
 

 
 

 

 

JURIDISKA FAKULTETEN  
vid Lunds Universitet 

 

 

 

Jenny Erixon 

 
 
 

Hållbart företagande 
- moralisk eller rättslig skyldighet?  

 
 
 
 
 
 

JURM02 Examensarbete 

 

Examensarbete på juristprogrammet 

30 Högskolepoäng  
 
 

Handledare: Per Samuelsson  

 
Termin: Period 2 VT2019 

  



  2 

Innehåll 

SUMMARY .................................................................................................................................................... 4 

SAMMANFATTNING .................................................................................................................................... 5 

FÖRORD ....................................................................................................................................................... 6 

FÖRKORTNINGAR ...................................................................................................................................... 7 

1. INLEDNING .............................................................................................................................................. 8 

1.1 BAKGRUND ...........................................................................................................................................8 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................................8 
1.3 FORSKNINGSLÄGE .................................................................................................................................9 
1.4 AVGRÄNSNING ......................................................................................................................................9 
1.5 METOD OCH MATERIAL ........................................................................................................................ 10 
1.6 DISPOSITION ...................................................................................................................................... 12 

2. AKTIEBOLAGSRÄTTEN ....................................................................................................................... 13 

2.1 AKTIEBOLAG ...................................................................................................................................... 13 
2.2 HISTORISK TILLBAKABLICK .................................................................................................................. 13 
2.3 ABL:S REGLERING AV VINST ................................................................................................................ 15 
2.4 AKTIEÄGARMODELLER ........................................................................................................................ 16 

2.4.1 Traditionella aktieägarmodellen ................................................................................................ 16 
2.4.2 Intressentmodellen .................................................................................................................... 17 

2.5 FLERA SYFTEN ................................................................................................................................... 17 
2.6 AVSTEG FRÅN VINSTSYFTET ................................................................................................................ 20 

2.6.1 Uppenbarhetsrekvisitet .............................................................................................................. 20 
2.6.2 Likhetsprincipen ........................................................................................................................ 20 
2.6.3 Generalklausuler ....................................................................................................................... 21 
2.6.4 Lydnadsplikten .......................................................................................................................... 21 
2.6.5 SAS-principen............................................................................................................................ 21 
2.6.6 Värdeöverföringsregler .............................................................................................................. 22 
2.6.7 Gåvor ......................................................................................................................................... 22 
2.6.8 Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB-bolag) ........................................... 23 

2.7 SAMMANFATTNING .............................................................................................................................. 23 

3. HÅLLBART FÖRETAGANDE ................................................................................................................ 24 

3.1 VARFÖR ÄR HÅLLBART FÖRETAGANDE VIKTIGT? ................................................................................... 25 
3.2 ÄR HÅLLBART FÖRETAGANDE FRIVILLIGT ELLER ETT KRAV? ................................................................... 25 

3.2.1 Det sociala kontraktet ................................................................................................................ 26 
3.2.2 Carrolls pyramid ........................................................................................................................ 27 

3.3 SAMMANFATTNING .............................................................................................................................. 28 

4. FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR ................................................................................................... 29 

4.1 VINST - DET PRIMÄRA SYFTET .............................................................................................................. 29 
4.2 FÖRÄNDRING AV VINSTSYFTET I ABL ................................................................................................... 30 

4.2.1 Nationalekonomiskt perspektiv .................................................................................................. 30 
4.2.2 Företagsekonomiskt perspektiv................................................................................................. 31 
4.2.3 Ekonomisk definition av vinst .................................................................................................... 32 

4.3 VEM BÄR ANSVAR? ............................................................................................................................. 34 
4.4 SAMMANFATTNING .............................................................................................................................. 36 

5. INTERNATIONELLT OCH NATIONELLT CSR-ARBETE ..................................................................... 37 

5.1 CSR - GLOBAL NIVÅ ............................................................................................................................ 37 
5.1.1 FN Global Compact (UNGC) ..................................................................................................... 37 
5.1.2 Agenda 2030 ............................................................................................................................. 38 



  3 

5.1.3 International Labour Organization (ILO) .................................................................................... 39 
5.1.4 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ....................................... 39 

5.2 UPPFÖLJNINGSSYSTEM ....................................................................................................................... 40 
5.2.1 Global Reporting Initiative (GRI) ............................................................................................... 40 
5.2.2 ISO 26000 ................................................................................................................................. 40 
5.2.3 Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) .......................................................................... 41 
5.2.4 Integrated reporting (IR) ............................................................................................................ 41 

5.3 CSR – NORDISK NIVÅ ......................................................................................................................... 42 
5.3.1 Implementering av EU-direktiv .................................................................................................. 42 

5.4 CSR - NATIONELL NIVÅ ....................................................................................................................... 43 
5.4.1 CSR Sweden ............................................................................................................................. 44 
5.4.2 Global Deal ................................................................................................................................ 44 
5.4.3 Svensk Kod ............................................................................................................................... 45 

5.5 SAMMANFATTNING .............................................................................................................................. 45 

6. ANALYS.................................................................................................................................................. 46 

6.1 INLEDNING ......................................................................................................................................... 46 
6.2 KONSUMENTENS MAKT ....................................................................................................................... 46 
6.3 AKTIEÄGARENS MAKT ......................................................................................................................... 46 
6.4 FÖRETAG TAR MER ANSVAR ................................................................................................................ 47 
6.5 BÖR ABL TA HÄNSYN TILL CSR? ........................................................................................................ 48 
6.6 AFFÄRSNYTTAN MED HÅLLBART FÖRETAGANDE .................................................................................... 49 
6.7 FÖRNUFT OCH FRIVILLIGHET ............................................................................................................... 50 
6.8 UTVECKLINGSLINJER .......................................................................................................................... 52 
6.9 AVSLUTANDE REFLEKTION .................................................................................................................. 53 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING .............................................................................................. 56 

OFFENTLIGT TRYCK .................................................................................................................................. 56 
Lagar .................................................................................................................................................. 56 
Propositioner ...................................................................................................................................... 56 
Statens offentliga utredningar ............................................................................................................ 56 
Övrigt .................................................................................................................................................. 57 

INTERNATIONELLT .................................................................................................................................... 57 
EU-rättsliga källor ............................................................................................................................... 57 

LITTERATUR ............................................................................................................................................. 57 
Tryckt Material .................................................................................................................................... 57 
Artiklar ................................................................................................................................................ 59 
Elektroniska källor .............................................................................................................................. 61 
Övrigt .................................................................................................................................................. 67 

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING .................................................................................................................. 68 

SVENSKA RÄTTSFALL ................................................................................................................................ 68 
LAGKOMMENTARER .................................................................................................................................. 68 

 

  



  4 

Summary 
 
The increased media focus on globalization and climate change has brought new demands from 

society, which has led to more companies taking moral responsibility for sustainability issues. 

The question is whether sustainable business can be considered compatible with applicable law.  

 

The profit objective in Chapter 3 § 3 in the Swedish Companies Act (”Aktiebolagslagen” 

[2005:551], ”ABL”) is the fundamental object for the decision making of the management, and 

it indirectly means that the management is not allowed to prioritize for example sustainability 

over profit in the event of an conflict between these two. However, many believe that private 

limited company should not only be seen as a tool to maximize profit, instead the management 

should also be able to act morally through for example environmental measures.  

 

The wording of the profit objective in ABL is open to different interpretations, which makes it 

difficult for the management to know what their obligations are. Many believe that the profit 

objective should be viewed in a long-term perspective, since the lifetime of a private limited 

company is more or less unlimited. With a long-term perspective, the corporate management 

has a greater scope to act on sustainability, as long as it does not conflict with the profit 

objective.  

 

It is important that the corporate management is given space to handle the issues based on the 

company’s own prerequisite and condition, as long as they comply with applicable law, 

principles and guidelines. To voluntarily, actively work with sustainability issues will in the 

long run benefit both the environment and the company’s own profit. Forced actions and 

mandatory measures that are not set in relation to the company’s ability, have the opposite effect 

and might instead reduce the profit and decrease the company’s attractiveness on the market. 

In order for it to work, a CSR-adapted risk control is required to ensure that the profit objective 

is not waived.  
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Sammanfattning 
 

I takt med det ökade mediala fokus på globalisering och klimathot ställs nya krav på samhället 

och på att företag ska ta ett moraliskt ansvar för hållbarhetsfrågor. Frågan är om hållbart 

företagande kan anses förenligt med gällande rätt. 

 

Vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL är det grundläggande kriteriet för bolagsledningens beslutsfattande 

och innebär indirekt att ledningen inte får prioritera till exempel hållbarhet framför vinst vid en 

konflikt. Många anser att aktiebolag inte bara ska ses som ett verktyg för vinstmaximering utan 

att en bolagsledning även har utrymme att agera moraliskt genom till exempel miljöfrämjande 

åtgärder. 

 

Formuleringen av vinstsyftet öppnar upp för diverse olika tolkningar, vilket gör det svårt för 

företag att veta vilka deras skyldigheter faktiskt är. Många anser att vinstsyftet bör ses ur ett 

långsiktigt perspektiv eftersom aktiebolags livslängd är principiellt obegränsad. Med ett 

långsiktigt perspektiv får bolagsledningen ett större utrymme att agera hållbarhetsfrämjande så 

länge det är inom ramen för vinstsyftet. 

 

Det är viktigt att bolagsledningarna ges utrymme att hantera frågor kring vinst och hållbarhet 

utifrån företagets egna förutsättningar, givet att de följer de lagar, principer och riktlinjer som 

finns inom de olika CSR-områdena. Att frivilligt, aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor kommer 

på sikt främja både miljö och företagets egen vinst. Tvingade åtgärder som inte är ställda i 

relation till företagets förutsättningar får motsatt effekt och ger ett krampaktigt beteende som 

på sikt kan minska vinsten och företagets attraktionskraft på marknaden. För att det ska fungera 

krävs en CSR-anpassad riskkontroll som ser till och försäkrar att vinstsyftet inte frångås. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 

I takt med den ökade globaliseringen och rådande klimat- och miljödebatter har människan 

blivit allt mer medveten om hur dess val påverkar inte bara världen runt omkring dem utan 

även dess kropp och hälsa. Detta har lett till att konsumenten börjat ifrågasätta och ändra 

beteende när de köper produkter och tjänster. Fler väljer att betala ett högre pris för en produkt 

för att den till exempel är tillverkad på ett visst sätt. Det här har i sin tur lett till att marknaden 

blivit styrd mot ett mer miljöfrämjande tänkande vilket resulterat i att företag behövt ändra sina 

strategier. Det är dock inte bara strategierna som måste ändras utan även företagets syn på vinst. 

Som aktiebolag har de ett primärt syfte och det är att generera vinst men bolagsledningarna 

måste nu balansera mellan vikten att ge största möjliga utdelning till aktieägarna och att arbeta 

mot en hållbar framtid.  

 

Vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL är vagt formulerat och lämnar utrymme för tolkning. Det ger 

bolagsledningen möjlighet att ha fler syften än enbart vinst och därmed till exempel arbeta med 

mer miljöfrämjande åtgärder. Dock menar vissa att hållbarhetsarbetet krockar med vinstsyftet 

då företaget frångår vinst för att använda sitt kapital till samhällsinsatser. Andra menar att 

hållbarhetsarbetet ska ses långsiktigt och kommer generera mer vinst på sikt.  

 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att klargöra innebörden av vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL samt se 

hur vinstsyftet förhåller sig till samhällets allt högre krav på en hållbar utveckling och då 

framförallt miljön. Belysa vilka möjligheter ett aktiebolag har för att verka för en hållbar 

utveckling, utan att det slår mot verksamhetens syfte att gå med vinst och se till framtida 

utveckling. Vidare syftar uppsatsen att undersöka om gällande lagstiftning behöver förändras 

för att företag ska ta större samhällsansvar. Kan hållbarhet och lönsamhet samexistera och leda 

till ekonomiska fördelar? För att uppnå syftet ska följande frågeställningar analyseras:  
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(i) Vad innebär vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL och hur ska begreppet vinst tolkas? 

(ii) Har företag ett samhällsansvar för till exempel miljön?  

(iii) Är vinstsyftet i ABL förenligt med andra intressenter än bara aktieägarna?  

 

1.3 Forskningsläge 
 
Det finns inte mycket forskning på området kring hur vinstsyftet ska förstås. Mestadels är det 

kommentarer och teorier från jurister, ekonomer och filosofer. Gällande Corporate Social 

Responsibility eller hållbart företagande (som den svenska regeringen valt att översätta det till) 

finns det omfattande material, både nationellt och internationellt. Dock finns inte mycket 

forskning kring vinstsyftet i förhållande till hållbart företagande. 

 

Göran Ohlson, Per Samuelsson och Clas Bengtssons böcker samt artiklar har varit till stor hjälp 

för djupare förståelse i ämnet. Även Per Grankvists och Beate Sjåfjells perspektiv på frågorna 

har varit av betydelse. 

