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1 Inledning  

 

1.1 Introduktion 

 

Idag är staten delägare i 58 bolag, varav tre är börsnoterade. 44 av bolagen är 

helägda och 14 är delägda. Bolagen omsatte år 2010 373 miljarder kronor och 

hade ett samlat rörelseresultat på 73 miljarder kronor.1  

 

Vattenfall AB är det största statligt ägda bolaget och stod med 214 miljarder 

kronor år 2010 för nära hälften av statens totala omsättning. Samma år stod 

TeliaSonera AB för 109 miljarder kronor av omsättningen, Posten Norden AB 

för 42 miljarder kronor, LKAB för 29 miljarder kronor och Systembolaget AB 

för 24 miljarder kronor.  Totalt värderades de bolag som staten var delägare i år 

2011 till cirka 600 miljarder kronor.2 Staten är genom detta en av Sveriges ab-

solut största bolagsägare och de statliga bolagen och innehaven utgör en myck-

et stor del av statens samlade tillgångar.3 

 

Som bolagsägare har därför staten ett stort ansvar att genom att agera profess-

ionellt och etiskt vara en förebild för andra bolag vad gäller Corporate Social 

Responsibility [cit CSR].4 Det är av största vikt att staten är aktiv och strävar 

efter att skapa värde och i förekommande fall se till att de särskilt beslutade 

samhällsuppdragen utförs. Detta är i många situationer ingen lätt uppgift och 

det uppkommer inte sällan otydligheter samt motsättningar mellan vinstintres-

set och samhällsansvaret. Särskilt problematiskt är detta i bolag där staten end-

ast är delägare och därför inte har möjlighet att påverka bolaget mer än övriga 

delägare.  

 

                                                        
1 SOU 2012:14, s. 41.  
2 Fi 2012:5, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2011, Fi-
nansdepartementet, 2012 
3 SOU 2012:14, s. 53. 
4 Se avsnitt 1.6.1 om CSR.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Till följd av den senaste tidens skandaler kring statliga bolag och bristande etik 

har jag valt att författa denna uppsats om statlig bolagsstyrning och företags 

samhällsansvar.  

 

Huvudsyftet med uppsatsen är att göra en analys av statligt ägande och då 

främst statlig bolagsstyrning med fokus på CSR. Bakgrunden till det statliga 

ägandet ska undersökas samt vad för redskap som staten har för att kunna agera 

som förebild i hållbarhetsfrågor. Vid undersökandet av detta behandlas kon-

flikten mellan vinstintresse och samhällsintresse i aktiebolag i allmänhet samt 

syftet med statligt ägande generellt. Det ska även diskuteras ifall det överhu-

vudtaget är lämpligt att staten är delägare i företag när den inte har ett ägande 

stort nog för att kunna styra besluten i bolaget. Slutligen ska ett praktiskt ex-

empel på statligt delägande i form av TeliaSonera AB behandlas där konflikten 

mellan vinstintresse och CSR är tydlig.   

 

1.3 Avgränsning 

 

Jag har valt att avgränsa mig på så sätt att jag endast tittat på svenska förhål-

landen, även om det givetvis hade varit mycket intressant att jämföra med hur 

andra länder hanterar situationen. På grund av den omfattande mängden 

material och information som finns, har jag inte haft som ambition att göra 

fullständiga redogörelser för aktuell forskning, begreppsbildning eller aktörer 

på området. Mitt mål med uppsatsen är istället att lyfta fram vissa kärnfrågor, 

det vill säga problematiken med statligt ägande och hållbarhetsfrågor samt vad 

för typ av redskap staten har till sitt förfogande i sin bolagsstyrning. Vad gäller 

behandlingen av TeliaSonera AB hade det varit intressant med en mycket mer 

detaljerad beskrivning. Av platsbrist har jag dock valt att endast behandla situ-

ationen översiktligt för att på så sätt belysa problematiken med CSR i statligt 

delägda bolag. I sammanhanget hade det även varit intressant att diskutera 

andra liknande exempel där liknande problem uppkommit, exempelvis Vatten-
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fall AB samt Svenska spel AB, på grund av platsbrist har detta dock inte kun-

nat göras.  

 

Uppsatsämnet väcker även politiska frågor såsom om det är lämpligt att staten 

äger bolag samt nationalekonomiska frågor såsom om CSR som koncept är 

lämpligt eller inte. Jag har dock valt att endast behandla dessa frågor kort och 

fokusera på den juridiska dimensionen av dem, det vill säga vad för rättsliga 

konsekvenser CSR får för bolagsstyrning i statliga bolag. CSR som koncept 

hade även kunnat behandlas mer utförligt, av platsbrist har dock endast huvud-

frågorna kring fenomenet tagits upp.  

 

Slutligen har jag endast valt att behandla de redskap som finns för staten att 

använda sig av, det hade självklart även varit intressant att undersöka hur och 

om de olika statliga bolagen använder sig av dessa i praktiken, av platsbrist har 

jag dock valt att inte göra det.  

 

1.4 Metod och material  

 
Då aktiebolag såsom instrument aktualiserar både ekonomiska och juridiska 

frågeställningar är det svårt att behandla aktiebolaget endast med hjälp av juri-

dik, för att kunna ge en rättvisande bild av aktiebolaget som företeelse krävs 

även en ekonomisk förståelse. Därför har även ekonomisk teori använts vid 

författande av detta arbete som komplement till traditionell rättsdogmatisk me-

tod. I och med att statliga bolag behandlas finns det även en samhällsveten-

skaplig del av arbetet, detta i syfte att skapa en förståelse för bakgrunden till 

det statliga ägandet.  

 

I den första delen har ekonomisk och samhällsvetenskaplig metod använts för 

behandlingen av bakgrunden till statligt ägande av aktiebolag. Vad gäller be-

handlingen av det regelverk som reglerar statlig bolagsstyrning och CSR har 

traditionell rättsdogmatisk metod använts men även ekonomisk teori vid be-

handlingen av CSR då CSR är ett levande fenomen som inte regleras av rätts-

källor.   
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Mycket material från regeringens hemsida och olika offentliga publikationer 

har använts vid behandling av statlig bolagsstyrning och det statliga ägandet. 

Vad gäller CSR har förutom doktrin även otraditionella källor som tidningar 

och andra publikationer använts då ämnet som sådant är otraditionellt. Detta 

gäller även behandlingen av TeliaSonera AB.   

 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med en behandling av bakgrunden till statligt ägande av bo-

lag. Detta är av betydelse för förståelsen av syftet bakom statligt ägande. Efter 

det behandlas statlig bolagsstyrning och de regelverk som blir tillämpliga. Slut-

ligen behandlas CSR som fenomen översiktligt samt vad staten har för möjlig-

heter att säkerställa CSR i sin bolagsstyrning samt de svårigheter som uppstår 

för att garantera att staten följer sina egna riktlinjer. Avslutningsvis tas ett ex-

empel upp som visar på svårigheten att garantera CSR då staten endast är delä-

gare i bolag.  

 

1.6 Terminologi 

1.6.1 Corporate Social Responsibility och hållbart företagande 

 

CSR och hållbart företagande är enligt regeringens definition: 

 

” …ett uttryck för det ansvar företagen tar utöver vad de åläggs följa genom 

lagstiftning.”
 5 

 

Detta ansvar kan omfatta allt från mänskliga rättigheter och arbetsrätt till mil-

jöarbete och anti-korruption.6 CSR kommer att behandlas mer utförligt i avsnitt 

4. I denna uppsats kommer hållbart företagande att användas som synonym till 

CSR vid behandlingen av statens ägarpolicy då det är det begrepp som används 

                                                        
5 http://www.regeringen.se/sb/d/16706/a/205170  -  25 maj 2013 
6 Ibid.   

http://www.regeringen.se/sb/d/16706/a/205170
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däri. I övrigt kommer främst CSR att användas då det bör anses vara ett veder-

taget begrepp både inom Sverige och internationellt.   

 

1.6.2 Statligt ägda bolag 

 

Vid användning av begreppet statligt ägda bolag i det följande avses både 

helägda och delägda bolag, om inte annat uttryckligen anges. Begreppet inne-

fattar också både noterade och onoterade bolag, om inte annat anges. 

 

2 Statligt ägande  

 

I detta avsnitt ska bakgrunden till statligt bolagsägande behandlas i syfte att ge 

en bild av varför staten äger bolag på det sätt som den gör idag. Detta för att 

sedan kunna förstå de avvägningar som måste göras när det kommer till CSR.   

 

2.1 Introduktion 

 

År 1907 bildades det första statliga aktiebolaget, LKAB. Redan dessförinnan, i 

slutet av 1800-talet, ägde dock de första statliga bolagsengagemangen rum. 

Detta skedde i samband med utbyggnaden av infrastrukturen, vattenverk, järn-

vägar, post och telegraf.  Vid denna tidpunkt var de flesta statliga bolagsenga-

gemang ett resultat av så kallade naturliga monopol. 7 

 

Ökningen av statliga bolag var som störst under 1970-talet. Detta på grund av 

att staten gick in och övertog ett stort antal krisföretag. År 1970 bildades även 

Statsföretag AB. Syftet med Statsföretag AB var att hålla samman en alltmer 

omfattande statlig företagsamhet. Målet var att uppnå största möjliga expans-

ion under krav på lönsamhet. 8 

 

                                                        
7 SOU 2012:14, s. 47. 
8 DS 1998:64, s. 24.  
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Under 1980-talet minskade statens bolagsengagemang. Man sålde tillbaka ak-

tier i krisföretagen och Statsföretag AB avvecklades och ersattes av Procordia 

AB.9 

 

Inför 1990-talet ansågs det att statligt ägande skulle skapa en motvikt till privat 

ägande. Detta för att skapa fler arbetstillfällen, minska konjunkturkänsligheten 

i näringslivet samt bidra till satsningar på nya branschområden. År 1990 beslu-

tades även att inrätta förvaltningsbolaget Fortia AB. Syftet var att möjliggöra 

ett effektivt statligt ägarengagemang i de enskilda företagen. Fortia AB var ett 

helägt bolag vars syfte var att fungera som ett investmentbolag med uppgift att 

förvalta aktier, värdepapper och annan lös egendom. Fortia AB:s livslängd blev 

dock kort då de borgliga partierna ansåg att företaget skulle försvåra en senare 

utförsäljning av bolagen. Förvaltningsbolaget likviderades därför redan år 

1992.10  

 

I slutet av 1990-talet, efter att Sverige genomgått en finansiell kris, började 

man anse att statens uppgifter skulle begränsas till sådana områden som endast 

kunde anses vara kärnområden för statlig verksamhet och att all annan verk-

samhet skulle avvecklas och överlåtas till privata aktörer.11   

 

2.2 Bakgrund 

 

De statliga bolagen är verksamma inom ett flertal olika sektorer och branscher. 

Infrastruktur- och transportområdet är dock den bransch där statligt ägande är 

vanligast, omkring en tredjedel av de statliga bolagen är verksamma inom in-

frastruktur- och transportbranschen. Många av dessa företag har tidigare varit 

affärsverk eller affärsdrivande verksamheter inom andra myndigheter. Andra 

branscher där statligt ägande är vanligt är bank, finans och riskkapital där sta-

ten äger tio bolag, fastigheter där staten äger sex bolag samt läkemedel, miljö 

och naturresurser där staten äger fyra bolag vardera. Som andel av den totala 

                                                        
9 Ibid., s. 24.  
10 SOU 2012:14, s. 81 f. 
11 Ohlson, Göran, Vikten av vinst, 1 u., Iustus förlag, Uppsala, 2012, s. 225. 
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omsättningen dominerar sektorn naturresurser genom framförallt Vattenfall 

AB.12 

Regeringen har dock idag som övergripande mål att staten inte ska äga några 

bolag på välfungerande marknader.13 Denna uppfattning baseras på utredningar 

och beslut från 1990-talet då man efter finansiell turbulens var påtagligt inrik-

tad på marknadsorienterade lösningar för att begränsa statlig inblandning i nä-

ringsverksamhet. År 2006 tillsattes därför en förvaltningskommitté med syfte 

att se över den statliga myndighetsstrukturen med utgångspunkt i principen att 

alla uppgifter som inte tillhör statens kärnområden ska avvecklas och överlåtas 

till privata aktörer.14 Enligt principen är det endast i de fall då det finns ett nat-

ionellt intresse och där samhällspolitiska skäl motiverar ett statligt ägande som 

det kan bli aktuellt. 15 År 2007 gjordes på grundval av detta en utredning kring 

huruvida statligt ägande var motiverat i ett flertal statligt ägda bolag.16 Denna 

utredning resulterade i att regeringen i budgetpropositionen samma år uttalade 

sin avsikt att minska det statliga ägandet i syfte att bidra till en positiv utveckl-

ing av sysselsättningen och skapa bättre förutsättningar för företagen att växa.17 

Huvudskälen till regeringens inställning var att man ville öka de svenska bola-

gens konkurrenskraft och skapa förutsättningar för nya jobb och växande före-

tag.18  

 

2.3 Ekonomiska motiv för statligt ingripande 

 

Det offentligas inblandning i marknadsekonomin motiveras enligt den ekono-

miska teoribildningen välfärdsteorin av förekomsten av såkallade marknads-

misslyckanden.19  

Enligt välfärdsteorin så kan marknaden som huvudregel självständigt klara av 

                                                        
12 SOU 2012:14, s. 42. 
13 Ibid., s. 56. 
14 Ohlson, s. 225. 
15 SOU 2012:14 s. 56. 
16 Prop. 2006/07:57 
17 Prop. 2006/07:1, s. 49.  
18  Prop. 2006/07:57,  s. 6.  
19 Rapport 1997/98:2,  s. 19. 
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att producera varor och tjänster utan statens inblandning. Vid så kallade mark-

nadsmisslyckanden klarar dock marknaden inte av att göra detta vilket motive-

rar inblandning från det offentligas sida Ett marknadsmisslyckande kan exem-

pelvis vara förekomsten av naturliga monopol, informationsmisslyckanden, 

externa effekter eller kollektiva varor.20  

 

2.4 Offentliga åtgärder 

 

Viktigt att understryka är att det faktum att det finns motiv för offentliga åtgär-

der inte alltid motiverar ett statligt ägande. Det finns flera andra sätt som staten 

kan påverka på och därigenom få önskad effekt. Exempelvis kan lagar stiftas 

för att tvinga företag att agera på önskat vis. Ekonomiska verktyg såsom skat-

ter, subventioner och avgifter kan även de användas som styrmedel. Staten kan 

även använda sig av koncessionsförfaranden och kräva att företag uppfyller 

vissa kvalitetskrav för att få påbörja viss verksamhet. 21 

 

Även om staten bedömer att det ändå är motiverat att en verksamhet bedrivs i 

offentlig regi är det inte alltid självklart att detta ska ske just som ett statligt 

bolag. Det kan vara att föredra att verksamheten bedrivs kommunalt, av lands-

tinget, i myndighetsform eller som stiftelse.22 

 

2.5 Statligt ägande i bolagsform  

 

Statligt ägande brukar delas in i M-bolag och S-bolag för att skapa en översikt 

över ägandet. M-bolag är företag med marknadsmässiga krav och känneteck-

nas enligt regeringen av att de verkar på en marknad med full konkurrens eller 

att staten ställer marknadsmässiga krav på resultat och avkastning baserat på 

riskprofil. S-bolag är företag med särskilda samhällsintressen och kännetecknas 

                                                        
20 SOU 2012:14, s. 125.  
21 Rapport 1997/98:2, s. 19. 
22 Ibid., s. 19. 
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enligt regeringen av att staten styr verksamheten på ett påtagligt och direkt sätt 

eller av att företagen verkar på en marknad med särskilda förbehåll.23 

 

2.6 Mål i statliga bolag 

 

I de fall där staten äger bolag ska staten enligt uppsatta riktlinjer ha som över-

gripande mål att skapa värde i bolagen genom en aktiv och professionell för-

valtning samt se till att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs. I bud-

getpropositionen till 2012 stadgades att regeringens övergripande mål för för-

valtningen av statligt ägda bolag är att den långsiktiga finansiella värdeutveckl-

ingen med hänsyn till rimlig risk blir den bästa möjliga för ägaren och, i före-

kommande fall, att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs.24  

Trots att M-bolagen enligt regeringens klassificering kännetecknas av  

att de verkar på en marknad med full konkurrens och/eller att staten ställer 

marknadsmässiga krav på resultat och avkastning baserat på riskprofil, finns 

det för flera av bolagen även mer eller mindre tydliga samhällspolitiska mål-

sättningar vilka specificerats i bolagsordningen eller andra dokument.25 Ett 

exempel på ett sådant samhällsmål är att det i Vattenfall ABs bolagsordning 

stadgas att Vattenfall AB ska vara det ledande företaget i omställningen till en 

ekologiskt och ekonomiskt uthållig svensk energiförsörjning.26 

 

Vad gäller finansiella mål för M-bolag finns sådana tydligt specificerade i de 

flesta av bolagen. 27 

 

S-bolag som sådana kännetecknas av att de har särskilt beslutade samhällsupp-

drag, vad gäller finansiella mål däremot är det få av S-bolagen som har några 

sådana tydligt specificerade. Det betyder dock inte att några sådana mål inte 

                                                        
23 Riksrevisionen, Vad och vem styr de statliga bolagen?, s. 7 f.  
24 SOU 2012:14, s. 56. 
25Riksrevisionen, Vad och vem styr de statliga bolagen?, s. 36.  
26 3 § Verksamhet, Bolagsordning för Vattenfall AB. Ändringen motiveras under flik 
6 i ägarmappen från  2005. 
27 Riksrevisionen, Vad och vem styr de statliga bolagen?, s.39 
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finns överhuvudtaget utan att de är av mer allmän karaktär. Ett exempel på det 

är att det i ägarmappen28 för Samhall stadgas att det ekonomiska resultatet  

”… över en konjunkturcykel ska vara positivt och bolaget skall ha goda finan-

ser.” 29  

 

Då Riksrevisionen år 2007 gick igenom de statliga bolagens målsättningar fann 

man att det fanns stora variationer i vilken grad de målsättningar som ska styra 

bolagen konkretiserats i olika styrdokument. Någon form av samhällsuppdrag 

fanns stadgade i bolagsordningar eller andra styrdokument för S-bolagen och 

flera av M-bolagen, däremot var dessa samhällsuppdrag dåligt konkretiserade. 

Dessutom fanns för i stort sett alla statliga bolag, både M-bolag och S-bolag, 

tydliga finansiella mål i form av utdelnings- eller avkastningskrav. I de fall där 

både samhällsuppdrag och finansiella mål fanns framgick det dock inte tydligt 

hur avvägningar ska göras mellan de båda typerna av mål.30  

 

2.7 Problem med staten som bolagsägare 

 

I samband med utredningar kring det statliga ägandet har det identifierats ett 

flertal olika problem och risker med statligt ägande. Några av dessa problem 

ska behandlas i det följande. 

 

Ett fundamentalt problem med statligt ägande är det så kallade trovärdighets-

problemet. I statliga bolag är det ytterst folket som är aktieägare vilka företräds 

av riksdagen. Själva förvaltningsansvaret för bolaget åligger dock regeringen 

vilken delegerar ansvaret till lämpliga fackdepartement vilka i sin tur delegerar 

det dagliga företagararbetet till bolagets styrelse. Detta medför att det är ett 

mycket stort byråkratiskt avstånd mellan ägare och förvaltare i statliga bolag 

vilket gör det svårt för ägarna att ha komplett information om hur arbetet sköts 

samt ifall de tjänstemän som anförtrotts förvaltningen sköter den på ett tillför-

litligt sätt. Det blir därför svårt för ägarna att veta ifall de beslut som fattats 

                                                        
28 Se nedan under 3.4.4 om ägarmappar. 
29 Riksrevisionen, Vad och vem styr de statliga bolagen?, s. 36. 
30 Ibid., s. 39. 
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tagits i deras intresse eller ifall tjänstemännen eller politikerna har egna agen-

dor vilka de handlat utifrån. Detta skapar ett trovärdighetsproblem då politiker-

na är känsliga för opinionsförändringar och det därför finns risk för att de låter 

sina beslut färgas av en önskan att tillfredsställa kortsiktiga mål.31 

 

Ett annat problem med statligt ägande är det faktum att staten alltid måste väga 

varje kapitaltillskott till bolaget mot andra angelägna ändamål såsom vård och 

omsorg. Detta medför att statligt ägda bolag kan ha svårighet att expandera på 

samma sätt som privata bolag då staten kan ha större svårighet att tillföra kapi-

tal. På grund av detta riskerar statligt ägda bolag att inte kunna utvecklas på 

samma sätt som privatägda bolag.32  

 

Ytterligare ett potentiellt problem med statliga bolag är att en konflikt mellan 

vad som är politiskt rationellt och vad som är företagsekonomiskt rationellt 

riskerar att uppkomma. Det är exempelvis väldigt politiskt kostsamt att låta ett 

företag gå i konkurs, detta trots att företagets verksamhet inte är lönsam. Detta 

kan leda till att bolag som inte är lönsamma fortsätter drivas om de är i offent-

lig regi medan de om det hade varit i privat regi hade försatts i konkurs. Såle-

des har företag i offentlig regi svagare incitament än privatägda bolag att vara 

kostnadseffektiva. Detta faktum stöds även av en utredning utförd av Närings-

departementen i vilken lönsamheten och effektiviteten i statliga bolag som pri-

vatiserats undersökts och där man kommit fram till att statliga bolag som priva-

tiserats blivit mer effektiva och lönsamma.33  

I övrigt riskerar det att uppkomma motsättningar mellan vad som anses vara 

rationellt ur ett samhällsperspektiv och vad som anses vara företagsekonomiskt 

rationellt i statliga bolag. Politiker vill tillfredsställa det allmännas intressen 

och fokuserar på värderingar medan företagsledare strävar efter att tillfreds-

ställa aktieägare och kunder och därför fokuserar på att skapa ekonomiskt 

                                                        
31 DS 1998:64, s. 53 f. 
32  Prop 2006/07:57, s. 6. 
33 Heyman F, Norbäck P-J, Persson L, Effekter av privatiseringar på konkurrens och 

effektivitet, Institutet för näringslivsforskning, nyhetsbrev 2 2013. 



 

 

15

värde i bolaget. Detta medför att vad som anses vara ett rationellt beslut i ett 

bolag varierar beroende på vad som är syftet med det statliga ägandet.34 

 

Slutligen är det problematiskt att utkräva ansvar av ledningen i statliga bolag i 

de fall som bolagen har flera syften vilka är inbördes motstridiga. Som nämnts 

ovan skiljer sig statliga bolag från privata bolag på den punkten då privata bo-

lag i stort sett alltid har som mål att optimera aktieägarnas avkastning medan 

statliga bolag ofta har multipla mål och svårmätbara prestationer. I sådana fall 

är det svårt att veta om ledningen har agerat utifrån bolagets bästa.35  

 

För att dessa motsättningar ska kunna hanteras måste det finnas tydliga mål 

uppställda för de statligt ägda bolagen samt tydligt definierade motiv för det 

statliga ägandet. Då staten äger bolag av ett flertal olika skäl måste situationen 

hanteras olika beroende på vad syftet med ägandet i det specifika bolaget är. Är 

det övergripande målet med ägandet ekonomiskt så ska värdeskapande och 

ekonomisk rationalitet genomsyra besluten medan om det övergripande målet 

med ägandet är att främja samhällsnyttan så ska värderingar och samhällshän-

syn prägla besluten.36  Då det statliga bolagsägandet är väldigt heterogent 

måste det finnas en tydlig differentiering mellan syftet bakom ägandet i olika 

bolag och förvaltningen måste spegla dessa olikheter för att man ska kunna ta 

tillvara på potentialen i de enskilda bolagen.37 Beslutskedjan i bolagen måste 

även klargöras organisatoriskt och övergripande mål och enskilda affärsbeslut 

måste särskiljas.38  

 

                                                        
34 SOU 2012:14, s. 167. 
35 DS 1998:64, s. 54 f. 
36 SOU 2012:14, s.171. 
37 Ibid., s. 172. 
38 SOU 2012:14, s. 168.  
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3 Statlig bolagsstyrning 

 

I detta avsnitt ska bolagsstyrning behandlas i syfte att skapa en förståelse för 

vilka redskap som staten har till sitt förfogande för att påverka beslutsfattandet 

i sina bolag. För att få en förståelse för dessa redskaps funktion skall olika teo-

rier kring bolagsstyrning behandlas samt hur aktiebolaget som sådant fungerar.  

 

3.1 Introduktion 

 

Det har skett stora förändringar i statens bolagsstyrning genom tiderna. Tidi-

gare använde staten affärsverksformen i mycket större utsträckning. Detta möj-

liggjorde en mycket mer direkt styrning då affärsverksformen medger detta till 

högre grad än aktiebolagsformen. Man fokuserade mer på bolagens operation-

ella verksamhet och använde styrningen av verksamheten som ett sätt att verk-

ställa politiska mål inom olika sektorsområden. Detta ändrades i samband med 

att kraven på de statliga bolagens lönsamhet ökade efter de ekonomiska och 

strukturella kriserna på 70- och 80-talet. Man ville anpassa de statliga bolagens 

lönsamhet till vad som gällde för privata företag vilket ledde till att åtaganden 

som inte ansågs motiverade ur ett företagsekonomiskt perspektiv skulle tydlig-

göras och regleras i särskild ordning. 39   

 

Under 90-talet utvecklades statens ägarroll ytterligare till en mer professionell 

sådan. Staten som ägare började alltmer jämställas med privata aktörer och 

man började ställa samma krav på staten som på andra ägare vad gällde statens 

ägarroll, ägarutövning och förvaltning. Under denna period noterades även 

alltfler bolag vilket i sig innebär högre krav på kompetens och effektivitet. 

Detta krav på effektivitet ansågs kräva att regeringen inom vissa ramar skulle 

få kompetens att fatta egna beslut om förvaltningen. Även inträdet i EU 1995 

                                                        
39 SOU 2012:14, s. 55. 
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bidrog till en mera marknadsanpassad förvaltning då det innebar ökad konkur-

rens för de statliga bolagen och nya regler för bland annat stadsstöd. 40   

 

Under 00-talet skedde ytterligare förändringar för att öka professionaliteten i 

den statliga bolagsstyrningen. Man koncentrerade förvaltningen av bolagen till 

en speciell ägarfunktion i Näringsdepartementet i syfte att samla ägandet och 

verka för en större enhetlighet. Genom en separat ägarfunktion ville man tyd-

liggöra statens roll som ägare. Man gav även en särskild minister i uppdrag att 

ansvara för frågor om enhetlighet i den statliga bolagsstyrningen.41  

 

3.2 Statlig bolagsstyrning idag 

 

I samband med den regeringsombildning som skedde år 2010 beslutades det att 

enheten för statligt ägande skulle flyttas till Finansdepartementet. 42 

 

Utöver att Finansdepartementet har det centrala ansvaret för enhetlighet i bo-

lagsstyrningen är ansvaret för förvaltningen av de statligt ägda bolag delegerat 

till olika departement. Dessa är Justitiedepartementet, Kulturdepartementet, 

Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Utbildnings-

departementet och Utrikesdepartementet.43 

 

Det finns ingen formellt fastställd riktlinje för ansvarsfördelningen mellan de-

partementen utan bedömningar görs från fall till fall. I de fall där andra depar-

tement än Finansdepartementet ansvarar för förvaltningen finns dock som regel 

tydliga samhällsuppdrag eller sektorsspecifika mål för bolagen och de är ofta 

anslagsfinansierade. 44 

 

                                                        
40 SOU 2012:14, s. 55 f. 
41 Ibid., s. 55 f. 
42 Ibid., s. 69. 
43 http://www.regeringen.se/sb/d/2819/a/23960 - 25 maj 2013 
44 SOU 2012:14, s. 68 f. 

http://www.regeringen.se/sb/d/2819/a/23960
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3.3 Teorier om bolagsstyrning 

 

Det finns omfattande forskning kring bolagsstyrning då ämnet är relevant för 

allt från ekonomer till jurister och samhällsvetare. Innan det regelverk som 

aktualiseras vid statlig bolagsstyrning behandlas ska därför några teoretiska 

huvudlinjer i bolagsstyrning behandlas för att ge en översikt över några av de 

teorier som finns i syfte att uppmärksamma några potentiella problem i bolags-

styrning som instrument.  