 

1.4 Avgränsning  
 
Arbetet fokuserar på svenska aktiebolag och deras samhällsansvar för bland annat miljön och 

klimatpåverkan. Därav kommer jag främst hålla mig till svensk rätt och Aktiebolagslagen. 

Eftersom stora företag har störst inverkan på miljö och klimat kommer uppsatsen fokusera på 

stora aktiebolags företagsansvar vilket är reglerat i EU:s Direktiv 2014/95/EU. Orden företag 

och bolag ska härmed förstås som aktiebolag. Ordet bolagsledning kommer användas som en 

gemensam beteckning för bolagets styrelse och VD.  

 

I uppsatsen görs en mer djupgående beskrivning och tolkning av begreppet Corporate Social 

Responsibility eller hållbart företagande. CSR är ett vittomfattande begrepp och kan delas upp 

i ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Jag har valt att fokusera främst på den 
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miljömässiga aspekten och därmed ska CSR främst förstås som miljöfrämjande i den här 

uppsatsen. 

 

1.5 Metod och material 
 
För att besvara tidigare tre nämnda frågeställningar har främst använts juridisk 

rättsvetenskaplig teori1 och ekonomisk teori2. Med hjälp av den rättsvetenskapliga teorin, 

främst den rättsdogmatiska metoden3 har en problemställning formulerats varefter flera olika 

åsikter och argument ställs mot varandra för att belysa problematiken med ämnet och få fram 

en lösning. Den rättsekonomiska teorin har använts för att analysera lagen ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Som hjälpmedel granskas, analyseras och appliceras rättskällorna utifrån teologisk 

tolkning.4 Det förekommer löpande analys genom arbetet samt i slutet på varje kapitel finns en 

sammanfattning som summerar innehållet. Flera olika metoder har använts i kapitlen vilket 

redovisas nedan. 

 

Kapitel 2 handlar om lagstiftning och historiken bakom aktiebolagsrätten. Med hjälp av den 

rättshistoriska metoden5 beskrivs vinstsyftets tillkomst och utveckling. Dels för att få en 

tydligare bild av problematiken kring ordalydelsen i 3 kap. 3 § ABL, dels hur den vaga 

formuleringen leder till diverse olika tolkningar. Även den rättsdogmatiska metoden har 

använts för att beskriva och tolka gällande rätt genom lag, förarbeten, prejudikat, doktrin samt 

andra relevanta rättskällor.  

 

Kapitel 3 handlar om hållbart företagande. Där ställs frågan varför hållbart företagande är 

viktigt och om hållbart företagande är att anse som frivilligt eller ett krav. För att få en djupare 

förståelse i ämnet används rättsdogmatisk teori med inslag av rättspolitik och rättssociologi.6 

Det här görs genom att bland annat belysa det sociala kontraktet och Carrolls pyramid, där 

lagkrav ställs mot samhällets krav på företag.  

 
1 Carlson, Rättsvetenskap (2016) (besökt 2019-08-01).  
2 Rättsekonomi, Vimeo (besökt 2019-08-01).  
3 Ahlinder, Kritisk rättsdogmatisk metod (2016) (besökt 2019-08-01).  
4 Kontrollwiki, svenska rättskällor och tolkningsmetoder (2019) (besökt 2019-08-01).  
5 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv (2004) s. 105 ff (besökt 2019-08-01).  
6 Carlson, Rättsvetenskap (2016) (besökt 2019-08-01).  
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Kapitel 4 handlar om företagens samhällsansvar sett i relation till aktieägarnas krav på vinst. 

Här används rättsekonomisk-, rättspolitisk- samt rättsfilosofiskmetod. För att förstå företagens 

primära syfte och begreppet vinst jämförs här nationalekonomiskt och företagsekonomiskt 

perspektiv. Rättsfilosofiskmetod används för att diskutera företags ansvar gentemot samhället.  

   

När det kommer till företagens ansvar för hållbart företagande och mer ansvarstagande kring 

miljön i kapitel 3 och 5 analyseras både nationell och internationell soft law. Därmed kommer 

uppsatsen även ha inslag av EU-rättslig metod7 för att uppnå en mer heltäckande bild av ämnet. 

Här har även rättsanalytisk- samt rättspolitisk metod använts för att vidga analysen till att se 

hur lagstiftningen samt samhället kan komma att påverkas och förändras.8  

 

Diskussionerna i kapitel 2–5 ligger till grund för den slutsats som kommer i den avslutande 

analysen i kapitel 6. Med hjälp av rättspolitisk- och rättsanalytisk metod knyts texten samman 

genom olika aspekter och argument. Bland annat ifrågasätts om associationsformens 

grundläggande struktur bör förändras för att möta de ökade kraven på hållbarhet och långsiktigt 

företagstänkande samt om det är möjligt att tjäna pengar på CSR-arbete. Därefter leder texten 

in oss på en rättsfilosofiskmetod, där förnuft och frivillighet jämförs med tanken om att se 

vinstsyftet och vinstmaximeringsprincipen ur ett långsiktigt perspektiv. Återigen ställs olika 

argument och tankar mot varandra vilket mynnar ut i ytterligare frågeställningar om vad som 

anses som ”det goda” och vem som bestämmer detta. Därefter presenteras utvecklingslinjer 

samt en avslutande reflektion med tankar om framtiden.  

 

Ambitionen är att på ett heltäckande sätt beskriva och klargöra rättsläget samt besvara därtill 

uppkomna frågor. Det ska även förtydligas att uppsatsens slutsats endast är ett tolkningsförslag 

och inte absolut sanning. 

 

Materialet som har använts är svenska rättskällor som lagtext, förarbeten, propositioner och 

rättsfall. Har även använt EU-rätt i form av direktiv. Eftersom CSR inte är lagstiftat finns inga 

lagtexter utan här har information hämtats från diverse böcker, artiklar, tidskrifter, 

 
7 Kontrollwiki, EU-rättsliga rättskällor och tolkningsmetoder (2019) (besökt 2019-08-01).  
8 Juridisk metod och argumentation (2014) (besökt 2019-08-01).  
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publikationer med mera. Hänvisning sker även till elektroniska källor samt Youtube för att 

stärka argument.  

 

1.6 Disposition 
 
Uppsatsen delas in i sex kapitel. I den första delen, introduceras ämnesvalet genom en 

bakgrund, syfte och frågeställningar, forskningsläge, avgränsning, samt metod och material. I 

det andra kapitlet beskrivs aktiebolagsrätten och dess vinstsyfte. I kapitel tre förklaras hållbart 

företagande och varför det är viktigt. Det fjärde kapitlet fokuserar på företags ansvar och det 

femte kapitlet förklarar internationellt och nationellt CSR-arbete. I det sjätte och avslutande 

kapitlet ifrågasätts om CSR-arbete är att anse som moralisk eller rättslig skyldighet. Därefter 

kommer en reflektion och tankar kring framtiden.  
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2. Aktiebolagsrätten 
 
2.1 Aktiebolag  
 
Aktiebolag är den vanligaste företagsformen i Sverige. Bolagsverket beskriver aktiebolag som 

en juridisk person som kan teckna avtal, ha anställda och äga saker.9 Ett aktiebolag är ett bolag 

som drivs på ett sätt där aktieägarna inte kan bli personligt ansvariga för bolagets förpliktelser. 

Aktieägarna är inte själva ansvariga att leda bolaget utan en enskild styrelse och VD utses som 

sköter bolaget och dess administration. Med aktiebolag menas att ägarna går in med kapital och 

erhåller därefter aktier och inflytande i relation till det satsade kapitalet. Aktiebolags primära 

syfte är att generera vinst som därefter fördelas mellan aktieägarna.10 Ett återkommande 

problem med aktiebolag är relationen mellan bolagsledningen och aktieägarna, där 

bolagsledningen har mer information än aktieägarna och är de som tar besluten. Detta har 

reglerats i 3 kap. 3 § Aktiebolagslagen (ABL) vilken trycker på att bolagsledningen har en 

skyldighet att agera för bolagets vinstsyfte. Det traditionella vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL, och 

vad det egentligen innebär, ifrågasätts allt mer i takt med att samhällsförändringar och faktorer 

som miljö, mänskliga rättigheter med mera spelar större roll. 

 

2.2 Historisk tillbakablick  
 
Den första svenska Aktiebolagslagen tillkom 1848 och reglerade formerna för bolags bildande, 

stadfäste och upplösning. Syftet var att låta allmänheten ta del av vinsten från stora projekt.11 

Lagen kom att gälla i närmre 50 år innan den ersattes av 1895 års Aktiebolagslag. Där 

konstaterades att aktieägare förvärvar aktier i syfte att få högsta möjliga avkastning av sitt 

kapital. Med andra ord att aktieägares primära intresse i bolaget är vinst.12 Det uppstod dock 

önskemål och diskussion om att ändra i lagen för att ge aktieägarna större trygghet gentemot 

bolagsledningen. För att se till att bolagsledningen inte missbrukade sin ställning samt ge bättre 

skydd till minoritetsägarna i aktiebolagen.13  

 
9  Företagsformer, Bolagsverket hemsida (besökt 2019-07-22).  
10 Aktiebolag, Nationalencyklopedin (2019) (besökt 2019-06-04). 
11 Smiciklas (1989) s. 52. 
12 Prop. 1895:6 s. 117.  
13 Prop. 1895:6 s. 117.  
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1895 års lag ersattes av 1910 års lag, i vilken fokus lades på den praktiska regleringen av 

aktiebolag.14 Inför 1910 års lag tyckte inte lagkommittén att det fanns behov av en närmare 

definition av verksamhetens syfte, utan ansåg att syftet var vinst.15 

 

1910 års lag omarbetades för att både aktieägare och borgenärer krävde bättre insyn.16 Den nya 

lagen innebar en skärpning av reglerna om formerna för bolagsbildning. Inför 1944 års lag 

ansåg lagkommittén att det behövde införas ett förtydligande kring vinstsyftets definition; 

genom att förtydliga aktiebolagets ändamål och belysa samt uppmuntra aktiebolag till att även 

ha andra syften än att bereda vinst.17 I 9 § i 1944 års Aktiebolagslag, vilket är första gången ett 

förtydligande kring vinst uppstått, stod det att om annat syfte än vinst ska gälla bör detta stå i 

bolagsordningen.18 Lagkommittén införde även en skuldregleringsfond i ABL, vars syfte var 

att försäkra sig om att bolagen bedrevs med gott omdöme samt att begränsa bolagets 

utdelning.19 

 

I 1975 års lag ville lagstiftaren ändra i maktförhållandena mellan bolagsledningen och 

aktieägarna, mer kontroll skulle ges till bolagsledningen.20 I förarbetet till 1975 års lag togs det 

uttryckliga förbudet för bolagsledningen att agera uppenbart i strid med bolagets ekonomiska 

intressen bort.21 En av de kanske viktigaste ändringarna i propositionen till 1975 års 

Aktiebolagslag var att lagkommittén nu uppmanade och välkomnade användningen av 

aktiebolagsformen för andra ändamål än att bara bereda vinst.22 I Vikten av vinst: en studie om 

syftets betydelse i bolagsstyrning sammanfattar jur. dr. Göran Ohlson detta som att bolagets 

 
14 Svernlöv (2012) s. 20.  
15 Ohlson (2012) s. 96 f.  
16 Smiciklas (1989) s. 54 f.  
17 SOU 1941:9 s. 62.  
18 Prop. 1944:5 s. 5.  
19 Stenbeck (1941) s. 500 f.  
20 SOU 1971:15 s. 111 f.  
21 Ohlson (2012) s. 97 ff.  
22 Ohlson (2012) s. 97 ff.  
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vinst nu kunde användas för andra syften än utdelning till aktieägarna.23 Verksamheten kunde 

nu även ha andra ändamål än att generera vinst.24  

 

Förarbetet inför 2005 års lag började redan 1990 och arbetet kom att leda till två olika 

propositioner; proposition 1997/98:99 och proposition 2004/05:85. Här fokuserades främst på 

fyra olika områden; moderniseringsarbete av lagen, ägarinflytandet, värdeöverföringar samt 

vinstsyftet.25 Lagstiftaren insåg att den nuvarande lagen var utdaterad och att en modernisering 

krävdes, dels för lagens struktur dels för att se till att företagare kunde förstå den. Fokus riktades 

på att utforma regler som minimerade risk för missbruk. Även reserv- och skuldfond ansågs 

här föråldrad och inte längre fylla sin funktion. Lagkommittén ansåg att ett direkt vinstsyfte 

skulle införas och förtydligas i lagen, vilket dock bemöttes av kritiker som menade att vinst 

inte var den enda anledning till varför företag startades. Detta resulterade i att tidigare skrivelse 

bibehölls.26  

 
2.3 ABL:s reglering av vinst 
 
Det finns många olika definitioner på ordet vinst och svaret varierar beroende på vem du frågar. 