 

3.3.1 Agentteori 

 

Agentteorin fokuserar på de klyftor som finns mellan ägare (principaler) och 

förvaltare (agenter) av stora företag och är den teori som har legat till grund för 

utformandet av de frågor i aktiebolagslagen som rör bolagsstyrning. Denna 

klyfta medför att målsättningarna mellan aktieägare och bolagsledning inte 

sällan skiljer sig åt. 45  Agentteorin fokuserar endast på aktieägarna som intres-

senter i bolaget och ser företaget som ett bilateralt samspel mellan aktieägare 

och bolagsledning.46 Till följd av omfattande handel på börsen är klyftan mel-

lan ägande och förvaltning särskilt ett problem i publika bolag då bolagen ägs 

av ett stort antal passiva aktieägare samtidigt som de förvaltas av starka före-

tagsledningar med ett eget begränsat ägande i bolaget vilket medför begränsad 

förmåga att anta ett aktieägarperspektiv i sitt beslutsfattande.47  

 

Ombudsförhållandet mellan ägare och bolagsledning medför enligt agentteorin 

att två olika typer av risker uppkommer: dels risken att en agent valts som inte 

tillvaratar principalens intressen på samma sätt som en annan agent hade gjort 

vilket kallas selektionsrisk, dels så kallad moralisk risk vilken innebär att agen-

ten använder sin kontroll till att tillförskaffa sig förmåner på principalens be-

kostnad. Lösningen på dessa problem är enligt agentteorin att agentens och 

                                                        
45 Sevenius, Robert, Bolagsstyrning, Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 79 f. 
46 Ibid., s. 86. 
47 Sevenius, s. 79 f. 
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principalens intressen samordnas genom ekonomiska incitament, information 

och sanktioner. 48 

 

I statligt ägda bolag är klyftan mellan ägare och bolagsledning ännu bredare än 

i privatägda bolag i och med att politikerna fungerar som ett mellanled mellan 

ägarna och bolagsledningen vilket gör så att problematiken som uppmärksam-

mats i agentteorin aktualiseras i högsta grad.  

 

3.3.2 Intressentmodellen 

 

Intressentmodellen är en annan teori vilken har en pluralistisk syn på bolags-

styrning. 49 Intressen i detta sammanhang omfattar de förväntningar och ända-

mål som en viss personkategori har i sitt förhållande till företaget i normala 

fall. Tillskillnad från agentteorin ser intressentmodellen inte företaget som ett 

samspel mellan endast två parter utan modellen omfattar betydligt fler grupper 

med relationer till företaget. I stort sett samtliga företag, individer, myndighet-

er, organisationer, yrkeskategorier m.fl. vilka har ett intresse av hur det går för 

företaget kan inkluderas i intressentmodellen.50  

Teorin går ut på allt från att genom lagstiftning förändra bolagets syfte till led-

ningens ansvar med avsikt att försöka maximera nyttan för samtliga intressen-

ter. Det främsta problemet med teorin är dock att de föreslagna åtgärderna i 

många fall skulle innebära sådana kraftiga ingrepp i regelverket om aktiebolag 

att konsekvenserna vore närmast omöjliga att överblicka.51  

Intressentmodellen förknippas idag ofta med frågor kring CSR då fenomenet 

går ut på att företag har ett ansvar även mot samhället. Framförallt skapar in-

tressentmodellen dock en bild av företaget som en medelpunkt för intressen 

och därigenom även en grund för intressekonflikter.52  

I statliga bolag är risken för att sådana intressekonflikter ska uppstå extra stor 

                                                        
48 Sevenius, s. 82.  
49 Ohlson, s. 80 f. 
50 Sevenius, s. 86. 
51 Ibid., 80 f. 
52 Sevenius, s. 90. 
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då det inte sällan finns flera syften samt flera intressenter. Även frågorna kring 

CSR blir extra aktuella i statliga bolag då statliga bolag ska vara en förebild 

vad gäller hållbarhetsfrågor53 

 

3.4 Regelverk för bolagsstyrning 

3.4.1 Introduktion 

 

Det är i regeringsformen (SFS 1974:152 )[cit RF] som de grundläggande reg-

lerna för riksdagens och regeringens befogenheter regleras vad gäller statens 

åtaganden och tillgångar. Enligt RF 9 kap 9 § beslutar riksdagen om grunder 

för förvaltningen av och förfogandet över statens tillgångar medan det är rege-

ringen som sköter själva förvaltningen och förfogar över statens tillgångar un-

der förutsättning att de inte avser riksdagens myndigheter eller i lag har avsatts 

till särskild förvaltning, detta enligt RF 9 kap 8 §.54 

Det finns dock inget lagrum i RF som reglerar förhållandet mellan statliga bo-

lag och regeringen likt den reglering som gäller för förhållandet mellan rege-

ringen och de statliga myndigheterna. Istället är det samma regelverk som gäl-

ler för privata bolag som statliga bolag har att följa.55 Detta gör att det främst är 

aktiebolagslagen (SFS 2005:551) [cit ABL] som blir tillämplig men även andra 

regelverk rörande årsredovisning, konkurrens samt bokföring. Liksom vissa 

privatägda bolag kan statliga bolag även lyda under särskild sektorslagstiftning 

inom olika områden.56  

Utöver detta har staten formulerat en ägarpolicy vilken ska tillämpas i bolag 

där staten är majoritetsägare. I övriga bolag, i vilka staten äger en mindre an-

del, ska staten verka för att ägarpolicyn tillämpas. Dessutom finns ytterligare 

                                                        
53 Se nedan under avsnitt 4 om staten och CSR. 
54 SOU 2012:14, s. 58. 
55 Rapport 1997/98:2, s. 48. 
56 SOU 2012:14, s. 136.  
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bolag som förvaltas av andra myndigheter än regeringskansliet vilka på mot-

svarande sätt ska tillämpa statens ägarpolicy.57 

 

I ägarpolicyn redogör regeringen för sina uppdrag och mål, tillämpliga ramverk 

och sin inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av samt-

liga statligt ägda bolag. Vägledande princip har varit att undvika upprepningar 

och dubbleringar av sådant som regleras i exempelvis svensk kod för bolags-

styrning [cit Koden] eller ABL.58 

 

I policyn stadgas att statlig bolagsstyrning ska ske med utgångspunkt i ABL, 

annan relevant lagstiftning samt i tillämpliga delar Koden.59  

 

Förutom ABL och statens ägarpolicy finns som nämnts ovan även regler i Ko-

den. Koden ska enligt statens ägarpolicy tillämpas främst i statligt majoritets-

ägda bolag men staten ska verka för att den tillämpas även i samtliga bolag där 

staten är delägare. I koden anges en norm för god bolagsstyrning som är mer 

detaljerad än i ABL. Bolag behöver inte följa varje princip i Koden utan regel-

verket bygger på principen följ eller förklara. Detta innebär att bolag, i de fall 

de inte anser att en regel passar på grund av särskilda omständigheter, kan välja 

att inte följa regeln förutsatt att de tydligt redovisar varför.60  

 

Då det främst är ABL som ska tillämpas i statligt ägda bolag aktualiseras 

samma frågeställningar som i privata bolag. Grundläggande regler för aktiebo-

lag skall därför behandlas nedan i samband med de specialregleringar som sta-

tens ägarpolicy och till viss del även Koden innebär. Sammanfattningsvis ska 

de möjligheter som dessa regelverk ger staten att påverka bolagsstyrningen 

behandlas.  

 

                                                        
57 Finansdepartementet, Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt 

ägande, s. 2.  
58Ibid., s. 2. 
59 SOU 2012:14 s. 57. 
60 Ibid s. 136. 
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3.4.2 Aktiebolag 

 

Ett aktiebolag är en självständig juridisk person med möjlighet att bära rättig-

heter och skyldigheter.61  Typiskt för aktiebolag är att samverkan knutits till ett 

specifikt förmögenhetstillskott, inte till de fysiska personerna som bidragit med 

kapitalet eller till deras individuella prestationer inom företaget. Därför svarar 

individerna i princip endast för det kapital som de tillfört bolaget. Ingen annan 

plikt mot bolaget kan åläggas ägarna, varken via ABL eller via bolagsordning-

en.62  Konstruktionen är en rättslig fiktion i syfte att undvika att låta bolagets 

delägare dela på företagets rättigheter och skyldigheter. Konstruktionen gör 

även att samhället kan ställa högre krav på att bolaget i olika sammanhang är 

självständigt i förhållande till sina ägare.63  

 

ABL är den huvudsakliga lagen för aktiebolag och innehåller grundläggande 

regler om bolagets organisation, hur och av vem beslut ska tas samt om insyn 

och kontroll.64  

 

3.4.3 Aktiebolagets organisation 

 

Det faktum att ett aktiebolag är en självständig juridisk person medför ett be-

hov av bolagsorgan som kan agera å bolagets vägnar.65 Inom svensk aktiebo-

lagsrätt finns det fyra sådana bolagsorgan: bolagsstämman, styrelsen, den verk-

ställande direktören [cit VD] och revisorn.66 Dessa bolagsorgans kompetens 

bygger på uppdelningen mellan förvaltning och verkställighet. Förvaltning 

innebär beslutsfattande inom den interna bolagsrelationen och verkställighet 

rör frågan kring vad som krävs för att bolaget ska bindas i förhållande till 

tredje man.67  

                                                        
61 Stattin Daniel, Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- 

och koncernstyrning, Uppsala universitet, Uppsala, 2008, s. 81. 
62 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 
2012, s. 17. 
63 Stattin, s. 81.  
64 SOU 2012:14, s. 136.  
65 Stattin, s. 81. 
66 Ibid., s. 82.  
67 Sandström, s. 23.  
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Kompetensfördelningen i ABL är delvis exklusiv och delvis överlappande och 

baseras på kärnan i maktdelningsreglerna vilken är exklusivitet och lydnads-

plikt. Grundläggande är att ett underordnat organ i regel inte kan vidta en åt-

gärd som strider mot ett beslut tagit av ett högre stående organ. Vad gäller det 

motsatta, ett överordnat organs möjlighet att ta ett beslut som inkräktar på ett 

lägre stående organs kompetensområde är rättsläget mer otydligt. Till viss del 

har ett överordnat organ möjlighet att ge direktiv och riktlinjer till lägre stående 

organ och på så vis påverka deras beslut och verkställighet. Dock är lydnads-

plikten inte total utan ingripanden från ett överordnat organ är endast accepta-

belt så länge som kärnan i det underordnade organets kompetens bibehålls. 

Exempelvis får inte styrelsen styra VD på så sätt att rollens självständiga beslu-

tanderätt urvattnas helt utan styrelsens största möjlighet att påverka VD:s lö-

pande förvaltning är genom att välja en VD som man har förtroende för.68  

 

3.4.4 Bolagsstämma 

 

Bolagsstämman är bolagets högsta förvaltningsorgan och beslutar som sådant i 

de viktigaste frågorna i bolaget. Enligt ABL 7 kap 1 § är det på stämman som 

aktieägarna har möjlighet att påverka beslut i bolaget. Stämman utgörs av de 

aktieägare som infinner sig då stämman sammankallas för möte enligt ABL 7 

kap. 

Stämman beslutar i frågor som ändring av bolagsordningen, vinstutdelning 

samt likvidation. Den kan även ge underordnade organ direktiv för hur de ska 

agera under förutsättning att direktivet inte inkräktar på det underordnade or-

ganets legala kompetens.69 Det är även vid stämman som styrelsen utses enligt 

ABL 8 kap 8 och 35 §§. 

Enligt ABL 7 kap 40 § är huvudregeln att bolagsstämmans mening anses vara 

den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna. I ABL 7 kap 41-

                                                        
68 Sandström, s. 177. 
69 Ibid., s. 23.  
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42§§ stadgas dock att det för ändring av bolagsordningen krävs två tredjedelars 

majoritet och att den som har fått flest röster anses vara vald vid styrelseval.  

 

Det finns även regler för bolagsstämmobeslut i statens ägarpolicy. Enligt ett 

riksdagsbeslut från 1981 ska riksdagsledamöter beredas möjlighet att delta i 

bolagsstämman i de bolag där staten äger mer än 50 % och där bolaget eller ett 

rörelsedrivande dotterbolag till bolaget har mer än 50 anställda. Det är styrel-

sens ansvar att se till att riksdagsledamöterna bjuds in. Även det allmänna bör 

bjudas in till bolagsstämma i statliga bolag och bolaget bör arrangera så att det 

finns möjlighet för det allmänna att ställa frågor till bolagsledningen.70  

 

3.4.4.1  Bolagsordning 

 

Enligt ABL 3 kap 1 § ska varje bolag ha en bolagsordning i vilken bland annat 

bolagets verksamhetsföremål, bolagets firma och säte ska anges. Enligt ABL 3 

kap 3 § ska det även anges i bolagsordningen ifall bolaget ska ha ett annat syfte 

med sin verksamhet än att ge vinst71. Ändringar i bolagsordningen beslutas av 

stämman i enlighet med ABL kap 7. 