Generellt förknippar de flesta ordet med glädje och positivitet. Ur ett företagsperspektiv är 

vinst, det resultat företaget får då intäkter är större än utgifter.27 Om ett företag inte går med 

vinst kommer det förr eller senare gå i konkurs. Alltså torde aktiebolags huvudsyfte vara att 

generera vinst, något vi också kan utläsa i 3 kap. 3 § i Aktiebolagslagen.  

 

Paragrafen, 3 kap. 3 § ABL, går att dela upp i två delar där ena delen ses som en beslutsnorm 

och den andra som en fördelningsnorm. Beslutsnormen innebär att varje beslut som 

bolagsledningen tar ska prövas mot vinstkriteriet och fördelningsnormen innebär att den vinst 

som genereras ska fördelas ut till aktieägarna.28 Vinstsyftet säger dock inte något om hur vinst 

 
23 Ohlson (2012).  
24 Ohlson (2012) s. 98 f.  
25 Prop. 2004/05:85 s. 219 f.  
26 Prop. 2004/05:85 s. 219 f.  
27 Definition enligt bolagslexikon (besökt 2019-07-21).  
28 Bergström & Samuelsson (2015) s. 34.  
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ska tillkomma aktieägarna. Sett till förarbetena till ABL har det poängterats att vinstsyftet är 

till för att skydda aktieägarna mot att bolagsledningen använder bolagets resurser på felaktigt 

sätt.29 

 

I rättsfallet NJA 1979 s. 157 ges ytterligare en viktig aspekt på hur bolagsledningen ska tänka 

kring beredning av vinst. Här har Högsta Domstolen framfört att ingen skada ansågs föreligga 

borgenärer fram tills att medlen är otillräckliga för att täcka borgenärsskulden. Det innebär 

alltså att bolagsledningen får ta beslut som ska främja bolaget så länge de hela tiden ser till att 

det finns kapital i bolaget. Vilket därmed ger bolagsledningarna handlingsutrymme att besluta 

om andra syften än vinst bara de ser till att vinstsyftet inte åsidosätts och företaget fortsatt har 

likvida medel.  

 

Det står inte heller något om hur företag ska beräkna vinst. Däremot i propositionen till 1975 

års Aktiebolagslag kan utläsas att vinst efter skatt kan elimineras genom fastställande i 

bolagsordningen.30  

 

2.4 Aktieägarmodeller 
 
Det finns två huvudmodeller för tolkning av ABL den traditionella aktieägarmodellen och 

intressentmodellen. Dessa två teorier har stor betydelse i diskussioner kring CSR och 

samhällsansvar. 

 

2.4.1 Traditionella aktieägarmodellen 

Enligt den traditionella aktieägarmodellen ska företags målsättning vara att maximera 

marknadsvärdet och ge avkastning till aktieägarna. Enligt denna modell främjas den 

ekonomiska välfärden och den hållbara utvecklingen bäst genom att låta aktieägarnas 

 
29 Prop. 2004/05:85 s. 219.  
30 Prop. 1975:103 s. 476.  
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vinstintresse vara det styrande beslutskriteriet. Vilket innebär att hållbart företagande kan vara 

tillåtet så länge vinstintresset är det primära syftet.31 

 

2.4.2 Intressentmodellen 

Intressentmodellen innebär att bolagsledningen har fler intressenter än bara aktieägarna att ta 

hänsyn till men företaget ska fortfarande generera vinst.32 Den stora skillnaden mellan den 

traditionella aktieägarmodellen och intressentmodellen är att bolagsledningen enligt 

intressentmodellen inte enbart arbetar för vinst.33 Istället innebär intressentmodellen att företag 

har ett samhällsansvar och trots vinstkriteriet i Aktiebolagslagen ska företag bidra till en hållbar 

utveckling där miljö, mänskliga rättigheter och social utveckling står i fokus.34 Företag ska 

alltså inte bara se till den ekonomiska nyttan. Med intressenter menas här allt och alla som 

påverkas av företaget och dess beslut.  

 

Intressentmodellen kritiseras av bland annat ekonomen Michael C. Jensen som menar att teorin 

inte tar upp problematiken som uppstår vid en intressekonflikt. Jensen hävdar att 

bolagsledningen får svårt att hantera olika syften inom ramen för samma verksamhet. 

Lösningen är enligt honom en så kallad upplyst intressentteori vars enda skillnad är att 

långsiktig vinst är det styrande värdet vid eventuell konflikt.35 Jensens idé liknar den som 

många CSR-förespråkare idag argumenterar för; att andra värden ska tillåtas influera 

beslutsfattandet så länge långsiktig vinstmaximering ges företräde. 

 

2.5 Flera syften 
 
Flera företag anses idag avvika från vinstsyftet och därför har en ändring i Aktiebolagslagen 

föreslagits för att även ge utrymme till andra intressen så som till exempel miljön.36 Det finns 

ännu inga lagstadgade krav på att företag ska beakta CSR i sin verksamhet men trots det har 

 
31 Bergström & Samuelsson (2015) s. 260 f.  
32 Bergström & Samuelsson (2015) s. 262 f.  
33 Bergström & Samuelsson (2015) s. 264.  
34 Bergström & Samuelsson (2015) s. 260.  
35 Jensen (2001) s. 8 ff. 
36 Götberg, Nyhetsmagasinet ETC (besökt 2019-07-01) 
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hållbarhet fått mer uppmärksamhet och inkluderas i allt fler företagsstrategier.37 Förslaget om 

ändring i Aktiebolagslagen har kritiserats eftersom det redan finns möjlighet för 

bolagsledningen att ta samhällsansvar och samtidigt prioritera vinstsyftet.38  

 

En del intressentförespråkare, bland annat Sjåfjell, anser att stora företag har en moralisk 

skyldighet att agera på ett sätt som hjälper till att lösa övergripande sociala problem. Stora 

aktiebolag påverkar människors vardag och med det inflytandet kommer ett socialt och 

moraliskt ansvar.39 Problematiken med intressentmodellen är att människor är olika och 

därmed värderar saker olika. Ett annat problem som uppstår när ett företag har fler syften än 

bara vinstsyftet att beakta, är att bolagsledningen måste bestämma vilket syfte som ska 

prioriteras före ett annat. Det här gör det svårt för aktieägarna att veta vilket syfte 

bolagsledningen väljer och som kommer ligga till grund för alla bolagsbeslut. Relationen 

mellan bolagsledning och aktieägare kan då komma att ifrågasättas och företagets trovärdighet 

skadas. För att aktieägare ska känna trygghet och vilja investera i ett bolag måste 

bolagsledningen ta klara beslut kring vilka syften de verkar för och även motivera dem.40 

 

Samuelsson argumenterar mot en utökning av verksamhetssyftet där flera syften tillåts, då detta 

skulle ge bolagsledningen för stor makt. Han menar att för stor handlingsfrihet i 

bolagsledningen inte kommer leda till att bolag får konkurrensfördelar. Istället hävdar han att 

om ledningen ska kunna styra ett bolag i rätt riktning måste det finnas tydliga krav och regler 

att följa som inte är i konflikt med vinstsyftet.41 Även Ohlson uttrycker sin oro angående att 

bolagsledningen får för stort handlingsutrymme. Ohlson menar att för stort handlingsutrymme 

kan resultera i att bolagsledningen till exempel skyller ifrån sig om de inte uppfyller önskat 

resultat eller ger aktieägarna den vinstutdelning de kräver.42 I slutändan ligger det på 

bolagsledningen att avgöra vad som bäst främjar lönsamheten i bolaget men åtgärder som 

strider mot vinstsyftet är inte tillåtna.  

 
37 Karlsson, Dagens Industri (besökt 2019-07-20).  
38 Bergström & Samuelsson (2015) s. 54 ff. 
39 Sjåfjell, UiO hemsida (besökt 2019-07-19). 
40 Jensen (2001) s. 8 ff se även Ohlson (2012) s. 55. 
41 Bergström & Samuelsson (2015) s. 54 ff.  
42 Ohlson (2012) s. 55. 
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Vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL leder till att företag och bolagsledningen själva har utrymme att 

tolka och vidta hållbarhetsåtgärder så länge deras beslut kan motiveras ekonomiskt. Skulle 

bolagsledningen självständigt prioritera andra intressen än vinst, kan personerna i 

bolagsledningen bli ansvariga gentemot aktieägarna.43 Skulle beslutet inte gå att motivera 

ekonomiskt strider det mot vinstsyftet, vilket innebär att bolagsledningen därmed måste avstå 

från att genomföra åtgärden. Detta för att inte bli skadeståndsskyldiga enligt 29 kap. 1 § 2 st. 

ABL.  

 

Den enda lösningen för att ha flera syften samtidigt är enligt Ohlson att de är precisa och 

mätbara. Endast då kan en utvärdering av varje enskilt syfte göras på ett metodiskt och 

kvalitativt sätt, vilket resulterar i att problematiken med en mer självstyrande bolagsledning 

försvinner.44 Trots detta står Ohlson fast vid att vinstsyftet bör vara grunden för alla beslut.45 

Om ett företag ska bli eller förbli effektivt behövs en bolagsledning som fattar alla beslut 

baserat på ett mål och detta mål ska enligt Ohlson vara vinstsyftet.46 Ett allt för precist syfte 

kan dock medföra att aktieägarna ställer ytterligare krav som påverkar bolagsledningens 

självständighet. Vilket i sin tur kan komma att inskränka deras möjlighet att hantera den dagliga 

verksamheten.47  

 

För att säkerställa att bolagsledningen alltid tar de beslut som genererar vinst och 

vinstmaximering kan åberopas deras lojalitetsplikt. Det innebär att ledningen alltid måste se till 

bolagets och aktieägarnas bästa.48 

 

 

 

 
43 Ohlson (2012) s. 55.  
44 Ohlson (2012) s. 55.  
45 Ohlson (2012) s. 49.  
46 Ohlson (2012) s. 48 f.  
47 Ohlson (2012) s. 55.  
48 Östberg (2016) s. 139 f. 
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2.6 Avsteg från vinstsyftet 
 
Eftersom vinstsyftet är aktiebolagets grundläggande handlingsnorm borde bolagets intresse här 

med likställas med vinstsyftet. Vinstsyftet borde inte gå att tolkas på något annat sätt, än 

aktieägarnas gemensamma intresse för vinstmaximering.49 Värt att poängtera är dock att 

vinstsyftet inte är absolut.  

 

2.6.1 Uppenbarhetsrekvisitet  

Det finns inget direkt lagstöd när det kommer till uppenbarhetsrekvisitets existens men en 

förklaring av innebörden av beviskravet anses trots detta betydande för förståelse i uppsatsen. 

Uppenbarhetsrekvisitet innebär att avvikelsen från vinstsyftet måste vara uppenbart främmande 

för att bolagsledningens agerande ska vara otillåtet. Det innebär till exempel att bolagets 

likviditet eller anseende tagit skada.50 Det är dock nästintill omöjligt att fastställa detta, speciellt 

om ett företag valt att se vinstmaximeringen ur ett långsiktigt perspektiv.51 Bolagsledningen 

ska verka för bolagets bästa och tillåts därmed också fatta de beslut som krävs för 

verksamheten, även om de är riskfyllda. Begreppet att en handling är uppenbart främmande för 

verksamhetssyftet är komplext, varför ovan förklaring anses som tillräcklig för att innebörden 

och sammanhanget i uppsatsen ska förstås.  

 

2.6.2 Likhetsprincipen 

Ett annat undantag är genom likhetsprincipen, vilket innebär att det är förbjudet att särbehandla 

aktieägare om det inte finns ett uttryckligt undantag som godkänner detta. Det här kan utläsas 

i 4 kap. 1–2 §§ ABL, där det står att alla aktieägare har lika rätt om inte annat följer av 

bolagsordningen. Ett exempel på när det går att frångå likhetsprincipen är genom en 

bolagsordningsföreskrift.52 

 

 
49 Ohlson (2012) s. 109 f.  
50 Arvidsson (2010) s. 87.  
51 Arvidsson (2010) s. 86 f.  
52 Johansson (2014) s. 80 f, 157 ff. (Jfr även med 7 kap. 47 § och 8 kap. 41 § 1 st ABL).  
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2.6.3 Generalklausuler 

Generalklausulerna i 7 kap. 47 § ABL och 8 kap. 41 § ABL, även kallade förbudsregler, innebär 

att bolagsledningen är förbjuden att företa rättshandlingar som är ägnade att bereda otillbörlig 

fördel åt aktieägare eller till nackdel för bolaget. Generalklausulerna kompenserar 

likhetsprincipens brister och finns bland annat för att säkra minoritetsägarnas rätt till utdelning. 

Generalklausulerna berör även beslut som rör utomstående till exempel om en 

hållbarhetsfrämjande åtgärd ger en utomstående organisation otillbörlig fördel till nackdel för 

bolaget eller aktieägare. Dock krävs otillbörlig fördel för att förbudet ska inträda.53 Avsteg från 

klausulerna kan accepteras om det är sakligt och ekonomiskt motiverat.54 Det här kan jämföras 

med Svea Hovrätts avgörande i mål T 10335–09, där ett bolagsstämmobeslut ansågs strida mot 

generalklausulen i 7 kap. 47 § ABL.   

  

2.6.4 Lydnadsplikten 

Den tidigare lagregeln om att styrelsen i mesta möjligaste mån måste följa anvisningarna från 

bolagsstämman togs bort i 1975 års Aktiebolagslag. Trots det anses den indirekt gälla eftersom 

aktiebolagen fortfarande är organiserade på samma sätt.55 Styrelsen i aktiebolag är fortfarande 

skyldig att följa och rätta sig efter de anvisningar som bolagsstämman beslutar om. En 

anvisning kan till exempel vara en instruktion om att bolagsledningen ska utföra något eller 

underlåta att agera på ett visst sätt.56 Detta kan uttydas i 8 kap. 41 § 2 st. ABL. Av detta 

lagstadgande kan slutsatsen dras att styrelsen har en lydnadsplikt i förhållande till anvisningar 

som har tillkommit på ett korrekt sätt och som inte strider mot tillämplig lag eller 

bolagsordningen. 

 

2.6.5 SAS-principen 

SAS-principen (samtliga aktieägares samtycke) innebär att om ett enhälligt beslut är taget av 

samtliga aktieägare kan lag och bolagsföreskrifter åsidosättas.57 Detta kan ske utan ett 

 
53 Ohlson (2012) s. 121 ff.  
54 Lindahl (2016) (besökt 2019-07-22).  
55 Prop. 1975:103 s. 382 f.  
56 Stattin (2008) s. 127 f.  
57 Samtliga aktieägares samtycke, Virtuella Juristen hemsida (besökt 2019-07-21).  
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formenligt stämmobeslut. Bolagsledningen har möjlighet att fatta beslut som avviker från 

vinstsyftet till skydd för aktieägarna under förutsättning att samtliga aktieägare samtycker. 

Anta att bolagsledningen lämnar en vagt formulerad anvisning om att tydligare miljöhänsyn 

ska tas utan att det inarbetas i bolagsordningen eller är av sådan art att SAS-principen kan 

åberopas. Då finns risk att bolagsledningen hamnar i en konflikt mellan ett vinstsyfte och en 

anvisning om att vidta hållbarhetsfrämjande åtgärder som inte nödvändigtvis är ekonomiskt 

motiverad. Om anvisningen strider mot vinstsyftet kommer 8 kap. 41 § 2 st. ABL att 

aktualiseras och utgöra rättsligt hinder för genomförandet. SAS-principen gäller enbart här och 

nu och inte på framtida beslut.58 

 

2.6.6 Värdeöverföringsregler  

Värdeöverföringsreglerna i 17 kap. ABL, aktualiseras när en åtgärd anses vara en 

värdeöverföring enligt lagens mening.59 Reglerna begränsar möjligheten att disponera bolagets 

kapital och tillgångar. För att ett företag ska få dela ut vinst eller värdeöverföringar så måste 

det finnas kapital som täcker de egna åtagandena till exempel möjlighet att betala skatt och 

sociala avgifter samt att likviditeten i bolaget inte blir lidande.60 

 

2.6.7 Gåvor 

Gåvoregeln i 17 kap. 5 § ABL är ett annat undantag från vinstsyftet. Regeln tillåter 

bolagsledningen att besluta om gåvor till allmännyttigt ändamål, förutsatt att åtgärden uppfyller 

alla bolagsrättsliga förutsättningar. En gåva är enligt 17 kap. 2 § p. 4 ABL en tillåten 

värdeöverföring som begränsas av beloppsspärren och försiktighetsregeln.61 Av praxis framgår 

att gåvans skälighet ska avgöras med hänsyn till bolagets tillgångar, aktiekapital och årsvinst. 

Bolaget kan till exempel skriva att gåvan ska vara ideell till sin karaktär eller att eventuella 

vinstmedel ska delas ut på annat sätt än genom utdelning till ägarna. För att en sådan ändring, 

som påverkar ägarnas rätt till vinstutdelning, ska vara godkänd måste det föregås av 

 
58 Bergström & Samuelsson (2015) s. 75.  
59 Termen värdeöverföring lanserades i SOU 1997:168 och SOU 2001:1, (jfr 17 kap 1 § 1 st 4 p ABL).   
60 Sandström (2012) s. 307. Se även Andersson (2010) s. 68 ff.  
61 Skog (2014) s. 105 ff.  
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kvalificerad majoritet vid bolagsstämman.62 Dock kan skälighetsregeln åsidosättas genom den 

ovan nämnda SAS-principen.63 Handlingen måste uppenbart strida mot vinstsyftet och anses 

en handling göra det, är det en överträdelse av antingen bolagsordning eller lagstiftning.64 När 

det kommer till CSR och långsiktig vinstmaximering torde problemet ligga i att avgöra 

huruvida en uppenbar avvikelse från vinstsyftet verkligen skett. 

 

2.6.8 Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB-bolag)  

Vid införandet av 2005 års ABL kom en ny aktiebolagsform med begränsad vinstutdelning, 

SVB-bolag, att regleras i kapitel 32 ABL. Ett SVB-bolags syfte är att generera vinst men dess 

utdelningsmöjlighet är begränsad. Det grundläggande syftet är att verksamheten i första hand 

drivs i annat syfte än att ge aktieägarna vinst. Endast en begränsad vinstutdelning får ske på det 

kapital som aktieägarna har investerat.65 SVB-bolag ska inte förväxlas med aktiebolag, trots att 

SVB-aktier kan köpas och säljas på marknaden. Ett SVB-bolag kan ses som en försäkran för 

konsumenternas förtroende, då företagen jobbar för mer än bara vinst.  

 
2.7 Sammanfattning 
 
Vi kan konstatera att 3 kap. 3 § ABL innebär att ledningen vid ett beslutsfattande inte får 

prioritera hållbarhet framför vinst vid en uppenbar konflikt. Att alla beslut bolagsledningen tar 

ska prövas mot vinstkriteriet och att vinst som genereras ska fördelas till aktieägarna. För att 

bolagsledningen ska anses handlat i strid med vinstsyftet måste åtgärden vara uppenbart 

vinstsyftesstridig, vilket är svårt att bevisa särskilt om bolagsledningen fattat ett beslut ur ett 

långsiktigt perspektiv. Att visa att en skada faktiskt har skett och att det föreligger ett 

orsakssamband mellan skadan och åtgärden är inte helt enkelt. Lagen tar även hänsyn till att 

det innebär ett visst risktagande att bedriva en verksamhet och att bolagsledningen därmed 

måste ges utrymme att ta en viss affärsrisk.66  

 
62 Jfr NJA 1962 s. 182.  
63 Ohlson (2012) s. 118.  
64 Ohlson (2012) s. 116 ff.  
65 Företag ratar vinstbegränsning, SvD Näringsliv hemsida (besökt 2019-07-20).  
66 Svernlöv & Norman, Tidningen Balans (besökt 2019-07-01).  
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3. Hållbart företagande 
 

I juni 2001 träffades det Europeiska Rådet och tog fram en strategi för hur social och 

miljömässig hänsyn skulle kunna bli en naturlig del av företagsverksamheten.67 Begreppet 

hållbar utveckling låg till grund för strategin som redovisades i Brundtlandrapporten 1987; 

 

”en hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.68 

 

Tanken var att förena det sociala, ekonomiska och miljörelaterade området och förespråka 

hållbart företagande som på sikt kommer generera vinst. Redan här sågs hållbarhetsarbetet som 

något långsiktigt.69 Målet med den europeiska strategin var att skapa en vägledande kvalitativ 

och enhetlig europeisk struktur för hållbart företagande.70  

 

Idag försöker många företag bidra till den hållbara utvecklingen genom CSR.71 Vad som ingår 

i begreppet CSR och hur det ska tolkas har varit och är fortfarande delvis oklart. Definitionen 

utvecklas konstant och innebörden torde bero på vilket perspektiv och i vilket sammanhang 

den ska tillämpas.72 Problemet som uppstår när det inte finns en enhetlig och klar definition av 

begreppet är att företag saknar en tydlig vägledning om vad som egentligen ingår. Det händer 

att företag förknippar CSR med minskad vinst och lägre aktieutdelning. Men det borde istället 

tolkas tvärtom, att CSR hjälper företag tjäna pengar samtidigt som de gör nytta i samhället. 

 

Enligt den svenska regeringen omfattar hållbart företagande mänskliga rättigheter, 

arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Inom dessa fyra områden ingår även jämställdhet, 

 
67 KOM (2011) 681 och SN 200/1/01 REV 1.  
68 Utrikesdepartementet (UD 13.031) s. 6 (besökt 2019-06-27).  
69 SN 200/1/01 REV s. 5.  
70 KOM (2001) 366 s. 5.  
71 Utrikesdepartementet (UD 13.031) s. 7 ff (besökt 2019-06-27).  
72 Ohlson (2012) s. 87.  
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mångfald och affärsetik. Hållbart företagande betyder även att företag ska sträva efter att ha en 

långsiktig affärsstrategi som innehåller hållbarhetsfrågor.73 

 

3.1 Varför är hållbart företagande viktigt? 
 
Jordens resurser håller på att ta slut och många företag exploaterar och profiterar på miljö och 

människor för att generera vinst. Av denna anledning har det blivit viktigt att börja tänka mer 

hållbart och långsiktigt. Medvetenheten hos konsumenter har påverkat både företag och 

regeringar att börja arbeta för mer hållbar hantering av jordens resurser. Som ett led i detta 

arbete har regeringen satt en vision för företagens hållbarhetsarbete.74 Det ligger i samhällets 

intresse att uppmuntra företag och ge dem goda förutsättningar till att bedriva sina 

verksamheter på ett hållbart sätt.  

 

3.2 Är hållbart företagande frivilligt eller ett krav? 
 
Allt fler intressenter kräver ett hållbart företagande även om det är frivilligt och de regleringar 

som idag finns, endast är vägledande. Istället regleras CSR i form av självreglering utan att 

utgöra tvingande lag med tillhörande sanktioner.75 Beate Sjåfjell menar att det uppstår ett 

problem då regleringen gällande CSR och företagsansvar är frivilligt, medan den 

aktiebolagsrättsliga regleringen samt vinstsyftet är tvingande för bolagen. Lagen är något som 

bolagen är tvungna att följa medan de etiska normerna är frivilliga och därför inte alltid följs. 

Problem med denna självreglering är att långt i från alla aktiebolag följer de 

hållbarhetsprinciper som de satt upp i sina företagsstrategier och eftersom det saknas sanktioner 

på området, undviker de att ta sitt ansvar. Sjåfjell menar att det här leder till att termen CSR 

missbrukas.76 Istället för att arbeta aktivt med hållbarhet utnyttjar företag begreppet för egen 

vinning, vilket internationellt kallas för Greenwashing. Greenwashing innebär att bolag som 

grundlöst använder sig av ord och termer som företagsansvar, CSR och hållbarhet i sin 

 
73 Utrikesdepartementet (UD 13.031) s. 6 (besökt 2019-06-27).  
74 Utrikesdepartementet (UD 13.031) s. 6 (besökt 2019-06-27).  
75 Ohlson (2012) s. 87.  
76 Sjåfjell & Anker-Sørensen (2013) s. 16 ff (besökt 2019-07-02).  
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marknadsföring helt oberättigat gynnas av den positiva klang som termerna identifieras med.77 

Ett sådant falskt ansvarstagande kan resultera i vilseledande marknadsföring, där CSR kommer 

att användas av företag för att öka dess image, istället för en strategi för en hållbar framtid.78 

 

Marknaden präglas av utbud och efterfråga och intressenternas ökade krav på hållbarhet har 

lett till att CSR nästintill blivit en förutsättning för en vinstgivande verksamhet. Diskussioner 

förs om att ändra lagen för att tvinga bolag balansera investerarnas intresse med andra berörda 

parter och hålla verksamheten som Sjåfjell uttrycker det inom planetens gränser.79 Enligt 

Sjåfjell torde dock CSR förbli en moralisk och inte en rättslig skyldighet eftersom det inte finns 

tillräcklig kontroll och möjlighet att utdöma sanktioner om företag inte följer och aktivt 

engagerar sig i CSR-arbete. Hon förtydligar det med att det värsta som kan hända idag är att 

företag får ett försämrat rykte.80 

 

3.2.1 Det sociala kontraktet 

Sheila M. J. Bonini, Lenny T. Mendonca och Jeremy M. Oppenheim skriver om det så kallade 

sociala kontraktet i artikeln When social issues become strategic. Här delar de upp frivilligheten 

i tre olika begrepp; ”formal contract”, ”semiformal contract” och ”frontier expectations”.81 