 

Regeringskansliet tillämpar en mall för utformandet av bolagsordning i de stat-

ligt ägda bolagen. Mallen bygger på ABL:s regler för noterade bolag samt sta-

tens ägarpolicy och Koden.72  

 

Verksamhetsföremålet är tillsammans med syftet viktigt för att ledningen ska 

veta vad för mål som bolaget ska sträva mot. Paragrafen i vilken verksamhets-

föremålet anges är dock som regel väldigt kortfattad, vilket gör så att det finns 

ett behov av att paragrafen fylls ut med mer preciserade anvisningar. Sådana 

anvisningar kan exempelvis vara ägaranvisningar. 73   

                                                        
70 Finansdepartementet, Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt 

ägande, s. 3. 
71 Se mer om detta nedan under  avsnitt 3.4.8 - 3.4.10. 
72 Finansdepartementet ,Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt 

ägande, s. 3. 
73 Riksrevisionen, Vad och vem styr de statliga bolagen?, s. 46 f. 
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3.4.4.2 Ägaranvisningar/Stämmoanvisningar 

 

Ägaranvisningar är policydokument och måste formaliseras genom beslut på 

bolagsstämman för att de ska vara bindande. Innehållsmässigt måste ägaran-

visningar vara relevanta, konkreta och tydliga.74  

 

Ägaranvisningar används ofta i de fall då statliga bolag har särskilt beslutade 

samhällsuppdrag, uppbär anslag, är under omstrukturering, avreglering eller då 

andra väsentliga förändringar sker.75 

 

3.4.5 Styrelse 

 

Styrelsen utgör tillsammans med bolagets verkställande direktör bolagets led-

ning och är ett organ som är delvis förvaltande och delvis verkställande. Styrel-

sen är förvaltande då den sköter förvaltningen av bolaget mellan de få tillfällen 

som stämman hålls men är även bolagets högsta verkställande organ vilket 

innebär att en rättshandling blir bindande för bolaget genom majoritetsbeslut i 

styrelsen.76  

För att styrelsen ska kunna sköta sina uppgifter i enlighet med aktieägarnas 

intressen är det av största vikt att det är tydligt kommunicerat till ledningen vad 

aktieägarna förväntar sig att bolaget ska prestera och mot vilka mål som bola-

get ska sträva.77  

 

3.4.6 Verkställande direktör 

 

VD utses av styrelsen vilket markerar dess underordnade ställning. VD har en 

uttalad lojalitetsplikt mot styrelsen vilken stadgas i 8 kap 29 § ABL. VD:s hu-

vuduppgift är att ansvara för den löpande förvaltningen i bolaget, en befogen-

                                                        
74 Finansdepartementet, Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt 

ägande, s. 3. 
75 Ibid., s. 3. 
76 Sandström, s. 24.  
77 DS 1998:64, s. 57. 
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het som trots VD:s underordnade ställning inte kan begränsas i alltför stor om-

fattning genom direktiv från styrelsen.78  

Den löpande förvaltningen inbegriper det vardagliga driftsansvaret avseende 

organisation, redovisning och affärsverksamhet. De beslut som ligger på VD:s 

bord är rutinartade och rör exempelvis personalens ledning, redovisningens 

bedrivande och viktiga affärsbeslut. Beslut av strategisk betydelse för bolaget 

ligger dock utanför VD:s kompetens och ska tas av styrelsen. Då VD ska sköta 

den löpande förvaltningen är rollen utrustad med exekutiv kompetens genom 

förmågan att teckna bolagets firma vid rättshandlingar inom den löpande för-

valtningen.79  

 

3.4.7 Revisor 

 

Trots att revisorerna har en plats i kompetensfördelningen är deras uppdrag 

tydligt avskilt från de andra organen.  

Revisorers kompetens är uteslutande kontrollerande och uttrycks genom befo-

genheten att granska bolagets räkenskaper och styrelsens samt VD:s förvalt-

ning. Oberoende är därför den absolut viktigaste delen av revisorernas uppdrag 

vilket gör så att den lojalitetsplikt som gäller mellan de övriga organen inte 

existerar mellan dem och revisorerna.80  

För statliga bolag gäller samma regler om lagstadgad revision som för andra 

bolag. Därutöver har dock Riksrevisionen rätt att utse revisorer i statligt ägda 

bolag.81 

 

 

                                                        
78 Sandström, s. 24.  
79 Ibid., s. 176.  
80 Ibid., s. 177, se mer om lojalitetsplikt nedan under avsnitt 3.4.12. 
81 SOU 2012:14 s. 136. 
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3.4.8 Vinstsyfte 

 

I 3 kap 3 § ABL stadgas att bolagets syfte är att generera vinst till aktieägarna, 

om inte annat specifikt anges i bolagsordningen. Detta stadgande har ansetts 

vara en nödvändig förutsättning för att bolag ska kunna attrahera riskkapital 

från utomstående. Utan en garanti för att ledningen strävar efter att göra vinst 

är det inte ett logiskt affärsbeslut att investera i aktiebolag. 82Även borgenärer 

har ett intresse av att bolags verksamhet drivs i syfte att generera vinst. Detta 

gör det enklare att exempelvis göra kreditbedömningar då bolagets handlingar 

blir mer förutsebara. 83 

Utöver syftet att attrahera riskkapital till bolaget gör även vinstsyftet det en-

klare att utöva kontroll i och av bolaget. Då den ekonomiska redovisningens är 

ett viktigt redskap för kontroll i bolaget, minskas dess effektivitet då bolaget 

har ett annat syfte än att göra vinst då andra skäl än de ekonomiska då måste 

beaktas. Det faktum att vinst är det exklusiva syftet i ABL gör det även enklare 

att jämföra olika bolag än ifall det hade funnits en mångfald av olika syften. 

Vid multipla syften skulle det ständigt uppstå intressekonflikter mellan syftena 

vilket skulle tvinga ledningen att göra svåra avvägningar dem emellan. Vad 

som är att anse som ett felaktigt beslut i strid med bolagets intressen är därför 

mycket enklare i bolag med ett tydligt definierat syfte än ifall det finns flera 

motstridiga syften. I det förra fallet är det därför även enklare att utkräva an-

svar från ledningen då det inte krävs någon proportionalitetsbedömning.84 

 

3.4.9 En närmare definition av vinstsyftet 

 

Vad vinstsyftet innebär i praktiken är inte helt okomplicerat. Om man ser 

vinstsyftet som att bolaget ska sträva efter att vinstmaximera skulle det kunna 

anses uppfyllt genom att bolaget tar in nytt kapital genom en nyemission som 

det sedan investerar. I en sådan situation ökar visserligen vinsten i bolaget men 

                                                        
82 Bergström, Clas & Samuelsson  Per, Aktiebolagets grundproblem,4 u., Norstedts 
Juridik AB, Stockholm  2012, s. 52. 
83 Ibid., s. 51. 
84 Ibid., s. 53. 
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då en nyemission skett har även antalet aktier i bolaget ökat vilket resulterar i 

att den ökade vinsten inte nödvändigtvis ökar aktieägarnas förmögenhet. Det är 

därför istället mer passande att se vinstsyftet som att bolagets vinst per aktie 

ska maximeras. Dock uppkommer då en tidsproblematik som man måste ta 

hänsyn till. Framtida vinster är alltid mer osäkra än direkta vinster och har där-

för ett lägre värde. 85  

Sammanfattningsvis beror värdet på det egna kapitalet i bolaget på de nuva-

rande vinsterna, bedömningar av framtida vinster, när i tiden dessa vinster in-

faller, hur varaktiga vinsterna är och vilken risk de är förknippade med. Vad 

gäller bolag med noterade aktier representerar aktiernas marknadspris aktie-

marknadens bedömning av de framtida kassaflödena och de risker som är asso-

cierade med dem.86 

 

3.4.10 Alternativt syfte och handlande i strid med vinstsyftet 

 

Vad gäller möjligheten att föreskriva ett annat syfte i bolagsordningen är detta 

som nämnts möjligt. Man kan både reglera hur vinst i bolaget ska fördelas mel-

lan aktieägarna samt föreskriva att vinst inte ska vara syftet alls. I det senare 

fallet kan det dock uppkomma hinder genom att 17 kap i ABL förbjuder att 

bolaget utan ersättning minskar sina tillgångar eller ökar sina skulder.87  Det 

finns dock en regel i ABL 17 kap 5 § vilken tillåter bolag att i strid med vinst-

syftet ge en gåva till allmännyttigt ändamål. Vid bedömningen av om en gåva 

är acceptabel enligt paragrafen måste en skälighetsbedömning göras, grundad 

på omständigheter i det enskilda fallet. Det är även ofta problematiskt att defi-

niera vad som ska anses vara ett allmännyttigt ändamål. 88   

I det fall som ett bolag helt eller delvis ska ha ett annat syfte än att ge vinst åt 

aktieägarna ska detta stadgas uttryckligen i bolagsordningen. Detta har gjorts i 

fyra av statens S-bolag, nämligen IRECO, Dramaten, Operan och Svenska Mil-

                                                        
85 Bergström & Samuelsson, s. 54f.  
86 Ibid., s. 54.  
87 Ibid., s. 52. 
88 Ibid., s. 53. 
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jöstyrningsrådet. Utöver det finns det för ett femte bolag, Samhall, stadgat i 

bolagsordningen att aktierna inte medför rätt till utdelning. Istället ska eventu-

ell vinst balanseras i nyräkning för att bolagets fortsatta verksamhet ska kunna 

främjas.89 

 

3.4.11 Likhetsprincipen och generalklausulerna 

 

Likhetsprincipen är en allmän associationsrättslig grundsats som är till för att 

garantera att alla aktier behandlas lika. Regeln stadgas i ABL 4 kap 1 § och 

fungerar som en motvikt till huvudregeln att det är den som har majoriteten av 

rösterna som bestämmer vid bolagsstämman. Förbudet mot särbehandling har 

ansetts vara centralt inom aktiebolagsrätten vilket har lett till att likhetsprinci-

pen har givits en strikt tillämpning i rättspraxis. Inte ens företagsnyttan har 

ansetts kunna motivera ett åsidosättande. 90  

Generalklausulerna i ABL 7 kap 47 § och ABL 8 kap 41 § är även de viktiga 

förhållningsregler för bolagsorganens ledamöter. Klausulerna förbjuder både 

beslut och verkställighetsåtgärder vilka medför eller riskerar att medföra otill-

börlig särbehandling av en aktieägare. Vid bedömning av vad som är otillbör-

ligt görs en intresseavvägning mellan å ena sidan företagsnyttan och å andra 

sidan minoritetsägarens behov av en reell likabehandling. 91   

 

Vad gäller samspelet mellan likhetsprincipen och generalklausulerna är rättslä-

get omstritt. Delvis överlappar de varandra men generalklausulen går längre än 

likhetsprincipen på så sätt att den ger skydd mot både formell och reell särbe-

handling medan likhetsprincipen endast skyddar mot formell särbehandling.92 

 

                                                        
89 Riksrevisionen, Vad och vem styr de statliga bolagen?, s. 26. 
90 Sandström, s. 203f.  
91 Ibid., s. 203f.  
92 Ibid., 203f.  
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3.4.12 Bolagsledningens lojalitetsplikt 

 

I svensk rätt saknas en tydlig juridisk definition av begreppet lojalitetsplikt. Då 

begreppet även i vardagliga ordalag är svårdefinierat är detta problematiskt. 

Den definition som ändå av hävd tillämpats i svensk juridik är baserad på den 

rättsvetenskapliga analysen av en sysslomans ansvar jämte sin huvudman. 

Tanken bakom detta är att det uppdrag som en syssloman har fått av sin hu-

vudman är baserat på ett förtroende. Sysslomannens agerande ska vara baserat 

uteslutande på huvudmannens intressen i alla de affärsförhållanden han ingår 

för huvudmannens räkning och vinsten av alla transaktioner ska tillfalla hu-

vudmannen. Kärnan i förhållandet mellan sysslomannen och huvudmannen kan 

därför sägas vara den lojalitetsplikt som åvilar sysslomannen. 93   

Bergström och Samuelsson understryker dock att det måste klargöras att 

sysslomannabegreppet som sådant inte är ett passande begrepp att använda för 

att definiera bolagsledningens roll i bolaget. Styrelsens kompetens är mer 

långtgående än en sysslomans och är baserad på associationsrätt till skillnad 

från sysslomannabegreppet vilket är baserat på obligationsrätt. Detta innebär 

att det finns situationer där ledningen enligt lag måste agera i strid mot aktieä-

garnas intresse för att själva undvika personligt ansvar. Detta innebär dock inte 

att ledningen ska tillgodose andra intressenters intressen än aktieägarna och 

deras intresse av vinst utan endast att ledningen alltid måste efterleva rättsreg-

lerna.94   

Sammanfattningsvis så kräver aktiebolaget såsom instrument existensen av en 

lojalitetsplikt. Dock är den av oklar innebörd då det i många fall bygger på 

ledningens subjektiva uppfattning av vad som ligger i aktieägarnas intresse. 

Dock samverkar lojalitetsplikten med vinstsyftet vilket åtminstone begränsar 

ledningens diskretionära beslutsrätt till beslut som syftar till att öka aktieägar-

nas förmögenhet.95 

 

                                                        
93 Bergström & Samuelsson,  s. 112 ff. 
94 Ibid., s. 112 ff. 
95 Ibid., s. 112 ff. 
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3.5 Statens inflytande i statliga bolag 

 

Då statens ägarpolicy inte är bindande för statens bolag är bolagsstämman, i 

enlighet med ABL, den enda kanalen genom vilken staten formellt sett kan 

påverka sina bolag med bindande verkan. Där kan beslut om ägardirektiv, bo-

lagsordning samt avtal mellan staten och bolaget fattas. Bolagets verksamhets-

inriktning kan exempelvis påverkas genom att särskilda bestämmelser förs in i 

bolagsordningen angående detta. I de fall som bolaget får statliga anslag kan 

staten även påverka bolaget genom att villkora anslagets användning.  Ett annat 

redskap som används av staten för att påverka styrningen är så kallade ägar-

mappar. En ägarmapp är en mapp innehållande dokument som delas ut av före-

trädare för ägare till bolaget till företrädare för bolaget i anslutning till bolags-

stämman. Dokumenten kan vara allt från material om motiv för bolagets 

bildande till propositioner, bolagsordning, viktiga policyfrågor och riktlinjer 

samt förslag till innehåll i styrelsens arbetsordning och ekonomiska mål.96 Det 

är dock viktigt att understryka att ägarmapparna som sådana inte är aktiebo-

lagsrättsligt bindande om det inte beslutats därom på bolagsstämman.97
 

 

Ett annat sätt för staten att påverka bolaget är möjligheten för aktiebolaget att 

frivilligt sluta avtal med staten om att inskränka sin handlingsfrihet på något 

sätt.  Detta har skett mellan exempelvis staten och Posten Norden AB. Staten 

har i ett särskilt avtal ålagt Posten Norden AB att till rimliga priser ta hand om 

postbefordran i hela landet. Tidigare fanns även ett liknande avtal med dåva-

rande Telia AB (Nuvarande TeliaSonera AB), i vilket Telia AB åtog sig att 

upprätthålla rikstäckande telefonitjänster. 98  Viktigt att notera vad gäller lik-

nande avtal är dock att de trots att de är avtalsrättsligt bindande inte medför 

lydnadsplikt enligt ABL om de inte beslutas på bolagsstämman. 99   

Utöver detta kan staten indirekt påverka styrningen av bolaget genom utseen-

det av styrelseledamöter. Genom förekomsten av en kompetent och allsidigt 

sammansatt styrelse med vilken ägarna har god kontakt ökar möjligheterna för 

                                                        
96 Riksrevisionen, Vad och vem styr de statliga bolagen?, s. 6. 
97 Ibid,. s. 40. 
98 DS 1998:64, s. 37. 
99 Riksrevisionen, Vad och vem styr de statliga bolagen?, s. 27. 
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dem att få ut det som de vill av bolaget.100 Hur stor påverkan staten har vad 

gäller utseendet av styrelseledamöter beror på hur stor andel man äger av bola-

get då det är på bolagsstämman som styrelseledamöterna väljs.101  

Det är även nämnvärt att riksdagsuttalanden och propositioner som sådana inte 

är bindande för statliga bolag om de inte beslutats på bolagsstämman102 

I övrigt är staten utlämnade till att ha underhandskontakter med bolagsledning-

en och på så sätt ägna sig åt informell bolagsstyrning. Sådana underhandskon-

takter kan bestå i kontakter mellan styrelsens ordförande och staten i rollen 

som ägare, representerad av den politiska ledningen i ett departement i form av 

statsråd och/eller statssekreterare. Även andra kontakter mellan personer i bo-

lagsledningen och andra tjänstemän i det ansvariga departementet förekommer 

vilket då vanligtvis har karaktären av regelbundet informationsutbyte.103 I stat-

ligt delägda bolag riskerar dock sådana underhandskontakter att vara problema-

tiska då bolagets ledning i enlighet med likhetsprincipen och generalklausuler-

na inte får särbehandla staten som aktieägare och enligt lojalitetsplikten är 

skyldiga att endast ta beslut som är i enlighet med aktieägarnas intressen.104  

 

Sammanfattningsvis kan det därför konstaterats att staten för att kunna påverka 

beslut i sina bolag med aktiebolagsrättsligt bindande verkan måste se till att de 

tas vid bolagsstämman.  