Företag har ett formellt och ett semiformellt kontrakt med samhället, vilket innebär att 

företagen är ansvariga gentemot aktieägare men även andra intressenter. Det formella 

kontraktet innebär lagar och förordningar. Det semiformella kontraktet är det som förväntas av 

företaget och det så kallade ”frontier expectations” är frågor som kan komma att bli 

förväntningar och krav företaget måste ta ställning till.82 Det finns alltså regler och föreskrifter 

som företag måste följa och det formella avtalet med samhället är ett av dem. Det semiformella 

kontraktet är inte rättsligt bindande för bolagen men kan komma att skada företagets rykte och 

i sin tur påverka företagets försäljning om det inte följs.83 

 
77 Greenwashing, Investopedia hemsida (besökt 2019-06-24).  
78 Sjåfjell & Anker-Sørensen (2013) s. 16 ff (besökt 2019-07-02).  
79 Götberg, Nyhetsmagasinet ETC (besökt 2019-07-01).  
80 Sjåfjell & Anker-Sørensen (2013) s. 16 ff (besökt 2019-07-02).  
81 Bonini, Mendonca & Oppenheim (2006) s. 22 (besökt 2019-07-04).  
82 Bonini, Mendonca & Oppenheim (2006) s. 22 (besökt 2019-07-04).  
83 Joshi, Sharma, Dubey & Dasgupta (2017) (besökt 2019-07-21).  
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Även Per Grankvist, journalist och författare med fokus på hållbarhet och medieförståelse, 

delar upp CSR i ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.84 Han menar att alla 

dessa tre hör ihop; om ett företag ska fokusera på hållbarhet eller socialt ansvarstagande men 

inte på ekonomisk vinst, kan det leda till att verksamheten går i konkurs.85 För att ett företag 

ska överleva måste samtliga delar vara i balans. Idén bygger på legitimitetsteorin, vilket innebär 

att företagen indirekt tecknar ett socialt kontrakt med samhället.86 Där företag ständigt arbetar 

för att deras verksamhet ska accepteras av samhället. Det sociala kontraktet som förespråkas 

av både Sheila M. J. Bonini, Lenny T. Mendonca, Jeremy M. Oppenheim och Grankvist kan 

jämföras med Carrolls pyramid.  

 

3.2.2 Carrolls pyramid  

1979 presenterade Archie B. Carroll en ny modell av CSR. Carroll beskriver CSR som en 

pyramid där han delar in begreppet i fyra delar; ekonomiskt, rättsligt, etiskt och filantropiskt.87 

Längst ned i pyramiden finns det ekonomiska ansvaret, följt av lagen, därefter det etiska 

ansvaret och högst upp det filantropiska ansvaret. Det ekonomiska ansvaret står för företagens 

mål att producera varor och tjänster, utbud och efterfråga. Det juridiska ansvaret innebär att 

företag måste följa lagen. Det etiska ansvaret är alla normer och förväntningar som intressenter 

och samhället ställer på företaget och det filantropiska ansvaret innebär frivilliga handlingar 

som till exempel välgörenhet.88 Det filantropiska ansvaret bidrar inte till ekonomisk vinst, det 

krävs inte av lagen och det är inte heller etiska krav men något som samhället förväntar sig av 

företag.89  

 

Precis som det sociala kontraktet som nämndes ovan ligger även här de viktigaste ansvaren 

längst ned i pyramiden. De övre delarna av pyramiden är det som krävs av konsumenterna. 

Bryter företag mot lagen drabbas de av sanktioner och bryter företag mot den etiska koden 

 
84 Per Grankvist hemsida (besökt 2019-07-06).  
85 Grankvist (2012) s. 15 f.  
86 Deegan & Unerman (2011) s. 323 ff.  
87 Carroll (1999) s. 282 ff (besökt 2019-05-25).  
88 Carroll (1991) s. 40 ff (besökt 2019-05-25).  
89 Carroll & Buchholtz (2009) s. 34 ff (besökt 2019-05-25).  
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riskerar de att förlora sina konsumenter. För att socialt ansvarstagande ska anses vara uppnått 

måste alla fyra delarna vara uppnådda (ekonomiskt, rättsligt, etiskt och filantropiskt). Lyckas 

företag med det, anses de vara en så kallad bra företagsmedborgare.90 Scott Stephenson, 

ordförande och verkställande direktör på Verisk Analytics, uttrycker det på följande sätt; 

 

”Being a good corporate citizen is not a ’nice to have.’ To remain a responsible, competitive, 

and profitable company, it’s a ’must have.’”91  

 

3.3 Sammanfattning 
 
Bolagsledningen får enligt vinstsyftet i ABL inte prioritera hållbarhet framför vinst vid en 

uppenbar konflikt. Men sett ur ett långsiktigt perspektiv torde ett beslut för CSR-arbete 

generera vinst för bolaget. Detta eftersom konsumenterna kräver och troligen också kommer 

köpa bolagets produkter. Enligt Grankvist, Carroll och det sociala kontraktet, ska marknaden 

reglera och sätta spelreglerna samtidigt som företag ska sträva efter att uppnå legitimitet för sin 

verksamhet genom balans. Kritiker menar dock att det inte är företagens ansvar att följa de 

etiska och moraliska samhällskraven. 

  

 
90 Corporate Citizenship, Investopedia hemsida (besökt 2019-07-20).  
91 Stephenson (2016) (besökt 2019-07-04).  
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4. Företagets samhällsansvar 
 

1776 tog den skotske ekonomen Adam Smith upp frågan om företagens (oavsett juridisk form) 

roll i samhället. Hans tankar låg till grund för den så kallade Klassiska skolan som i sin tur kom 

att utvecklas under slutet på 1800-talet till den Neoklassiska skolan. En av de mest accepterade 

ekonomiska teorierna idag. 

 
4.1 Vinst - det primära syftet  
 
Trots samhällets utveckling de senaste åren är nobelpristagaren Milton Friedmans ekonomiska 

vinstmaximeringsprincip fortfarande aktuell och delvis ledande i dagens samhällsdebatter. Han 

vidareutvecklade den Neoklassiska skolan och skrev den kända artikeln: The Social 

Responsibility of Business is to Increase its Profits, som publicerades i New York Times den 

13 september 1970.92 I artikeln argumenterar han för att företagens enda syfte ska vara att 

generera vinst och om företag mot all förmodan har ett annat ändamål än att ge vinst till sina 

aktieägare, får detta endast göras efter vinstutdelning och med privata medel. I artikeln framför 

Friedman sin kritik mot företags sociala ansvar. Han påstår att utan vinstsyfte skulle hela den 

aktiebolagsrättsliga bolagsformen falla.93 

 

Friedman förtydligar detta med att företags sociala ansvar och bidrag till samhället ska ske 

genom företagens vinstmaximering och inte genom omtanke om andra. Han förtydligar sitt 

argument genom att förklara att bolagsledningen saknar rättigheten att spendera aktieägarnas 

kapital i syfte att öka företagets sociala ansvar och att CSR står i strid med demokratin eftersom 

bolagsledningen istället för regeringen tar på sig en roll som samhällsbevakare.94 

 

Friedmans vinstmaximeringsteori återspeglas i Aktiebolagslagens 3 kap. 3 § vars syfte är att 

bereda aktieägarna vinst. Vinstpresumtion i ABL utgör, som nämnts ovan, en handlingsnorm 

som är till för att skydda aktieägarna och för att säkerställa att bolagsledningens beslut inte står 

 
92 Friedman, New York Times Magazine (besökt 2019-06-02).  
93 Friedman, New York Times Magazine (besökt 2019-06-02).  
94 Friedman, New York Times Magazine (besökt 2019-06-02).  
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i strid med vinstsyftet. På så vis begränsas risken för aktieägarna.95 Det är viktigt att komma 

ihåg att aktieägarnas investering i företaget görs utan en säkerhet till avkastning. Därav måste 

aktieägarnas vinstintresse prioriteras. Om aktieägarna inte kan garanteras vinstmaximering, 

kommer aktieägarna inte vilja investera vilket kommer påverka företaget negativt.  

 

4.2 Förändring av vinstsyftet i ABL 
 
Om hållbarhet och vinst kan anses gå hand i hand, skulle aktieägarnas ekonomiska intresse 

kunna förverkligas även med CSR.96 Dotevall talar om en modifiering av aktieägarmodellen 

och menar att intressentmodellen mycket väl kan ligga inom ramen för vinstsyftet, då hållbarhet 

tillåts influera beslutsfattandet så länge vinstmaximering främjas. Han talar även om hur viktigt 

det är att företag siktar på ekonomiskt överskott för att kunna existera.97 Dotevall drar 

paralleller med studier som gjorts under 1980-talet i England, Tyskland och USA där resultatet 

visar att vinst är det primära syftet för bolagsledningen. Studien visar dock på att tyska 

bolagsledningar inte alltid strävade efter vinstmaximering utan nöjde sig med en 

tillfredsställande nivå av vinst.98 För att få svar på frågan vad en tillfredsställande nivå är 

används kvantitetsrekvisitet. Rekvisitet ifrågasätter vilket värde som ska eftersträvas samt om 

det finns några restriktioner i denna.99  

 

Dotevall anser att om vinstsyftet ska kunna fungera som handlingsnorm måste fastställas vad 

som menas med vinst samt inom vilket tidsintervall vinsten ska gälla.  

 

4.2.1 Nationalekonomiskt perspektiv 

Det Neoklassiska nationalekonomiska perspektivet innebär att marknaden styrs av utbud och 

efterfråga. Det som avgör vad som ska produceras är marginalintäkten och det som avgör vad 

konsumenten köper är marginalnyttan.100 Neoklassiskt kommer från ekonomen Thorstein 

 
95 Svernlöv & Norman, Tidningen Balans (besökt 2019-07-01).  
96 Ohlson (2012) s. 80.  
97 Dotevall (2017) s. 142.  
98 Dotevall (1989) s. 413 ff.  
99 Ohlson (2012) s. 47 f. 
100 Neoklassisk nationalekonomi, Nationalencyklopedin (2019) (besökt 2019-07-05).  
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Veblen.101 Veblen använde ordet för att betona likheten mellan de klassiska ekonomerna och 

den mer moderne brittiske nationalekonomen Alfred Marshall.102 Veblen utgick från att 

människor söker efter största möjliga lusttillfredsställelse. Enligt det nationalekonomiska 

perspektivet ska vinst baseras på teorin om en effektiv marknad och därmed en effektiv 

fördelning av resurser.103  

 

4.2.2 Företagsekonomiskt perspektiv 

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv kan vinst ses på två sätt. Antingen som summan av 

utdelningar eller som den totala avkastningen, inklusive förändring av aktiekursen.104 Enligt 

professor Erik Nerep kan vinst antingen ses som den utdelningsbara vinsten, vilket innebär 

härledning från 17–18 kapitlet i ABL, eller som ett styrmedel och därmed bör ses som 

ersättning för risk.105 

 

Dotevall förtydligar genom att använda sig av ett perspektiv baserat på redovisningens 

principer, framförallt försiktighetsprincipen, där nettovinsten enligt balansräkningen blir 

likvärdig med den utdelningsbara vinsten.106 Enligt propositionen till 1975 års lag anförs att 

utdelningsbar vinst överensstämmer med nettovinst, det vill säga vinsten som återstår efter 

beskattning, olika avdrag, eller avsättningar till förluster och olika associationsrättsliga 

bolagsfonder.107 Dotevall talar även om att mäta vinst företagsekonomiskt, ur ett 

aktieägarperspektiv, där vinsten istället ska förstås som summan av utdelningar och 

nettoförändringen i aktievärdet. Det innebär att aktieägaren fokuserar på både utdelning och 

kursutveckling.108 

 
101 Veblen, Nationalencyklopedin (2019) (besökt 2019-07-05).  
102 Marshall, Nationalencyklopedin (2019) (besökt 2019-07-05).  
103 Cooter & Ulen (2004) s. 14 ff.  
104 Dotevall (1989) s. 407.  
105 Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 3 kap. 3 §, Lexino 2013-12-01 (besökt 2019-06-20).  
106 Försiktighetsprincipen, Nationalencyklopedin (2019) (besökt 2019-07-05) och Dotevall (1989) s. 407 ff.  
107 Dotevall (1989) s. 407 f.  
108 Dotevall (1989) s. 407.  
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4.2.3 Ekonomisk definition av vinst 

Den stora och avgörande skillnaden med ovan perspektiv och teorier är huruvida förståelsen av 

vinst ska begränsas till att endast avse utdelning och andel i vinst, eller om vinst även ska 

inkludera förändringen av värdet på aktier. Sett till doktrin ska summan av avkastning och 

ökning av värdet på bolaget inkluderas i förståelsen av begreppet vinst.109 Med andra ord 

innebär vinstsyftet i publika aktiebolag, att den nytta som avses, är den avkastning som bereds 

genom utdelning och kursförändring. Än så länge dominerar aktieägarmodellen över 

intressentmodellen eftersom vinstkriteriet förenar de båda värdena utan att de behöver uttryckas 

speciellt.  

 

Bergström och Samuelsson menar att skarpare kontrollincitament samt sanktioner borde 

införas istället för att förändra verksamhetssyftet.110 De slår fast att vinstsyftet är det centrala 

för hela aktiebolaget som bolagsform och anser att varje bolagsbeslut ska prövas gentemot 

vinstkriteriet. Att vinstkriteriets allra främsta funktion är att agera som beslutskriterium. 

Bergström och Samuelsson menar att detta ger aktieägarna en möjlighet att bedöma och 

kontrollera hur bolagsledningen sköter sig. Återigen tas dock diskussionen kring oklarheterna 

med begreppet vinstsyfte upp. Bergström och Samuelsson anser att den korrekta beskrivningen 

av vinstsyftet är att maximera aktiernas värde, vilket är värdet på det egna kapitalet i bolaget.111 

Bergström och Samuelsson menar att viljan att investera i ett företag har stark anknytning till 

möjligheten att i framtiden erhålla avkastning. För att aktieägare ska vilja satsa kapital i en 

verksamhet förutsätter de att de kan ta del av vinsten via utdelning.112 Bolag som inte har ett 

uttryckligt vinstsyfte riskerar därför att inte attrahera lika många investerare och därmed inte 

vara lika framgångsrikt. 

 

Skog har delvis en annan syn och menar att aktiebolagen och dess förmåga att attrahera kapital 

baseras på tre områden; aktieägarnas frihet från personligt betalningsansvar, aktiens fria 

 
109 Bergström & Samuelsson (2015) s. 34 ff och Skog (2015) s. 15 (besökt 2019-06-30).  
110 Bergström & Samuelsson (2015) s. 268 f. 
111 Bergström & Samuelsson (2015) s. 34 ff.  
112 Bergström & Samuelsson (2015) s. 33 ff.  
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överlåtbarhet samt vinstsyftet.113 När det kommer till vinstsyftet menar Skog att det existerar 

för att ge aktieägarna en säkerhet mot bolagsledningen och att beslut ska fattas i enlighet med 

vinstsyftet.114 Skog anser inte att vinstsyftet ur ett företagsekonomiskt perspektiv kan tolkas på 

annat sätt än att syftet är att maximera bolagets värde och att aktiebolag därmed har en 

skyldighet mot sina aktieägare att bara besluta om och genomföra åtgärder som resulterar i 

vinst.115 Med andra ord bolagsledningen ska endast godkänna och genomföra investeringar som 

kan anses ha en positiv verkan på företaget. 

 

Ett annat sätt att se på vinstsyftet är, som Skog också argumenterar för, att vinstsyftet agerar 

som en skyddsregel för minoriteten. Minoritetsägarna har mindre inflytande i företag och för 

att tillgodose deras intresse, vilket är maximerad avkastning, krävs att vinstsyftet innebär 

vinstmaximering.116 För att denna skyddsregel ska kunna tillämpas krävs det dock att besluten 

bedöms vara en klar överträdelse av vinstsyftet.117 Kritiker till Skogs argument menar dock att 

långt ifrån alla beslut som tas inom bolaget kommer att vara lyckade, därmed kan Skogs syn 

på vinstsyftet inte anses adekvat. Kritikerna föreslår istället en användning av mer allmänna 

riktlinjer och att den avgörande faktorn ska vara om åtgärden är värdeskapande på sikt eller 

inte.118 Även det argumentet har kritiserats då det är svårt att bevisa att ett beslut på sikt kommer 

vara värdeskapande eller inte. 

 

Sjåfjell har ett helt annat synsätt. Hon kritiserar Dotevalls argument om att vinst är nyttan och 

nyttan ska maximeras. Istället anser hon att bolagen inte ska vinstmaximera eftersom det har 

för stor påverkan på bolagets omgivning, till exempel miljöförstöring. Sjåfjell ställer frågan om 

inte bolagen fyller ett större syfte än att bara maximera vinstutdelning till aktieägarna. Hon 

menar att bolagsrätten bör förändras så bolag tar mer hänsyn till sin omgivning. Att bolagen 

 
113 Skog (2015) s. 14 (besökt 2019-06-30).  
114 Skog (2015) s. 12 f (besökt 2019-06-30).  
115 Skog (2015) s. 15 (besökt 2019-06-30).  
116 Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslag (2005:551) 3 kap. 3 §, Lexino 2019-01-11 (besökt 2019-06-20).  
117 Skog (2018) s. 240 f.  
118 Persson Österman & Svernlöv (2017) s. 105 f.  
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bär huvudansvar för en stor del av de uppkomna problem vi idag ser i samhället men att bolagen 

även är viktiga faktorer för att komma till rätta med dem.119  

 

Den amerikanske ekonomen Howard R. Bowen, står bakom delar av Sjåfjells argument. Bowen 

är författare till arbetet Social Responsibilities of the Businessman från 1953 som anses ligga 

till grund för dagens definition av CSR.120 Han menar att stora företag har makt, varvid deras 

beslut och agerande får konsekvenser i samhället.  

 

4.3 Vem bär ansvar? 
 
Enligt Friedman och den Neoklassiska skolan är ett företags ansvar att tillhandahålla de varor 

och tjänster som efterfrågas, genom att skapa arbetstillfällen och maximera sina vinster. Att 

ålägga företag ytterligare förpliktelser menar Friedman utgör ett problem för verksamhetens 

primära syfte.121 I Friedmans artikel om företagens sociala ansvar ifrågasätter Friedman 

företagsansvar.122 

 

Vad menas egentligen med att ett företag bär ansvar och för vad tar de ansvar? Vem bär ansvar 

och vem är straffbar om ett företag inte fullföljer sitt ansvar?123 Dessa frågor leder in på en 

moralfilosofisk diskussion där Friedman anser att endast människor kan ta ansvar. Han 

fortsätter förklara att företag är en artificiell person och att de endast i den meningen kan anses 

ha ett artificiellt ansvar, att företag som helhet inte kan bära ansvar. Andra menar att bolag är 

att betrakta som fysisk individ och är därför straffbar för sin handling.124 I Sverige räknas 

aktiebolag som en juridisk person och har därmed samma juridiska rättigheter och skyldigheter 

som en fysisk person. Dock är det alltid en företrädare för bolaget som ställs till svars och denne 

person är inte personligt ansvarig utan endast ansvarig som företagets representant.125 

 
119 Sjåfjell, UiO hemsida (besökt 2019-07-19).  
120 Bowen (2013).  
121 Steijer, SvD Näringsliv (besökt 2019-06-12).  
122 Friedman, New York Times Magazine (besökt 2019-06-02).  
123 Friedman, New York Times Magazine (besökt 2019-06-02).  
124 Friedman, New York Times Magazine (besökt 2019-06-02).  
125 Juridisk person, VISMA hemsida (besökt 2019-07-20).  
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Det är även viktigt att reflektera över om det är korrekt att anse att företag ska ha en moralisk 

skyldighet att handla filantropiskt och därmed ta ansvar för hållbarhetsfrågor. Enligt Friedman 

är företag inte skyldiga att handla eller se efter samhällets bästa, tvärtom det är enligt honom 

moraliskt fel och rent ut sagt farligt för företag att handla filantropiskt.126 Han förtydligar sitt 

argument genom att trycka på de liberala rättigheterna. Att handla för samhällets bästa är att gå 

steget längre än vad företag är skyldiga att göra samt att vara tvingad att ta socialt ansvar är 

emot människans fria rättigheter. Istället menar Friedman att företag som agerar och handlar 

utifrån sitt eget intresse i slutändan är det bästa för alla. När ett företag ökar sin vinst, får 

aktieägarna högre utdelning vilket innebär att aktieägarna får tillgång till mer eget kapital, 

kapital som de sedan kan välja att spendera hur och på vad de vill.127 

 

Friedman menar alltså att det är upp till aktieägarna själva att välja vad de vill lägga sitt kapital 

på. Om ett företag tar av sin vinst för att ge till samhället, spenderar företaget aktieägarnas 

kapital på något som ligger utanför deras egentliga intresse. Vinstmaximering menar Friedman 

kommer ha god effekt på samhället.128 Däremot anser Friedman att om företag ska tvingas ta 

socialt ansvar innebär det att bolagsledningen kommer sluta att arbeta för bolagets bästa och 

istället bli politisk marionett. Något som på sikt kan komma leda till att regeringen tar över den 

privata sektorn och gör den offentlig, vilket resulterar i socialism. Vad skulle hända om 

samhället blev socialistiskt? Enligt Friedman skulle socialism leda till produktionsbrist, 

arbetskraftsbrist, svarta marknader och priskontroller vilket skulle vara slutet för det fria 

marknadssystemet.129 

 

Friedman poängterar också att företag inte ska engagera sig i välgörenhet, utan att allt överflöd 

som företaget tjänar ska gå till aktieägarna. Att bidra till välgörenhet är att ta kapital från 

aktieägare och ge till någon som inte har ett intresse i företaget. Friedman förtydligar att enda 

acceptabla anledningen för företag att skänka aktieägarnas kapital är ifall det på något sätt 

gynnar företaget. Det kan vara genom till exempel skattelättnader eller bättre 

 
126 Friedman, New York Times Magazine (besökt 2019-06-02).  
127 Friedman, New York Times Magazine (besökt 2019-06-02).  
128 Friedman, New York Times Magazine (besökt 2019-06-02).  
129 Friedman, New York Times Magazine (besökt 2019-06-02).  
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varumärkesbild.130 Avgörande är dock att det ska ske frivilligt. En handling kan inte 

framtvingas.131 

 

4.4 Sammanfattning 
 
Enligt Friedman och den Neoklassiska skolan är alltså företagets primära syfte att gå med vinst 

och gynna aktieägarna. Socialt- och miljömässigt ansvar är något som politikerna ska ägna sig 

åt och inte bolagsledningen. Vill aktieägarna eller bolagsledningen engagera sig i socialt 

ansvarstagande så kan de göra det med privat kapital.132 Kritiker hävdar att Friedmans teori om 

vinstmaximering behöver modifieras för att kunna tillämpas i dagens företagsklimat, andra 

anser att Aktiebolagslagen 3 kap. 3 § bör skrivas om.133 Majoriteten verkar dock eniga om att 

vinstsyftet måste ses i ett snävare perspektiv om det inte finns kontrollorgan och mätbarhet i 

hållbarhetsarbetet.  

 

 

  

 
130 Friedman, New York Times Magazine (besökt 2019-06-02).  
131 Bergström & Samuelsson (2015) s. 261.  
132 Friedman, New York Times Magazine (besökt 2019-06-02).  
133 Svernlöv & Norman, Tidningen Balans (besökt 2019-07-01).  
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5. Internationellt och nationellt CSR-arbete 
 

Inom näringslivet önskas generellt sett så få lagar som möjligt, att marknaden sköter sig bäst 

genom att låta marknadskrafterna göra sitt. CSR är frivilligt men att något är frivilligt innebär 

ofta att det är förknippat med någon form av krav. Flera organisationer både globalt och 

nationellt har växt fram för att både vägleda och ställa krav på företagen i deras 

hållbarhetsarbete. Det är även genom dessa organisationers uppföljningssystem som CSR-

arbetet börjar bli mätbart, vilket är avgörande för fortsatt hållbart arbete i företagen. 

 

5.1 CSR - global nivå 
 
EU arbetar för att främja hållbart företagande genom diverse olika internationella erkända 

principer och riktlinjer så som; Förenta Nationernas Global Compact, OECD, ILO samt ISO 

26000.134 

 

5.1.1 FN Global Compact (UNGC) 

Det var vid det ekonomiska världsforumet i Davos 1999 som FN:s dåvarande 

generalsekreterare Kofi Annan introducerade ett initiativ för att få företag att ta ett större 

samhällsansvar globalt och engagera sig i FN:s frågor. Kofi Annan slog fast nio principer för 

företagens agerande när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöpraxis. Principerna 

baserades på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande 

konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt Rio deklarationen.135 Resultatet blev 

FN:s Global Compact.  