 

 

 

 

                                                        
100 DS 1998:64 s. 37. 
101 Se ovan under 3.4.4. 
102 Riksrevisionen, Vad och vem styr de statliga bolagen?, s. 50. 
103 Rapport 1997/98:2 s. 53 f.  
104 Se ovan under avsnitt 3.4.11 samt 3.4.12. 
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4 Corporate Social Responsibility 

 

Nedan ska CSR behandlas tillsammans med de internationella krav som ställs 

på bolagsstyrning för att ge en bild av vilka förväntningar som finns på staten 

vad gäller CSR.   

 

4.1 Introduktion 

 

Utöver att de statliga bolagen måste följa ABL, och i vissa fall även Koden, 

stadgar statens ägarpolicy att staten ska vara en förebild vad gäller hållbart 

företagande.  

 

Detta innebär att de statligt ägda bolagen ska bedriva sin verksamhet så att en 

hållbar utveckling gynnas enligt Brundtlandkommissionens definition av be-

greppet:   

"En hållbar utveckling är en utveckling som till-

fredsställer dagens behov utan att äventyra kom-

mande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov.
 
"

105
 

 

Hållbart företagande innefattar områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbets-

villkor, antikorruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald.106 

 

Staten ska som bolagsägare ha en tydligt fastställd policy kring hur frågor 

kring hållbart företagande hanteras samt ha konkreta mål uppställda. Det är 

även viktigt att det sker ett aktivt arbete kring hållbarhetsfrågor, både i de egna 

bolagen men även i samröret med affärspartners, leverantörer, kunder och 

andra.107  

 

                                                        
105 http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/hallbar-
utveckling-/  - 25 maj 2013. 
106 Finansdepartementet, Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt 

ägande, s. 5. 
107 Ibid., s. 5. 

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/
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Som nämnts ovan är hållbart företagande en synonym till CSR och är ett feno-

men som är i högsta grad internationellt. Enligt EU-kommissionens definition 

är CSR ett koncept genom vilket företag frivilligt integrerar miljömässigt och 

socialt ansvarstagande i sin verksamhet. En viktig del av konceptet är att före-

taget ska beakta detta ansvarstagande då det interagerar med interna och exter-

na intressenter såsom t ex anställda, kunder, grannar, myndigheter och frivil-

ligorganisationer.108 

 

Företeelsen är grundad på Förenta nationernas [cit FN] allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna och the International Labour Organisation’s [cit 

ILO] åtta grundläggande konventioner och har vidareutvecklats av ett stort 

antal organisationer med FN:s program Global Compact och Organisation for 

Economic Co-operation and Development [cit OECD] i spetsen (vilka ska be-

handlas nedan).109  

 

4.2 Juridisk klassificering av CSR 

 

Syftet med CSR är att hållbart företagande ska bli normbildande utan att vara 

lagstadgat och utan att det finns något hot om rättsliga sanktioner. Målet är att 

det trots detta ska uppfattas som bindande för företagen på grund av yttre krav 

från anställda, kunder och andra intressenter.110 Konceptet CSR kan därför 

sägas vara så kallad soft law. 

 

Idag finns det ingen enhetlig definition av begreppet soft law men begreppet 

har ibland beskrivits som regler som är antingen vaga vad gäller dess innehåll 

eller svaga vad gäller de krav som de ställer på den som de riktar sig mot.111 

                                                        
108 Communication from the Commission concerning Corporate Social Responsibility: 
A business contribution to Sustainable Development, European Union Commission 
(2002) 
109 Ohlson, s. 87. 
110 Ibid., s. 86 f. 
111 Taudeusz Gruchalla-Wesierski, A framework for Understanding 

”Soft Law”, McGill Law Journal, Vol. 37, 1984–1985, s. 44. 
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Soft law kan ur ett internationellt perspektiv ta sig uttryck i exempelvis riktlin-

jer , rekommendationer, resolutioner, oratificerade konventioner m.m.112  

 

Enligt Jessica Van der Slujis kan självreglering i många falla användas som en 

synonym till soft law.  Självreglering är ett sätt för en bransch, ett enskilt före-

tag eller en organisation att genom systematiserade åtgärder i någon form 

strukturera verksamheten och på så sätt förebygga konflikter, utan inblandning 

av lagstiftning.113 

  

Gemensamt för sådana instrument som ryms under begreppet soft law eller 

självreglering är att de inte är bindande i traditionell rättsdogmatisk mening. 

Detta innebär dock inte att reglerna är helt oförbindande, trots att det inte är 

möjligt att vända sig till domstol med soft law som grund. De organ som har 

förbundit sig att följa soft law bör nämligen betraktas som bundna av den. Om 

till exempel en internationell organisation eller en myndighet författat ett soft-

law dokument bör organisationen och myndigheten själva vara bundna av do-

kumentet.114   

 

Detta innebär att dokument som exempelvis statens ägarpolicy, vilken inte är 

bindande i traditionell rättsdogmatisk mening, ändå är bindande för staten och 

därigenom även kravet på att vara en förebild vad gäller hållbart företagande.  

 

Även svensk kod för bolagsstyrning är ett soft law-dokument vilken inte är 

juridiskt bindande men ändå bindande för de aktörer som väljer att vara aktiva 

på börsen.115  

 

                                                        
112 Van der Slujis Jessica, Soft law-reglering av försäkringsrätten, Juridisk Tidskrift nr 
2 2010/2011, s. 296. 
113 Ibid., s. 301f. 
114 Ibid., s. 296. 
115 http://www.bolagsstyrning.se/koden/syfte - 25 maj 2013 

http://www.bolagsstyrning.se/koden/syfte
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4.3 Efterföljandet av internationella riktlinjer 

 

En viktig del i hållbart företagande är att efterfölja internationella regelverk 

och riktlinjer kring miljöhänsyn, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikor-

ruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald. Detta blir särskilt viktigt om de 

statliga bolagen verkar i länder där det finns stora brister i efterlevnaden av 

grundläggande internationella regelverk samt för bolag som verkar inom käns-

liga branscher. De internationella regelverk som avses är FN:s ramverk för 

företag och mänskliga rättigheter samt 2011 års reviderade OECD-regler.116 

Dessa regler bygger på internationella konventioner och överenskommelser 

och har utformats i samråd med stater, bolag och andra intressenter bland det 

offentliga i syfte att utgöra ett så bra stöd som möjligt för att underlätta ett 

hållbart företagande.117  

 

4.3.1 OECD 

 

OCED är en ekonomisk samarbetsorganisation som har givit ut riktlinjer för 

statlig bolagsstyrning i syfte att ge rekommendationer till stater kring hur de 

ska sköta styrningen av sina bolag samt för att skapa en så kallad ”best 

practice”.  Riktlinjerna publicerades år 2005 och skapades eftersom statliga 

bolag spelar en stor roll i staters ekonomi och verkar inom branscher som är 

viktiga för länders samhälls- och infrastruktur. Detta tillsammans med det fak-

tum att det saknades en sammanställning innehållande en internationell jämfö-

relse av statlig bolagsstyrning till stöd för staters utövande av bolagsstyrning 

ansågs motivera ett utgivande av riktlinjer. Riktlinjerna är främst avsedda för 

statliga bolag som verkar på en konkurrensutsatt marknad men anses även 

kunna vara vägledande för icke-kommersiella statliga bolag med sektorsspeci-

fika mål. Riktlinjerna behandlar: rättsligt ramverk, statens ägarroll, likabehand-

ling av samtliga ägare, relationer med intressenter, öppenhet och information, 

samt styrelsens ansvar.118 Dessa ska beröras närmare nedan. 

                                                        
116 Se mer om detta nedan under 4.3.1 och 4.3.2.  
117 Finansdepartementet, Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt 

ägande, s. 5. 
118 SOU 2012:14, s. 66. 
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4.3.1.1 Rättsligt ramverk 

 

Det rekommenderas i OECD:s riktlinjer att statens ägarfunktion särskiljs från 

andra statliga åtaganden som skulle kunna påverka konkurrensförhållanden, 

särskilt då det gäller marknadsregleringar. Detta då utgångspunkten är att stat-

liga bolag ska agera på samma villkor samt under samma rättsliga ramverk 

som konkurrerande privatägda bolag. Det är även viktigt att det tydliggörs 

inom vilka ramar som de statligt ägda bolagen verkar samt att statliga bolag 

inte undantas från lagar och regleringar.119 

 

4.3.1.2 Statens ägarroll 

 

Enligt OECD-reglerna bör staten agera som en välinformerad och aktiv ägare. 

Staten bör därför utarbeta en ägarpolicy som stadgar riktlinjer för hur bolags-

förvaltningen bör skötas. Denna ska klargöra de övergripande målen för hur 

ägandet ska förvaltas samt hur policyn ska genomföras. Den bör även stadga 

hur prioriteringar samt avvägningar mellan olika mål ska skötas. Regeringen 

ska lämna den löpande förvaltningen av bolagets verksamhet åt styrelsen och 

utövandet av ägarfunktionen ska vara klart stadgat i den statliga förvaltningen. 

Man ser helst att ägarfunktionen centraliseras i organisationen men åtminstone 

att den samordnas. I ägarfunktionen ingår att representera ägare på bolags-

stämman, etablera en strukturerad nomineringsprocess och upprätta ett rappor-

teringssystem vilket möjliggör en periodisk uppföljning och bedömning av 

bolagens prestationer.120 

 

4.3.1.3 Likabehandling av samtliga ägare 

 

I bolag där staten endast är delägare stadgar OECD-reglerna att det ska säker-

ställas att alla delägare behandlas lika. Det är viktigt att det säkerställs att det 

                                                        
119 SOU 2012:14, s. 66. 
120 Ibid., s. 67. 
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finns en hög grad av öppenhet mot samtliga ägare samt att minoritetsägares 

deltagande i aktieägarmöten underlättas.121 

 

4.3.1.4 Relationer med intressenter 

 

Riktlinjerna föreskriver även att statligt ägda bolag ska ta hänsyn till och visa 

respekt för intressenters rättigheter. Staten ska verka för att bolagen etablerar 

en välfungerande kommunikation med intressenter samt kräva rapportering om 

detta för att säkerställa att detta sker.122  

 

4.3.1.5 Öppenhet och information 

 

Enligt OECD bör lika höga krav gällande öppenhet och information om 

bolagets verksamhet ställas på statliga bolag som ställs på noterade bolag. 

Informationen om bolaget bör bland annat omfatta bolagets mål, i vilken grad 

bolaget uppnått dessa mål, information om bolagets ägarstruktur samt inform-

ation om eventuellt stöd eller garantier från staten. Den samordnande 

ägarfunktionen bör årligen sammanställa informationen om bolagen i en 

samlad rapport. 123 

 

4.3.1.6 Styrelsens ansvar 

 
Enligt OECD:s riktlinjer ska statliga bolags styrelser ha nödvändiga befogen-

heter, mandat, kompetens och objektivitet för att kunna uppfylla sina uppgifter. 

Styrelsen ska ha möjlighet att tillsätta och avsätta bolagets verkställande direk-

tör. Styrelsen är ansvarig för bolagets verksamhet och ska utifrån de mål som 

regeringen och dess ägarfunktion slagit fast övervaka bolagets förvaltning samt 

ge strategisk rådgivning. Det är viktigt att styrelsen agerar med integritet och 

ska hållas ansvarig för sina handlingar. Det bör även göras en årlig utvärdering 

av styrelsens arbete.124   

                                                        
121 SOU 2012:14,  s. 67. 
122 Ibid., s. 67. 
123 Ibid., s. 67 f. 
124 SOU 2012:14, s. 68. 
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4.3.2 FN:s Global Compact – regler 

 

Även FN:s Global Compact-regler skall följas enligt statens ägarpolicy. Dessa 

regler bildades år 1999 på initiativ av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi 

Annan. Reglerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, 

ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt 

Rio - deklarationen och syftar till att få näringslivet att engagera sig och ta glo-

balt ansvar. Reglerna består av tio principer för företags agerande i frågor kring 

miljöansvar, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt. Målet är att skapa 

ett nätverk av företag som tillsammans kan verka för en positiv utveckling på 

de områden som principerna berör.125  

 

Reglerna är frivilliga och företag väljer därför själva ifall de ska ansluta sig till 

dem. Syftet är att verksamheten ska bygga på upplyst självintresse, öppenhet 

och insyn. Tanken är att företag själva ska se vinsten i att delta och främja de 

tio principerna både för att göra skillnad men också för att själva få affärsförde-

lar i form av ökad goodwill. 126   

 

Idag är ca 4000 företag anslutna till Global Compact i 100 länder. Att som fö-

retag ansluta sig till Global Compact innebär att man förbinder sig att inkorpo-

rera de tio principerna i sin företagskultur, åta sig att offentligt tala för Global 

Compact samt i sin årsrapport redovisa för hur arbetet enligt principerna ter 

sig. 127   

 

4.3.2.1 Sverige och Global Compact 

 

Den svenska regeringen är en av Global Compacts samarbetspartners och Sve-

rige är även den enskilt största finansiären av verksamheten. Dessutom är  

ca 50 stora svenska företag anslutna till Global Compact-samarbetet varav 

vissa är några av de allra mest drivande aktörerna i samarbetet. 128  

                                                        
125 Andrews, AnnaLena, Näringsliv, FN-fakta, nr 4, 2007 
126 Ibid.  
127 Ibid.   
128 Ibid. 
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Den svenska regeringen har även gått steget längre än vad det internationella 

samarbetet kräver och inrättat en lokal funktion på utrikesdepartementet under 

namnet Globalt ansvar. Funktionen ska fungera som Sveriges bidrag till den 

globala diskussionen om företags sociala ansvar. Syftet är att förbättra och leva 

upp till Sveriges redan fördelaktiga rykte i världen som ett land med stark tro-

värdighet vad gäller engagemang för och kunnande kring mänskliga rättighet-

er, arbetsvillkor och miljöhänsyn. Globalt ansvar arbetar nära de svenska före-

tag som är anslutna till Global Compact och syftar till att stötta dem genom 

erfarenhetsutbyten, information om olika praktiska metoder samt genom att ge 

råd i olika frågor. I officiella sammanhang är det även ofta representanter från 

Globalt ansvar som representerar Sverige.129 

 

4.3.3 EU och CSR 

 

Även på EU-rättslig nivå är CSR ett mycket uppmärksammat ämne.  