 

Global Compacts målsättning är att skapa en bättre värld genom att främja dialogen mellan 

länder, näringsliv och organisationer.136 De uppmuntrar företag att agera ansvarsfullt för att på 

ett mer hållbart sätt bidra till samhällets utveckling samt att rapportera om genomförandet.137 I 

 
134 Utrikesdepartementet (UD 13.031) s. 14 (besökt 2019-06-27).  
135 FN och Näringslivet, FN hemsida (besökt 2019-06-18).  
136 Our Mission, UN Global Compact hemsida (besökt 2019-07-12).  
137 Svenskt Global Compact, ICC hemsida (besökt 201-07-20).  
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juni 2004, vid ett toppmöte i New York, tillades en ny princip mot korruption.138 Global 

Compact är frivilligt och bygger nu på 10 principer.139 Samarbetet ska präglas av frivillighet 

och öppenhet, samt att påskynda en positiv utveckling inom de områden som principerna pekar 

på.140 De företag som väljer att gå med i Global Compact förbinder sig att införliva de tio 

principerna i sin företagsstrategi. Där ingår även att företaget måste redogöra för hur företagets 

arbete på området bedrivs.141 Idag är fler än 9 500 företag från 160 länder med i Global 

Compact.142  

 

Det finns kritik mot Global Compact, bland annat har de inte något helt fristående kontrollorgan 

som granskar att företagen verkligen uppfyller det de åtar sig när de ansluter.143 Sjåfjell är en 

av dessa kritiker och menar att avsaknaden av ett effektivt övervakningssystem leder till att 

bolagen använder CSR och företagsansvar som marknadsföring utan att faktiskt ta ansvar.144 

 

5.1.2 Agenda 2030 

I september 2015 antog FN Agenda 2030, vilken ställer upp 17 globala mål och delmål för 

hållbar utveckling. Från och med 1 januari 2016 fram till 2030 ska agendan leda världen mot 

en hållbar och rättvis framtid.145 Agendan har godkänts av alla FN:s medlemsländer med 

hänsyn tagen till ländernas omständigheter och kapacitet samt med respekt för nationell politik 

och nationella prioriteringar. Det rör sig om universella mål och delmål som omfattar hela 

världen, utvecklande länder och utvecklingsländer i lika grad. Medlemsländerna är själva 

ansvariga för att se till så att de följer de globala målen.146 Den svenska regeringens målsättning 

 
138 FN och Näringslivet, FN hemsida (besökt 2019-06-18).  
139 The power of principles, UN Global Compact hemsida (besökt 2019-07-12).  
140 FN och Näringslivet, FN hemsida (besökt 2019-06-18).  
141 FN och Näringslivet, FN hemsida (besökt 2019-06-18).  
142 Allt viktigare för företag att jobba med hållbar utveckling, FN hemsida (besökt 2019-07-19).  
143 FN och Näringslivet, FN hemsida (besökt 2019-06-18).  
144 Sjåfjell & Anker-Sørensen (2013) s. 16 ff (besökt 2019-07-02).  
145 Agenda 2030 för hållbar utveckling, svenska regeringen hemsida (besökt 2019-07-19).  
146 Skr. 2015/16:182 s. 1 f (besökt 2019-07-15).  
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är att svenska företag ska fortsätta med sitt hållbarhetsarbete och komplettera deras 

kärnverksamhet med en hållbar företagsstrategi.147 

 

5.1.3 International Labour Organization (ILO) 

ILO är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor och bildades 1919.148 ILO är ett trepartsorgan som 

samlar regeringar, arbetsgivare och fackföreningar för att tillsammans arbeta för rättvisa och 

bättre levnadsförhållanden.149 Detta görs genom konventioner, rekommendationer och praxis 

inom bestämda områden. ILO:s konventioner är rättsliga dokument som reglerar 

arbetsmarknadsfrågor, grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet samt social välfärd 

både nationellt och globalt. När ett medlemsland ratificerar en konvention innebär det ett 

formellt åtagande att tillämpa dessa bestämmelser. Det innebär också att medlemslandet 

accepterar att bli övervakade av ILO för att se till att åtagandena följs. En rekommendation har 

likheter med en konvention men behöver inte ratificeras och är ofta mer detaljerade i sina 

föreskrifter.150 

 

5.1.4 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

OECD bildades 1960 och är en internationell organisation vars främsta uppgift är att främja 

principer och politiska program som kan förbättra människors ekonomiska och sociala 

välbefinnande.151 När det kommer till CSR-arbete har EU-kommissionen hänvisat till en rad 

internationella riktlinjer, bland annat OECD:s riktlinjer för multinationella företag.152 De första 

riktlinjerna förhandlades fram 1976 som en del av OECD:s deklaration om internationella 

investeringar och multinationella företag.153 Riktlinjerna har omförhandlats ett antal gånger och 

 
147 Skr. 2015/16:182 s. 27 f (besökt 2019-07-15).  
148 Tripartite Declaration of Principles conceding Multinational Enterprises and Social Policy, ILO hemsida (besökt 

2019-07-14).  
149 Om ILO, Svenskailo-kommitten hemsida (besökt 2019-07-19).  
150 Internationella arbetsorganisationen, Landsorganisationen i Sverige hemsida (besökt 2019-07-19).  
151 OECD, NNR hemsida (besökt 2019-07-18).  
152 Revideringen av riktlinjerna för multinationella företag, OECD hemsida (besökt 2019-06-22).  
153 Utrikesdepartementet (UD 13.031) s. 11 (besökt 2019-06-27).  
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tillsammans med andra rekommendationer har de hjälpt forma EU:s politik på området.154 De 

länder som är medlemmar måste därmed se till att dessa riktlinjer följs.155 

 

5.2 Uppföljningssystem 
 
Även om ovan nämnda principer och riktlinjer är bra och ett steg i rätt riktning är det fortfarande 

väldigt svårt och problematiskt att kontrollera att företag och länder faktiskt följer dem. 

Återigen blir Sjåfjells argument aktuellt om att det saknas tillräcklig kontroll och sanktioner 

om företag inte följer reglerna. Idag finns endast ett fåtal internationella icke-bindande 

regelverk för hållbarhetsrapportering.  

 

5.2.1 Global Reporting Initiative (GRI) 

GRI är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation som grundades 1997 vars syfte är att 

främja företags rapportering i hållbarhetsfrågor. Det internationella ramverket gör det möjligt 

för företag att mäta, följa upp och jämföra den långsiktiga hållbarheten av företagets 

verksamhet och dess påverkan på samhället. GRI:s rapportering omfattar företags ekonomiska, 

sociala och miljömässiga påverkan. GRI:s vision är ett globalt samhälle som arbetar för jordens 

befolkning och som använder de resurser som finns tillgängliga på ett skonsamt sätt.156 Allt fler 

företag publicerar en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer.157 

 

5.2.2 ISO 26000 

ISO 26000 är en internationell standard för socialt ansvarstagande som ger stöd och vägledning 

till alla typer av organisationer (oavsett storlek och verksamhet) att översätta principer för 

socialt ansvarstagande till praktiska åtgärder och best practice.158 Standarden bygger på sju 

grundläggande principer som tillsammans definierar begreppet socialt ansvarstagande.159 ISO 

 
154 KOM (2011) 681 s. 7.  
155 Utrikesdepartementet (UD 13.031) s. 11 f (besökt 2019-06-27).   
156 About GRI, Global Reporting hemsida (besökt 2019-07-19).  
157 About GRI, Global Reporting hemsida (besökt 2019-07-19).  
158 ISO 26000 – Social responsibility, ISO hemsida (besökt 2019-07-20). Se även ISO 26000, SIS hemsida (besökt 

2019-07-20).  
159 Detta är ISO 26000, SIS hemsida (besökt 2019-07-20).  
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26000 beskriver vad företag kan göra för att bidra till en hållbar framtid.160 Redovisning sker 

genom en egendeklaration, där företaget besvarar 80 frågor samt skriver ett uttalande om hur 

de bedriver sitt hållbarhetsarbete. För att öka trovärdigheten på företagets egendeklaration kan 

en verifiering göras.161 

 

5.2.3 Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 

EMAS är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning, vars syfte är att 

effektivisera och förbättra miljöarbetet på företag.162 Miljöledningssystemet är baserat på ISO 

14001 (ett samlingsnamn för de standarder som handlar om miljöledning).163 Redovisningen 

är offentlig och publiceras på Naturvårdsverkets hemsida. Genom denna miljöredovisning kan 

företag öka sitt varumärkes trovärdighet och konkurrenskraft globalt. EMAS är öppen för alla 

typer av företag och är till för dem som vill förbättra sin påverkan på miljön och kunna bevisa 

det.164 

 

5.2.4 Integrated reporting (IR) 

I december 2013 publicerades den första integrerade rapporteringen vars syfte var att samla 

företags olika redovisningar, så som års- och hållbarhetsredovisning, till ett samlat och 

gemensamt dokument. IR är ett ramverk med åtta vägledande principer om vad en integrerad 

rapport bör innehålla.165  

 

De globala regelverken och uppföljningssystemen införlivas i de olika medlemsländerna i EU. 

Genom att samarbeta ger det tydligare riktlinjer för företag att agera. 

 

 
160 Skapa och införa, SIS hemsida (besökt 2019-07-20).  
161 Hållbarhet och ISO 26000, Intertek hemsida (besökt 2019-07-20).  
162 What is EMAS?, Europeiska Kommissionen hemsida (besökt 2019-07-19). Se även Om EMAS – ett system för 

miljöledning, Naturvårdsverket hemsida (besökt 2019-07-19).  
163 Detta är ISO 14001, SIS hemsida (besökt 2019-07-20).  
164 Om EMAS – ett system för miljöledning, Naturvårdsverket hemsida (besökt 2019-07-19).  
165 Integrated Reporting, IR hemsida (besökt 2019-06-16).  
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5.3 CSR – Nordisk nivå 
 
På nordisk nivå har en gemensam strategi för CSR skapats av Nordiska Ministerrådet. Strategin 

lanserades i oktober 2012 och har två övergripande mål: att stärka det nordiska näringslivets 

långsiktiga konkurrenskraft på hållbarhetsområdet samt att stärka det nordiska samarbetet 

internationellt vad gäller CSR.166  

 

5.3.1 Implementering av EU-direktiv 

EU:s medlemsländer har genom lagstiftningsarbete uppmanats att vidta åtgärder för att främja 

hållbar utveckling.167 2014 antogs direktiv 2014/95/EU som ställde krav på företag av viss 

storlek att redovisa miljö- och hållbarhetsrelaterad information. Direktivet syftar till att öka 

transparensen mellan europeiska företag, för att göra det enklare för bolaget internt och för dess 

intressenter att analysera och värdera bolagets hållbarhetsarbete.168 Stora företag som är av 

allmänt intresse och som i snitt har fler än 500 anställda har ett redovisningskrav kring 

hållbarhetsfrågor.169 I hållbarhetsrapporten ska ingå upplysningar om hur företaget arbetar med 

hållbarhetsfrågor, så som till exempel miljön. Informationen ska bland annat innehålla 

företagets policy i hållbarhetsfrågor och hur företaget hanterar risker som rör dessa frågor. Om 

ett företag inte tillämpar någon policy i en hållbarhetsfråga, ska rapporten ange skälen för det.170 

 

Eftersom Sverige är medlem i EU, har landet en skyldighet att implementera EU-direktiv i den 

nationella lagstiftningen. Ett direktiv riktat till medlemsstaterna anger ett visst resultat som ska 

uppnås inom en bestämd tid. Medlemsstaterna har en viss handlingsfrihet när det gäller hur 

införandet av reglerna i den nationella rätten ska ske men om lagtexten avviker för mycket från 

direktivets ordalydelse kan det komma att underkännas av EU-domstolen. I Sverige har 

 
166 Utrikesdepartementet (UD 13.031) s. 15 (besökt 2019-06-27).  
167 SN 200/1/01 REV 1 s. 5.  
168 Direktiv 2014/95/EU (besökt 2019-04-10).  
169 Prop. 2015/16:193 s. 138.  
170 Prop. 2015/16:193 s. 138.  
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direktivet gett upphov till nya bestämmelser i den svenska Årsredovisningslagen (1995:1554) 

som följs av svenska företag.171  

 

Medlemsstaterna kan om de vill utöka direktivets bestämmelser, något som Sverige valt att 

göra.172 Rapporteringskravet i Sverige omfattar fler företag än vad direktivet föreskriver.173 I 

propositionen 2015/16:193 föreslår regeringen att alla företag av en viss storlek ska upprätta 

en hållbarhetsrapport med upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för 

mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. I Sverige omfattas företag av 

rapporteringskravet om det uppfyller två av följande kriterier; 250 anställda, en 

balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning på mer än 350 

miljoner kronor.174 Direktivet ger även tydliga anvisningar att det är bolagsledningen som 

ansvarar för redogörelsen av de finansiella konsekvenserna.175 

 

Redovisning är en drivande faktor för företags hållbarhetsarbete och företagen är viktiga för att 

samhället ska kunna uppfylla de globala målen. Företag ägda av staten krävdes redan 2007 på 

att hållbarhetsredovisa och nu ställs samma krav på de medelstora och stora privata företagen. 