År 2011 publicerade EU-kommissionen en ny policy om CSR i vilken en hand-

lingsplan avseende perioden 2011-2014 presenterades. Syftet med policyn är 

att främja positiva initiativ såsom uppfinningar och produkter vilka är fördel-

aktiga för både samhället och företagen själva samt att minimera och förebygga 

negativ påverkan på samhället. 130 

 

Genom policyn vill man bland annat förstärka CSR:s synlighet och spridningen 

av så kallade ”good practices”. Detta inkluderar bland annat införandet av ett 

pris för CSR-arbete.131 

 

 

                                                        
129 Andrews, FN-fakta nr 4/07: Näringsliv 
130 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the regions:  A re-
newed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility (2011) 
131 Ibid. 
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4.3.4 GRI – rapportering 

 

Som ett led i arbetet för att främja ett hållbart företagande beslutade regeringen 

i november 2007 att alla företag med statligt ägande ska presentera en hållbar-

hetsredovisning enligt Global Reporting Initiatives’s (cit GRI) riktlinjer.132   

 

GRI är en ideell organisation med syfte att främja en hållbar global ekonomi 

vilket inkluderar ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. GRI har ut-

format ett omfattande ramverk för hållbarhetsredovisning för företag och orga-

nisationer som används extensivt runt om i världen.133 

 

4.4 Tillämpning av och fördelar med CSR 

  

CSR är ett hett ämne i samhällsdebatten. Många anser att näringslivet har en så 

pass inflytelserik roll i dagens samhälle att dess ansvar sträcker sig längre än 

till aktieägarna och att det därför är självklart att företag ska jobba aktivt med 

CSR.134   

 

Denna syn på CSR har gjort så att fokus på hög etik och moral blivit en kon-

kurrensfaktor i näringslivet då allt fler väljer var de ska investera sina bespa-

ringar eller vilka företag de ska samarbeta med baserat på fler faktorer än end-

ast rent ekonomiska. 135 Det kan därför vara ett företagsekonomiskt logiskt 

beslut för ett företag att satsa på att jobba med CSR. Detta är ett argument som 

personer som argumenterar för CSR brukar lyfta, det vill säga att ett aktivt ar-

bete med CSR-frågor ökar företagets avkastning ur ett långsiktigt perspektiv. 

Förutom ovan nämnda konkurrensfördel baserad på intressenters etiska värde-

ringar kan CSR även sänka företags kostnader genom att exempelvis ett aktivt 

                                                        
132 Borglund Tommy, Frostenson Magnus & Windell Karolina, Effekterna av hållbar-

hetsredovisning: En studie av konsekvenserna av de nya riktlinjerna om hållbarhetsin-

formation i statligt ägda företag, rapport på uppdrag av Näringsdepartementet, sep-
tember 2010, s. 5.  
133 https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx  - 25 maj 
2013 
134 Ohlson, s. 88.  
135 Ibid., s. 88.  

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx
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miljötänk minskar energikostnader och ett bra arbetsklimat minskar personal-

omsättningen.136   

 

Dessa fördelar med CSR har Sverige som land fått erfara då Sverige internat-

ionellt sett anses vara ett land där CSR värderas högt och flera stora svenska 

företag har blivit uppmärksammade som drivande inom socialt ansvar.137 Från 

regeringens sida har det understrukits att detta stärker bilden av Sverige som 

land, liksom svensk konkurrenskraft.138 

 

4.5  Kritik mot CSR  

 

Som tagits upp tidigare innebär CSR en potentiell konflikt mellan samhällsan-

svar och vinstintresse.139 Trots att man kan motivera CSR ur ett företagseko-

nomiskt perspektiv genom att ett företag som jobbar mycket med CSR får ökad 

goodwill och på så sätt en konkurrensfördel är det så att sådana effekter i prin-

cip är långsiktiga. I de flesta fall medför att ta samhällsansvar en kortsiktig 

ekonomisk förlust som måste vägas mot den långsiktiga förlusten som minskad 

goodwill innebär. De som argumenterar emot CSR:s lämplighet anser därför 

inte att det som ett generellt argument går att hävda att CSR harmoniserar med 

vinstsyftet genom att endast titta på de långsiktiga effekterna av ökad goodwill, 

utan det är viktigt att väga dem mot den kortsiktiga risken för resultatförsäm-

ring. 140  

 

Ett ytterligare problem som identifierats vad gäller CSR är att det gör det möj-

ligt för styrelsen att bortförklara minskad produktivitet med motiveringen att 

den handlat i enlighet med CSR, något som riskerar att göra det svårt att ställa 

styrelsen till svars för sina beslut.141   

                                                        
136 Blood, David & Gore Al, Manifesto for Sustainable Capitalism, the Wall street Journal, 14 
december 2011 
137http://www.sweden.se/eng/Home/Business/Ethics_and_Business/Facts/CSR/  - 25 
maj 2013 
138 http://www.regeringen.se/sb/d/2657 - 25 maj 2013 
139 Ohlson, s. 90.  
140 Ibid., s. 91.  
141 Ohlson, s. 90.  

http://www.regeringen.se/sb/d/2657
http://www.sweden.se/eng/Home/Business/Ethics_and_Business/Facts/CSR/
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En av de främsta kritikerna till CSR var den numera avlidne nationalekonomen 

Milton Friedman. Friedman var en amerikansk nationalekonom som tilldelats 

nobelpriset år 1976 för sitt arbete och var en av 1900-talets absolut största före-

språkare för den fria marknaden.142 En av hans främsta käpphästar var att före-

tag inte har något socialt ansvar utan att ett erkännande av ett sådant koncept 

endast riskerar att förstöra den fria marknaden.143 Han ansåg att det enda soci-

ala ansvar företag har är att göra vinst och att allt annat är ett missförstånd.144 

Friedman tyckte att det var orimligt att en individ, anställd för att driva ett före-

tag, ska göra bedömningen av vad som är samhällets bästa utan ansåg att bo-

lagsledningens enda ansvar är att göra vad som är bäst för företaget. Företaget 

är ett instrument för aktieägarna att göra vinst genom och att ålägga företaget 

ett socialt ansvar ansåg Friedman vara att beröva aktieägarna deras rätt att be-

stämma över sina egna tillgångar. 145  

 

                                                        
142 http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Friedman.html - 25 maj 2013 
143 Friedman, Milton, Capitalism and Freedom, The University of Chicago Press, Chi-
cago, 1962, s. 102. 
144 Se Friedman, Milton, The Social Responsibility of Business is to Increase its Prof-

its, The New York Times Magazine, September 13, 1970. 
145 Friedman (1962), s. 112. 

http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Friedman.html
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5 TeliaSonera AB, statlig bolagsstyrning och hållbart 

företagande 

  

Efter att bakgrunden till statligt ägande av bolag, bolagsstyrning samt CSR 

gåtts igenom ska nu ett exempel på en situation där dessa områden aktuali-

serats behandlas för att visa på problematiken med statligt ägande och CSR.  

 

5.1 Introduktion 

 

Ett exempel på en situation där staten som delägare i ett bolag hamnat i en situ-

ation där man ej lyckats följa sina egna riktlinjer vad gäller hållbart företa-

gande är TeliaSonera ABs agerande i Uzbekistan.  

 

TeliaSonera AB är ett publikt bolag som är noterat både på Nasdaq OMX 

Stockholm och på Nasdaq OMX Helsingfors. I bolaget finns endast en typ av 

aktier och en aktie representerar en röst på bolagsstämman.  Svenska staten 

äger 37, 3 procent av aktierna och finska staten äger 13,7 procent. Nyligen har 

det utländska aktieägande i bolaget utanför Sverige och Finland ökat till 18,2 

procent.146  

 

5.2 Bakgrund 

 

År 1853 grundades den svenska föregångaren till TeliaSonera AB, Televerket. 

År 1880 byggdes Sveriges första telefonnät och efter det skedde utbyggnaden 

av telefonnät snabbt. Detta resulterade i att det efter endast tio år fanns 400 

telefonnät i Sverige. Då Televerket ville ha kontroll över alla nät för att kunna 

standardisera tekniken och minska administrativa kostnader ville man köpa upp 

samtliga nät. Då detta inte gick erbjöd man mindre nät att ansluta sig till stam-

nätet vilket ägdes av Televerket. Då de mindre näten inte hade råd att bygga 

                                                        
146 http://www.teliasonera.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/aktieagare/  - 25 maj 2013 

http://www.teliasonera.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/aktieagare/
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om näten på så sätt som Televerket krävde skulle ske köpte Televerket upp de 

föreningar som ägde de lokala näten. 147 

 

Den 1 juli 1993 beslutades att Televerket skulle ombildas till ett av staten 

helägt aktiebolag. Motivet till ombildningen var främst det faktum att teknikut-

vecklingen lett till en förändrad marknadssituation. Den nya teknologin som 

utvecklats hade berett väg för nya aktörer på marknaden och efterfrågan hade 

förändrats till följd av detta. Denna nya konkurrenssituation ansågs motivera 

att affärsverket ombildades till bolag, detta i och med att verksamhetsformen 

affärsverk är mindre flexibel än bolagsformen och försvårar samarbete med 

andra aktörer. 148 

 

Ombildningen från affärsverk till aktiebolag medförde förändringar i statsmak-

ternas styrning. Från att ha haft stort inflytande över verksamheten kunde nu 

staten endast utöva sitt inflytande i enlighet med ABL, dvs. via bolagsordning-

en, stämman och via utseendet av styrelsen.149  

 

I samband med ombildningen diskuterades vad Telia skulle ha för syfte. Man 

kom fram till att huvudsyftet för staten skulle vara att erhålla avkastning på det 

egna kapitalet. Målet skulle vara att bolaget på några års sikt skulle uppvisa 

samma effektivitet som likvärdiga välskötta stora industriföretag. 150   Då Tele-

verket även hade haft andra syften såsom att ansvara för telekommunikationens 

kvalitet, forskning och utveckling och särskilda samhällsåtaganden diskutera-

des i samband med ombildningen hur dessa ansvarsområden skulle fördelas. 

Vad gäller telekommunikationens kvalitet var Televerket ansvarigt för att det 

svenska telenätet höll hög kvalitet och framkomlighet. Det föreslogs därför att 

telestyrelsen i sin tillståndsgivning skulle villkora rätten att driva telefoniverk-

samhet med villkor avseende kvalitet och service.  Målet var att effektiv tele-

kommunikation skulle tillhandahållas till lägsta möjliga samhällsekonomiska 

                                                        
147 http://www.telemuseum.eu/televerket.html - 25 maj 2013 
148 Prop. 1992/1993:200, s. 18.  
149 Ibid., s. 275, se även avsnitt 3. 
150 Ibid., s. 278.  

http://www.telemuseum.eu/televerket.html
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kostnad.151 Det sektorforskningsansvar som Televerket hade inom telekommu-

nikationsområdet överfördes i och med ombildningen till dåvarande transport-

forskningsberedningen och närings- och teknikutvecklingsverket. Vad gäller 

särskilda samhällsåtaganden såsom att säkerställa att telefonautomater finns 

även på glesbebyggda orter och se till att det finns särskilda teletjänster för 

funktionshindrade föreslogs att avtal skulle ingås mellan staten och Telia AB 

för att säkerställa dessa åtagandens fortsatta existens.152  

 

I samband med ombildningen uttalades att Telia AB skulle vara helägt, vilket 

det också var initialt. Våren 1999 godkände dock riksdagen ett avtal mellan 

svenska staten och norska staten om sammanslagning av det svenska Telia AB 

och det norska telekommunikationsföretaget Telenor AS. I samband med detta 

bemyndigade riksdagen regeringen att minska ägandet i det sammanslagna 

bolaget. En efterföljande börsnotering var överenskommen vilken dock inte 

blev av då sammanslagningen upplöstes redan i december 1999.153 

 

Redan följande år, under våren 2000, bemyndigade dock riksdagen regeringen 

att minska ägandet i Telia AB till 51 % av aktieinnehavet. Motiveringen bakom 

bemyndigandet var att man ville möjliggöra en börsintroduktion av Telia AB 

för att ge bolaget samma förutsättningar som sina konkurrenter att införskaffa 

kapital. I förarbetena uttalades att den framtida förvaltningen av Telia AB 

skulle ske med inriktning på att utveckla bolaget och försöka uppnå bästa värde 

på statens innehav i bolaget. I övrigt uttalade man att det ankom på staten och 

övriga framtida ägare att besluta angående bolagets struktur, finansiella mål 

och affärsidé.154  

 

Börsintroduktionen av Telia AB ägde rum i juni 2000 och  inbringade totalt 

75,0 miljarder  kronor,  varav  62,3 miljarder  kronor tillföll staten. 155 

 

Efter detta dröjde det inte länge förrän man ansåg att ett bemyndigande som 

                                                        
151 Prop. 1992/1993:200, s. 281.  
152 Ibid., s. 292.  
153 Bet. 2000/01:NU 11 
154 Bet 1999/2000:NU18, Prop. 1999/2000:84, s. 6 ff. 
155 Bet. 2000/01:NU 11 
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krävde att staten ägde en majoritet av aktierna i Telia AB inte gav bolaget till-

räckligt mycket utrymme för att kunna utvecklas på ett fördelaktigt sätt på den 

internationella marknaden. Därför bemyndigades regeringen att minska ägan-

det i Telia AB utan begränsning för att på så sätt ge staten som ägare förutsätt-

ning att agera på det sätt den anser bäst ur kommersiell synpunkt. Utskottet 

som behandlade frågan underströk dock att bemyndigandet syftade till att ge 

regeringen utrymme att handla, inte bara utifrån vad som den ansåg bäst för 

bolaget, men även utifrån vad den ansåg bäst för svenska folket såsom ägare av 

bolaget.156  

 

Den första januari 2003 gick Telia AB ihop med det finska bolaget Sonera och 

bildade TeliaSonera AB. Efter sammanslagningen uppgick den svenska statens 

ägande till 46 % av det nya bolaget. Efter utspädning minskades sedan statens 

andel till 45,3 % för att sedan minska till dagens andel på 37,3 % efter att den 

borgliga regeringen under våren 2007 sålt av ett stort antal aktier.157  

 

5.3 Mutskandal 

 

Den 17:e april 2012 avslöjades i SVT:s ”Uppdrag Granskning” att ett dotterbo-

lag till TeliaSonera AB, Azercell, samarbetat med säkerhetstjänsten i Azer-

bajdzjan genom att lämna ut samtalslistor, testmeddelanden och position-

eringsuppgifter. I samband med programmet anklagades bolaget även för att 

samarbeta på samma sätt med säkerhetstjänsten i andra diktaturer i samma om-

råde. Telia Soneras VD försvarade sig med att man för att kunna verka i vissa 

länder måste följa lagarna i det land som man verkar i.158  

Efter SVT:s program fick bolaget stor kritik från sina storägare och Stock-

holms stad övervägde att byta teleoperatör från TeliaSonera AB vilket hade 

                                                        
156 Bet. 2000/01: NU 11 
157 TT, Folkaktien blev en besvikelse, Dagens nyheter, 8 februari 2008. 
158 Flores, Juan, Detta har hänt, Dagens nyheter, 10 oktober 2012 
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inneburit att bolaget förlorat 40 000 abonnemang.159 

Avslöjandet resulterade i att TeliaSonera ABs ledning kallades till finansmark-

nadsminister Peter Norman för att utreda vad som hänt och Telia valde att in-

rätta ett handlingsprogram i syfte att hantera integritets- och yttrandefrihetsfrå-

gor i icke-demokratiska länder. 160
  

I ett ytterligare program i september 2012 framkom att TeliaSonera AB betalat 

2,2 miljarder i vad som ser ut som mutor för att få 3G-licens i Uzbekistan. 

Pengarna betalades till bolaget Taklant Ltd vilket är ett bolag som är helägt av 

Gayane Avakyan – diktatorn Islam Karimovas dotter Gulnara Karimovas högra 

hand. Inofficiellt är det Karimova som styr telekombranschen i Uzbekistan och 

hon har figurerat i en stor utredning som åklagare i Schweiz inlett vilken resul-

terat i att stora tillgångar kopplade till Karimova frysts. 161 TeliaSonera AB 

försvarade sig med att det var ett legitimt licensköp och bolagets VD försäk-

rade för riksdagens utskott att han var säker på att bolaget inte betalat ut några 

mutor. Man valde dock ändå att tillsätta en intern utredning i bolaget för att se 

vad som hänt och endast några dagar senare inleddes en förundersökning mot 

bolaget om misstänkt mutbrott i samband med affärerna i Uzbekistan.162  

Den interna utredningen som bolaget beställde ifrån en advokatbyrå resulterade 

i att allvarlig kritik riktades mot TeliaSonera på en lång rad punkter, bland an-

nat visade granskningen att bolaget haft affärer med diktatorn Karimovas dotter. 

Utredaren uteslöt inte att brott begåtts men kunde inte fastslå att Telia ägnat sig åt 

bestickning eller penningtvätt.163 

TeliaSonera AB-fallet är ett exempel på hur bristande hållbarhetsarbete inte 

bara är en indirekt affärsrisk genom minskad goodwill utan även en stor direkt 

affärsrisk.  Detta blev tydligt i TeliaSonera ABs fall, både genom att de höll på 

att förlora sitt avtal med Stockholms stad men också genom att de fick massiv 

                                                        
159 Flores, Juan, Detta har hänt, Dagens nyheter, 10 oktober 2012 
160 Ibid  
161 Carp, Ossi, Telias vd förnekar mutbrott – annars avgång, Dagens nyheter,  
20 september 2012 
162 Flores, Juan, Detta har hänt, Dagens nyheter, 10 oktober 2012 
163 TT, Telia: Inga bevis för mutor, Sydsvenskan, 1 februari 2013. 
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kritik ifrån sina investerare. Exempelvis sålde stora ägare såsom Swedbank 

Robur och Nordea Fonder av aktier i TeliaSonera AB för betydande belopp.164 

 

Mer intressant för denna framställning är dock att situationen visar på konflik-

ten mellan CSR och vinstintresse samt problematiken som uppstår när staten 

endast äger en liten del i ett bolag och därför inte har möjlighet att styra de 

beslut som tas. Detta kommer att diskuteras mer utförligt i analysdelen nedan.  

                                                        
164 Norman, Peter, Följa lagen räcker inte – det krävs en egen etisk kompass, Dagens 
nyheter, 21 maj 2012.  
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6 Analys  

 

Det finns problem med CSR i sig då man kan fråga sig ifall det verkligen är 

lämpligt att aktiebolag, vilka skapats som instrument för att skapa vinst, an-

vänds till att främja andra intressen. Risken för att svåra avvägningsproblem 

mellan motstående intressen ska uppkomma blir onekligen överhängande.  

Nedan ska dock främst fokuseras på den problematik som uppstår för staten 

när det gäller att agera som förebild i CSR-frågor.  

 

6.1 Otydligt syftes implikationer på bolagsstyrning 

 

En speciell situation uppstår när staten fungerar som bolagsägare. I sin roll som 

normbildare finns ett krav på att fungera som förebild, vilket gör så att den 

etiska diskussionen måste placeras i framkant vid varje affärsbeslut som tas i 

statligt ägda bolag.  

 

Ett stort problem med statliga bolag, vilket påverkar möjligheterna för ett ef-

fektivt CSR-arbete, är dock att de ofta drivs utan att det finns någon tydlig än-

damålsbestämning med ägandet. Detta beror på att statligt ägande är en i allra 

högsta grad politisk fråga vilket innebär att synen på statliga bolag är beroende 

av det politiska läget. Till följd av detta har både antalet statliga bolag och än-

damålet bakom ägandet skiftat genom tiderna, vilket resulterat i att det i många 

bolag är oklart varför staten äger dem. Detta gör det problematiskt då beslut 

ska tas i bolaget. Då de drivs i bolagsform är de formellt sett underkastade 

ABL och på så vis även vinstsyftet om det inte uttryckligen angivits annat i 

bolagsordningen, något som har implikationer för bolagsledningen som har en 

lojalitetsplikt att verka enligt syftet. Trots att inget alternativt syfte stadgats i 

bolagsordningen finns det dock blandade och i många fall motstridiga intressen 

i statliga bolag, och då främst mellan samhällsintresse och avkastningsintresse. 

Då verksamhet drivs under förespegling av att optimera avkastningen men i 

praktiken även har andra mål att verka för, utan att det finns tydliga riktlinjer 

för hur de olika målen ska kunna kombineras, uppstår uppenbara risker för 
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missförstånd. Detta innebär även svårigheter vad gäller bolagsstyrningen då 

ledningen inte vet hur prioriteringar ska göras. 

 

I statens ägarpolicy stadgas att det övergripande målet för regeringen är att 

skapa värde och i förekommande fall se till att de särskilt beslutade samhälls-

uppdragen utförs. Utöver detta stadgas att statliga bolag ska vara ett föredöme 

vad gäller miljömässigt och socialt ansvar. Ingenstans stadgas dock hur man 

ska hantera konflikter dessa mål emellan.  

 

För att komma till rätta med detta måste det framtvingas en tydlig syftesbe-

stämning bakom det statliga ägandet. I sådana fall där bolagen har ett tydligt 

syfte exempelvis allmänintresset såsom statens ägande av Operan och Kung-

liga dramatiska teatern blir det en enkel uppgift. När det däremot kommer till 

ägande som motiveras av både allmänintresse och avkastningsintresse blir det 

desto svårare. Det är dock i sådana fall som det är extra viktigt att ha ett tydligt 

syfte med det statliga ägandet för att undvika missförstånd och oklarheter.  

 

En annan problematik som uppstår då det inte finns ett tydligt definierat ända-

mål med det statliga ägandet är att det är svårt för ägarna, det vill säga med-

borgarna att bedöma hur det går för bolaget i förhållande till dess mål. Det blir 

även i stort sett omöjligt att bedöma hur ledningen sköter sig då det inte går att 

bedöma utifrån vilka intressen beslut tagits.  

 

Slutligen är det svårt att bedöma hur samhällsintresset uppfylls genom bola-

gens verksamhet. Otydlig syftesbestämning medför att den påstådda CSR-

standarden ej blir trovärdig då det ej går att bedöma hur avvägningar inom bo-

laget görs.  

 

6.2 Statlig bolagsstyrning 

 

Idag finns det ingen renodlad teori om bolagsstyrning i statligt ägda bolag, utan 

de teorier som finns utgår i första hand från privata bolag. Däremot kan ledning 

hämtas i existerande modeller även vid utformandet av statlig bolagsstyrning 
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då det är i stort sett samma regelverk som gäller för statliga bolag som för pri-

vata.  Den största skillnaden mellan privata bolag och statliga bolag är dock att 

statliga bolag i regel har många fler intressenter och mer diversifierade mål än 

privata bolag. Baserat på detta är intressentmodellen passande att titta på då 

teorins fokus är på att ett aktiebolag har flera olika intressenter och därför 

måste kunna kombinera flera olika intressen. Teorin kan därför fungera som 

ledning vid försök att foga in CSR som en naturlig del i bolagsstyrningen.   

 

Då det finns ett ännu större avstånd mellan ägare och förvaltare i statliga bolag 

än i privata bolag till följd av att politikerna fungerar som ett mellanled dem 

emellan, ställs även problematiken i agentteorin på sin spets när man analyse-

rar statlig bolagsstyrning.  Detta motiverar att tydliga incitament för ledningen 

att agera i aktieägarnas intresse skapas men främst av allt att det finns tydligt 

angivet vad det är som anses vara aktieägarnas intressen samt hur avvägningar 

dem emellan ska göras.  På så sätt kan man underlätta för ledningen att göra 

välgrundade avvägningar mellan vinstintresse och CSR.  

 

6.3 Bolagsstyrning och CSR i statligt helägda bolag 

 

I statligt helägda bolag har staten stor möjlighet att påverka via bolagsstämman 

där ägardirektiv och liknande anvisningar kan antas samt via utseende av sty-

relsen och underhandskontakter med ledningen.  Den största problematiken 

som uppkommer vad gäller CSR och bolagsstyrning i statligt helägda bolag är 

dock vart man ska dra gränsen för vad som man ska anse vara godtagbara af-

färsbeslut och vad som ska anses vara oetiskt och därmed inte förenligt med ett 

hållbart företagande. Är ett bolags syfte att göra vinst är det viktigt att bolaget 

för att kunna uppfylla detta syfte har möjlighet att konkurrera på lika villkor 

som dess konkurrenter.  Om staten måste låta bli att ta affärsmässiga beslut 

som dess konkurrenter har möjlighet att ta innebär det i praktiken att de inte 

kan konkurrera på samma villkor och därför inte heller uppnå sitt syfte.  Om 

inget alternativt syfte stadgats i bolagsordningen ska bolagets syfte enligt ABL 

anses vara att göra vinst och styrelsens lojalitetsplikt ålägger dem att ta beslut 

som syftar till att öka aktieägarnas förmögenhet, oavsett om det är oklart varför 



 

 

53

staten äger det aktuella bolaget. Det faktum att CSR kan ge goodwill-fördelar i 

längden måste vägas mot risken för kortsiktiga förluster i processen att få dessa 

goodwill-fördelar. Ett beslut som ger en goodwill-fördel i framtiden är därför 

inte i enlighet med vinstsyftet om den innebär en relativt sett större ekonomisk 

förlust i nuläget.  

 

Då bolagsstämman inte kan detaljstyra bolaget är det viktigt att de ägaranvis-

ningar som antagits på stämman samt de instruktioner som bolagsordningen 

innehåller är så pass vägledande att de tillhandahåller en tydlig etisk kompass 

som sedan styrelsen har kompetens nog att använda sig av.  

 

Denna problematik är inte lika framträdande i S-bolag som i M-bolag, då det 

främsta syftet för S-bolag inte är att konkurrera med andra bolag.  Det är dock 

viktigt även i sådana bolag att staten som bolagsägare understryker vikten av 

CSR-arbete till styrelsen och antar ägardirektiv som ålägger styrelsen att aktivt 

arbete för ett hållbart företagande.  

 

Grundläggande för att CSR ska kunna garanteras i statliga bolag är att staten 

ser till att vara en aktiv ägare med god insyn i sina bolag. Detta kan garanteras 

med redskap som GRI-rapportering samt genom att höga krav på öppenhet och 

information ställs i enlighet med OECD:s riktlinjer. Det är även viktigt att sty-

relsen och den övriga ledningen med hjälp av tydliga ägardirektiv vet vad som 

förväntas av dem vad gäller CSR och hur avvägningar mellan CSR och avkast-

ningsintresse ska göras.  

 

Slutligen är det även grundläggande för en god bolagsstyrning att både syftet 

bakom det statliga ägandet samt bolagets syfte är tydligt definierade för att 

ledningen ska kunna veta vad det är som förväntas av dem. Då både M-bolag 

och S-bolag trots sin uppdelning båda har finansiella mål och samhällsuppdrag 

är det viktigt att dessa mål konkretiseras från regeringens sida på ett aktiebo-

lagsrättsligt bindande sett så att förutsättningar finns för att utkräva ansvar av 

både regeringen som förvaltare och av bolagen själva. 
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6.4 Bolagsstyrning och CSR i statligt delägda bolag 

 

Särskild problematik uppkommer då staten endast är en av flera delägare i ett 

bolag. I sådana fall har de inte kontroll över bolagsstyrningen då likhetsprinci-

pen och generalklausulerna förbjuder att staten behandlas annorlunda än övriga 

ägare.  

 

I de fall där staten endast äger en liten del av aktierna i ett bolag är man därför 

beroende av övriga delägare för att kunna ta beslut, något som riskerar att bli 

problematiskt då övriga delägares enda syfte i stort sett alltid är att maximera 

avkastningen på investerat kapital och det hos dem i regel inte finns något in-

tresse av att beslut tas som inte gynnar detta syfte. 

 

6.4. 1 TeliaSonera AB och avvägningen mellan vinstintresse och CSR 

 

I fallet TeliaSonera AB aktualiserades problematiken med statligt delägande 

och CSR.  I situationen var det tydligt att det fanns en intressekonflikt mellan 

vinstintresse och samhällsintresse. 

 

TeliaSonera ABs tillväxt kom 2011 huvudsakligen från verksamheten i Euroa-

sien då verksamheten i Norden och övriga Europa backar i försäljningen.165 Då 

majoriteten av länderna i Euroasien är diktaturer med lagar och regler som inte 

är jämförbara med de i Norden uppstår ett problem då företag endast följer de 

lagar och regler som finns i det land där de är verksamma. Då det inte finns 

några direkta regler för att bolag ska ha en egen etisk kompass finns det idag 

inget effektivt sätt att säkerställa detta.  

 

TeliaSonera ABs agerande aktualiserar därigenom många svåra avvägningar. 

För att TeliaSonera AB ska kunna hävda sig i konkurrensen måste de kunna 

expandera till nya marknader och verka under samma förutsättningar som kon-

kurrenterna på dessa nya marknader. Konflikten uppstår då detta innebär att ge 

                                                        
165 Zenou, Tina, Telias tillväxt kommer från diktaturer, Dagens nyheter 26 september 
2012. 
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mutor och därigenom stötta en diktator. Kan ett bolag klandras för detta då det 

inte innebär att överträda lagen i det land som man verkar i?  

 

Ett annat sätt att se på situationen är att se det som att det är att verka i sam-

hällets intresse att TeliaSonera AB expanderar sin verksamhet till diktaturer. 

Näringslivet som sådant främjas av stabilitet och förutsebarhet, något som är 

en bristvara i diktaturer. Då informationsspridning är ett av de viktigaste verk-

tygen i en demokrati kan utbyggnaden av telenätet i sådana områden ses som 

ett steg mot demokrati.  

 

Extra känsligt blir det då staten är delägare i ett bolag som TeliaSonera AB. 

Detta då ägarna till bolaget, det vill säga svenska folket, själva inte har möjlig-

het att välja ifall de vill investera sina pengar i ett företag som verkar på en 

sådan marknad. I ett privatägt företag har aktieägarna själva valt att investera i 

bolaget och kan dra sig ur ägandet på ett helt annat sätt än vad svenska folket 

har möjlighet att göra då staten är delägare.  

 

6.5 Hur kan staten förbättra CSR:s genomslagskraft?  

 

För att CSR ska kunna bli ett fungerande koncept i längden bör det användas 

på så sätt att det blir ett ofrånkomligt affärsbeslut för företag att ta beslut som 

gynnar samhället. Det är viktigt att se det som att CSR inte i sig medför ett 

etiskt beteende utan att det snarare är ett sätt för företag att kommunicera så-

dant beteende utåt för att få affärsfördelar. I enlighet med agentteorin är aktie-

bolaget ett instrument som bygger på självintresse där alla parter agerar utifrån 

vad som ger bäst utdelning till en själv. Effekten av CSR kan därför förstärkas 

genom att staten ger subventioner och andra fördelar till företag som handlar i 

enlighet med etiska riktlinjer. Även genom att allmänheten utbildas och inser 

vikten av etiskt beteende kan effekten av CSR förstärkas. I takt med att kon-

sumenter och leverantörer ställer högre etiska krav på företag kommer därav 

även CSR automatiskt bli ett krav på företagen. Vad gäller statens roll när det 

kommer till CSR uppstår samma problem som i övrigt i statliga bolag, i grun-

den finns det ett trovärdighetsproblem då staten sitter på två stolar såsom både 
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lagstiftare och bolagsägare. Därför ställs automatiskt mycket högre krav på 

staten då det är den som stiftar lagar och ingår i sammanslutningar som åtar sig 

att följa etiska riktlinjer. Ifall staten själv inte kan följa sina egna riktlinjer är 

det inkonsekvent att kräva att resten av näringslivet ska göra det.  Att detta 

sedan riskerar att innebära att staten inte kan verka på samma villkor som pri-

vata bolag är ett problem som förhoppningsvis kommer att självregleras ju mer 

man lyckas få CSR att bli ett gynnsamt affärsbeslut som vilket annat som helst. 

Tills dess bör staten vara noggrann med vilka företag man är delägare i för att 

kunna upprätthålla en hög trovärdighet som bolagsägare och förebild i hållbar-

hetsfrågor samt, på bekostnad av avkastningen, i sina helägda bolag prioritera 

CSR. Detta kan göras genom att tydliga ägaranvisningar antas på bolagsstäm-

man, genom en tät och nära kontakt med bolagsledningen samt genom en om-

fattande kontroll av bolagens beslut.  

 

6.6 Reglering av CSR  

 

Det har diskuterats ifall det ska införas ett antal etiska principer i ABL och på 

så sätt göra hard law av CSR.166 Det skulle dock innebära ett antal svårigheter. 

För det första är själva formulerandet av de etiska principerna svårt i sig. De 

måste vara så pass allmängiltiga att de är tillämpbara i alla typer av företag 

samt så pass generella att de inte behöver uppdaterats alltför ofta. Dessutom är 

det viktigt att uppfyllandet av principerna inte motverkar vinstsyftet i alltför 

stor utsträckning. Som tagits upp ovan i bakgrunden är huvudsyftet med aktie-

bolag att skapa vinst för utdelning till aktieägarna. Historiskt sett har aktiebo-

lag alltid haft den rollen och har på så sätt bidragit till välfärd och ekonomisk 

utveckling i samhället. Om aktiebolagets syfte skulle utökas, det vill säga om 

syftet skulle ändras till att även omfatta samhällsnyttan, så skulle det medföra 

svåra tillämpningsproblem och avvägningar.  Bolag skulle då riskera att hamna 

i situationer där syftena är oförenliga med varandra. Förutom att bolag skulle 

tvingas att handla emot ett av sina syften i vissa situationer skulle det resultera 

i svåra ansvarsbedömningar då det inte skulle vara lika lätt att avgöra ifall ett 

företags ledning tagit ett affärsmässigt dåligt beslut eller inte då det kan ha mo-

                                                        
166Se Sandström, s. 265. 
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tiverats av samhällsintresse. I en sådan situation skulle de olika syftena ständigt 

behöva vägas mot varandra vilket skulle resultera i godtycklighet. Vad är till-

räckligt angeläget ur vinstsynpunkt för att ett bolag ska handla emot samhälls-

intresset och tvärtom?  

 

Ett alternativ till att föra in etiska principer i ABL är att reglera dem i lagstift-

ning utanför ABL. I Sverige finns det en tradition av hög tilltro till effektivite-

ten i lagstiftning. Det skulle harmonisera CSR och garantera ett visst mått av 

etik i företagandet. När det kommer till etik och moral har det dock historiskt 

sett inte varit särskilt effektivt när man ser till fakta. Ett tydligt exempel är bris-

ten på kvinnor i hög chefsposition i svenskt näringsliv. Trots år av jämställd-

hetsåtgärder av olika slag har man inte lyckats korrigera detta. Slutsatsen av 

detta är att vad som påverkar människors värderingar är en komplex fråga och 

man kan fråga sig om det är lämpligt att något så föränderligt som värderingar 

regleras på ett så oflexibelt sätt som lagstiftning av förutsebarhetsskäl ändå är? 

En annan aspekt av situationen är om det inom det offentliga finns tillräcklig 

förståelse för affärsvärldens traditioner och ideal för att man ska kunna skapa 

en reglering som fungerar i praktiken. Det skulle därför passa sig att lagreglera 

vissa typer av etiska frågor medan andra borde hållas utanför lagstiftningens 

sfär.  

 

Ett ytterligare alternativ är att placera den etiska diskussionen utanför lagstift-

ningens värld, något som man hittills även har gjort i praktiken.  

 

En kvalitetssäkring av CSR skulle dock kunna göras genom att man på lik-

nande sätt som har gjorts i svensk kod för bolagsstyrning införde någon sorts 

följ eller förklara- princip. Detta skulle tvinga styrelser och ledningar att tänka 

igenom vilka etiska problem som finns i olika beslut och sedan göra en avväg-

ning som de är medvetna om att de kan komma att behöva motivera i ett senare 

skede. På så sätt blir utgångspunkten att företag måste bilda sig en uppfattning 

om vad som är rätt att göra. Dessa avvägningar riskerar att bli mycket kompli-

cerande, särskilt då man likt TeliaSonera AB är verksam i länder där korrupt-

ion är vanligt förekommande. Dock medför en sådan reglering att det inte blir 

möjligt för företagen att ignorera att ta ställning till de etiska dimensionerna av 
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ett beslut. Sedan finns det självklart inga garantier för att sådana avvägningar 

görs på ett korrekt sätt, men det medför att en sådan ambition skapas och 

främst av allt att det inte är möjligt för företag att blunda för etiska dilemman. 
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7 Sammanfattning  

 

Oavsett om man anser att CSR är ett koncept som aktiebolag bör ägna sig åt 

eller inte är det ett faktum att Sverige anses vara ett mycket framgångsrikt land 

vad gäller företagsetik. Viktigast och mest grundläggande av allt för att kunna 

behålla detta rykte är att staten fungerar som förebild och ser till att de företag 

som man är ägare i sätter ribban högt för näringslivet i övrigt. Då det är stater 

som är ansvariga för att mänskliga rättigheter skyddas och då svenska staten 

skrivit under ett antal konventioner som förbinder Sverige att agera på ett visst 

sätt sänder det ut helt andra signaler då statliga företag agerar än privata vilket 

gör det extra angeläget att staten har en egen etisk kompass. Då staten har ett 

ansvar mot sina ägare, svenska folket, att agera på ett sätt som inte kan anses 

oetiskt och därför ta hänsyn till denna faktor i sitt beslutsfattande uppstår dock 

inte sällan en konflikt mellan vinstintresse och etik. 

 

Argument för statligt ägande motiveras ofta med att det garanterar ett visst 

mått av moral i bolagsstyrningen och att ett fortsatt statligt ägande, även i före-

tag som verkar på konkurrensutsatta marknader, ger staten möjlighet att utöva 

politisk kontroll över företaget och den aktuella marknaden. Detta är dock en 

sanning med modifikation. Visserligen kan staten utöva inflytande över sina 

helägda bolag genom att rösta igenom bindande ägaranvisningar men då staten 

ändå strävar efter att göra vinst i sina bolag kan det ofta uppstå motstående 

intressen mellan vinst och etik. För att statliga bolag ska kunna hävda sig i 

konkurrensen måste de kunna verka under samma förutsättningar som privat-

ägda bolag. Detta inkluderar att ta sig in på nya marknader, skära ner kostnader 

och ta obekväma beslut. Detta gäller särskilt i sådana fall där statens ägande 

inte är motiverat av ett tvingande samhällsintresset utan snarare är till för att 

generera avkastning. I sådana situationer är det av största vikt att ledningen är 

medvetna om vad för implikationer dess affärsbeslut har för hållbart företa-

gande och att det finns tydliga ägardirektiv som talar om vad som är ok och 

inte.    
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Då staten endast är delägare i bolag blir bolagsstyrningen än mer problematisk.  

Som delägare har inte staten större inflytande än andra aktieägare utan det enda 

sättet som staten kan påverka styrningen av bolaget på är genom bolagsstäm-

man alternativt underhandskontakter med ledningen. Då ledningen i enlighet 

med likhetsprincipen, generalklausulerna och lojalitetsprincipen ska behandla 

alla ägare lika medför det dock att den inte kan ta beslut som skadar övriga 

delägare eller bolaget. Då bolagens syfte i stort sett alltid är att göra vinst anses 

ett beslut som inte syftar till att skapa avkastning vara illojalt mot bolaget vil-

ket skulle kunna aktualisera ett skadeståndsansvar för ledningen. I de fall som 

staten endast innehar en liten andel i ett bolag och därför inte något inflytande 

på stämman har man därför inte någon möjlighet att styra beslut i bolaget. I en 

sådan situation riskerar man att vara delägare i ett bolag som uppträder oetiskt 

om än i enlighet med lagar och regler. Detta rimmar illa med det faktum att 

staten ska vara en förebild vad gäller hållbart företagande. Det bör därför ifrå-

gasättas varför staten ska inneha aktier i bolag om ägandet inte uppgår till en 

tillräckligt stor del för att man ska kunna påverka besluten på bolagsstämman.  

 

Ett tydligt exempel på detta är TeliaSonera ABs agerande i Uzbekistan. Staten 

är idag delägare i TeliaSonera AB av rent kommersiellt intresse. Då statens 

aktieinnehav understiger 50 % har man inte möjlighet att styra bolaget.  Situat-

ionen som TeliaSonera AB hamnat i aktualiserar tydligt frågan om staten verk-

ligen bör vara delägare i bolag. Då Euroasien är den absolut största tillväxt-

marknaden för TeliaSonera AB är det företagsekonomiskt självklart att expan-

dera inom det geografiska området. För att kunna göra det krävs handlande 

som många anser vara oetiskt om än inte olagligt. Dagens globala marknad gör 

att bolag ibland måste ta affärsbeslut som vissa kan anse vara oetiska, trots att 

de är i enlighet med lag, för att kunna hävda sig i konkurrensen. Då ägarna, det 

vill säga svenska folket, inte själva kan välja att kliva ur sitt ägande då staten är 

ägare i bolag bör staten vara mycket restriktiv med vilka bolag man väljer att 

vara delägare i, alternativt se till att inneha ett så stort ägande att man har möj-

lighet att påverka bolagsstämman att anta ägaranvisningar som är i enlighet 

med statens ägarpolicy och internationella riktlinjer. Slutsatsen bör därför bli 

att staten för att kunna garantera att man följer sina egna etiska riktlinjer och 

fungerar som förebild i CSR-frågor måste inneha en aktiemajoritet i bolaget 
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samt att staten inte har möjlighet att verka på samma villkor som dess konkur-

renter ifall de ska vara en förebild i hållbarhetsfrågor. Ur ett företagsekono-

miskt perspektiv talar det för att det statliga ägandet utvärderas och att endast 

sådana bolag som motiveras av ett tvingande samhällsintresse kvarstår i statlig 

ägo.  
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