Idag ses hållbarhetsredovisning som den tredje viktigaste faktorn efter pris och kvalitet när 

kunder väljer ett varumärke.176 För företag som omfattas av redovisningskravet finns alltså en 

möjlighet att genom strategiskt arbete med hållbarhetsredovisning utveckla sina egna affärer 

och bli mer attraktiva för befintliga och framtida kunder.177 

 

5.4 CSR - Nationell nivå 
 
Eftersom Sverige är en del av den globala handeln krävs inte bara nationell kontroll utan även 

samarbete i olika internationella organisationer. Svenska UD har en stor roll i detta arbetet där 

 
171 Vad innebär lagen om hållbarhetsrapportering, Svensk Handel hemsida (besökt 2019-07-18).  
172 Nu ställer vi krav på hållbarhet för företag, svenska regeringen hemsida (besökt 2019-07-20). 
173 Prop. 2015/16:193 s. 38 ff.  
174 Civilutskottets betänkande 2018/19:CU9.  
175 Workshops om nya kravet på hållbarhetsredovisning, CSR Sweden hemsida (besökt 2019-07-17).  
176 Lagen om hållbarhetsredovisning – Varför? Vem? Vad?, Effort hemsida (besökt 2019-07-20).  
177 Lagen om hållbarhetsredovisning – Varför? Vem? Vad?, Effort hemsida (besökt 2019-07-20).  
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de både uppmuntrar och bistår företagen i deras arbete för hållbart företagande i de länder där 

de svenska företagen är verksamma.178 Det finns dock inte några svenska normer för 

hållbarhetsrapportering. Bokföringsnämnden är svenska regeringens expertmyndighet på 

redovisningsområdet och har i uppgift att ge ut allmänna råd.179 Däremot finns det andra 

organisationer och belysande projekt som arbetar för att stärka CSR-arbetet både i Sverige och 

världen över. 

 

5.4.1 CSR Sweden 

CSR Sweden är ett nätverk som finansieras av näringslivet. Organisationen bildades 2004 och 

sedan 2006 är CSR Sweden, Sveriges nationella partner till CSR Europe.180 CSR Swedens 

främsta uppgift är att inspirera företag till CSR-arbete för att stärka deras relationer med 

omvärlden samt deras tillväxt och långsiktiga lönsamhet. Organisationen arbetar i riktning mot 

FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030.181 

 

5.4.2 Global Deal 

Den 21 september 2016 lanserade Sveriges statsminister Stefan Löfven Global Deal, vilket är 

en satsning för social dialog och bättre villkor på arbetsmarknaden.182 Global Deal har 

utformats tillsammans med OECD och ILO och syftet är att förbättra samtalen mellan 

arbetsmarknadens parter och länders regeringar för att förbättra anställningsvillkor och 

produktivitet. Global Deal bygger på redan befintliga initiativ och samarbeten som till exempel 

Agenda 2030.183 

 
178 Utrikesdepartementet (UD 13.031) s. 17 (besökt 2019-06-27).  
179 Vad innebär lagen om hållbarhetsrapportering, Svensk Handel hemsida s. 11 (besökt 2019-07-18).  
180 Ett nätverk skapat av näringslivet, CSR Sweden hemsida (besökt 2019-07-17).  
181 Det här gör CSR Sweden, CSR Sweden hemsida (besökt 2019-07-17).  
182 Global Deal, svenska regeringen hemsida (besökt 2019-07-17).  
183 Global Deal, svenska regeringen hemsida (besökt 2019-07-17).  
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5.4.3 Svensk Kod  

Svensk Kod också kallad för Koden är ytterligare en satsning som gjorts på nationell nivå.184 

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag sköts hållbart, ansvarsfullt och så 

effektivt som möjligt. Syftet med Koden för bolagsstyrning är att stärka förtroendet för de 

svenska börsbolagen genom att främja en positiv utveckling av bolagsstyrningen i dessa bolag. 

Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för god 

bolagsstyrning och som ändras löpande. Normen är dock inte tvingande utan kan frångås om 

företaget kan motivera sitt agerande.185 

 

Även om det är upp till företagen själva att verka för en hållbar utveckling är statliga 

myndigheter skyldiga att bidra genom att uppmana och sprida kunskap om ämnet. I slutändan 

är företagens viktigaste uppgift att utvärdera samt utveckla sin egen verksamhet med de 

internationella riktlinjerna som utgångspunkt.186 

 

5.5 Sammanfattning 
 
Trots att CSR är frivilligt för företag har åtgärder gjorts på både nationell och internationell 

nivå som ställer höga krav och skyldigheter främst på större bolag. Frivilligheten torde alltså 

ses som relativ. Kraven som bolagsledningar nu ställs inför gör att de måste ta hänsyn till fler 

intressenter, samtidigt som de arbetar för ökad vinst i bolaget. Kraven gör också att aktieägarna 

måste acceptera att deras insatta kapital kommer användas till ett hållbarare företagande. Bättre 

mätbarhet och redovisningsmöjligheter gör att investerare lättare kan kontrollera att företag 

även fortsättningsvis arbetar mot en vinstmaximering. Trots reglering blir det dock enklare för 

företag att agera långsiktigt när de vet att de nationella riktlinjer och uppföljningssystem som 

finns är globala och att alla företag arbetar mot samma regelverk. 

 

 
184 Svensk kod för bolagsstyrning, Bolagsstyrningen hemsida (besökt 2019-07-02).  
185 Svensk kod för bolagsstyrning, Bolagsstyrningen hemsida (besökt 2019-07-02).  
186 Utrikesdepartementet (UD 13.031) s. 7 ff (besökt 2019-06-27).   
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6. Analys 
 

6.1 Inledning 
 
Med Friedman och den Neoklassiska skolan i åtanke, ställs frågan om aktiebolagets roll helt 

har förändrats. Kan det vara så att resonemanget kring vinstmaximering inte längre är 

tillräckligt för att tillfredsställa dagens konsumenter och aktieägare? Allt fler intressenter 

bojkottar företag som inte tar samhällsansvar. Ett exempel på det är de franska och svenska 

studenter som under hösten 2018 hotade med att välja bort företag som arbetsgivare om de inte 

tog större ansvar för miljö- och klimatfrågor.187  

 

6.2 Konsumentens makt  
 
Människan har blivit mer uppmärksam och medveten om betydelsen av sina val. Grankvist tar 

upp dokumentärfilmen En obekväm sanning av Al Gore som ett exempel. Filmen kom 2006 

och handlar om den globala uppvärmningen och dess effekter.188 Ett annat tydligt exempel som 

stödjer påståendet om människans ökade intresse i samhället och dess omgivning är när du går 

till affären och finner flera olika miljö- och kravmärkta produkter. Konsumenten är mer 

noggrann med vad produkterna gör mot miljön, jorden samt våra egna kroppar och välmående. 

Det i sin tur betyder också att en stor del av konsumenterna faktiskt är villiga att betala mer för 

bra och rättvisa produkter. Den ökade uppmärksamheten leder till att högre krav ställs på 

företag. 

 

 

6.3 Aktieägarens makt 
 
Sett utifrån en aktieägares perspektiv, skiljer det sig något. En aktieägare kan som regel inte ta 

hänsyn till etik och moral utan att fundera om det kan påverka framtida utdelning. Kan 

aktieägaren tänka sig lägre utdelning för att tillgodose samhällets krav på hållbart företagande? 

Svaret torde vara ja, om hållbart företagande kan mätas och ge mervärde till företaget för att på 

 
187 Virgin, Ingenjören hemsida (besökt 2019-07-21).  
188 An Inconvenient truth (2006), iTunes (besökt 2019-06-19) och Hoffsten, Svenska filminstitutet (besökt 2019-06-

20) 
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lång sikt ge vinst. Dock kräver detta att företaget har en långsiktig affärsstrategi som inbegriper 

vad de ska satsa på och hur detta ska mätas i förhållandet mellan insatt kapital och vinst. För 

att den potentiella aktieägaren ska kunna fatta beslut om investering i företaget måste 

bolagsledningen vara tydlig med sin vision om hur de tänker agera kring hållbarhetsfrågor. 

 

6.4 Företag tar mer ansvar 
 
Marianne Bogle, generalsekreterare på CSR Sweden, anser att anledningen till varför företag 

väljer att ta mer ansvar och tänka hållbart är att ämnet blivit medialt. Cirka 80 procent av 

Sveriges BNP kommer idag från privata företag, vilket gör att staten inte längre är ensamt 

styrande i samhället.189 Bogle fortsätter förklara att företags syn på CSR har ändrats från att 

endast ha ett imageskapande syfte till att idag inkluderas i affärsstrategier.190 Ett exempel på en 

ny nisch av företag är TOMS, ett skoföretag som bildades 2006 av amerikanen Blake Mycoskie. 

Företaget startade som ett välgörenhetsprojekt där varje sålt par skor genererade i ett par skor 

till barn i nöd. Metoden kallas för ”One for One” och har blivit ett populärt sätt att driva 

företag.191 

 

Idag bidrar TOMS inte bara till att förse fattiga barn med skor utan även till sjukvård och 

utbildning. På företagets hemsida framgår tydligt hur konsumenterna bidrar när de köper 

skor.192 TOMS är ett evident exempel på hur konsumenter tar samhällsansvar idag. Det är också 

viktigt att konsumenterna verkligen uppfattar att företagen är seriösa i sitt hållbarhetsarbete. 

För att företagets arbete ska upplevas som seriöst krävs att det är frivilligt. Om 

hållbarhetsarbetet blir lagstadgat kan motsatt effekt uppstå.  

 

 

 
189 Förr var företagen rädda att bli avslöjade som dåliga, Ideellt Engagemang hemsida (besökt 2019-06-16).  
190 Förr var företagen rädda att bli avslöjade som dåliga, Ideellt Engagemang hemsida (besökt 2019-06-16).  
191 Hussain (2018) (besökt 2019-07-04).  
192 The stories behind your impact, TOMS hemsida (besökt 2019-07-04).  
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6.5 Bör ABL ta hänsyn till CSR? 
 
Sjåfjell och Jensen, argumenterar för att associationsformens grundläggande struktur bör 

förändras för att möta de ökade kraven på hållbarhet och långsiktigt företagstänkande.193 Att 

lagstiftaren borde skifta fokus från ett traditionellt aktieägarperspektiv till en mer moderniserad 

intressentmodell, något Jensen valt att kalla för upplyst intressentmodell.194 En ny modell som 

bättre främjar samhället. Där ett tydligt ställningstagande trycker på att hänsyn till miljö och 

andra sociala faktorer måste inkluderas vid beslutsfattandet.195 Denna tydlighet ska finnas 

inskriven i ABL för att visa företagen vad som förväntas av dem och att andra syften är tillåtna 

att influera beslutsfattandet så länge en långsiktig vinstmaximering ges företräde vid eventuell 

konflikt. Det viktigaste för aktieägarna är att bolaget går med vinst, inte hur det uppnås.196  

 

Vissa menar att en lagstiftning kring CSR-arbete kommer leda till att kostnaderna för företagen 

ökar, att de måste arbeta hårdare för att utmärka sig och få konkurrensfördelar för att kunna 

bibehålla sin vinst. Andra hävdar att en CSR-lagstiftning skulle innebära, precis som Sjåfjell 

anfört, att företagen bara ser till att möta minimikraven. Det här synsättet delas av bland annat 

Jan Tullberg, docent i företagsekonomi med inriktning på företagsetik. Han är kritisk och menar 

att CSR riskerar att bli en trend som företag känner att de måste följa för att samhället kräver 

detta och inte för att företaget vill agera hållbart.197 

 

Ekonomen David Henderson, även han motståndare till CSR, instämmer och menar att CSR 

har en negativ inverkan på företagen och ekonomin.198 Han fortsätter med att förklara att CSR-

arbete är missledande och att det inte kommer göra världen till en bättre plats, vilket många 

CSR-förespråkare anser. Henderson kritiserar även argumentet om att det är globalisering som 

är anledningen till att företag måste ta större ansvar. Istället förtydligar han att globalisering 

inte är något nytt utan något som har pågått under en längre period och inte kommer att 

 
193 Stiernstedt, Dagens Industri (besökt 2019-07-16).  
194 Jensen (2001) s. 8 ff. 
195 Sjåfjell (2011) s. 13 (besökt 2019-07-02).  
196 Ohlson (2012) s. 98.  
197 Borglund (2009) s. 78.  
198 Borglund (2009) s. 76.  
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förändras på grund av CSR-arbete. Snarare tvärtom, CSR kommer göra mer skada än nytta, då 

det är kostsamt och kommer innebära högre priser för både företag och konsumenter. Något 

han menar påverkar tillväxten, konkurrensen och välfärden negativt. Henderson håller med om 

att företag ska agera ansvarsfullt men att ett ansvarsfullt agerande, inte är samma sak som att 

anpassa sig till CSR.199  

 

6.6 Affärsnyttan med hållbart företagande 
 
Stämmer det att CSR bara kostar pengar för företagen eller kan de tjäna pengar och förbli 

lönsamma genom hållbart agerande? Precis som Friedman konstaterade måste företagets 

handlande motiveras genom att medföra ett mervärde för företaget. Företagen måste fortsätta 

vara vinstmaximerande för att på sikt ha ekonomiska resurser för att tillgodose marknadens 

krav. Vinst blir en förutsättning för hållbarhet och hållbarhet en förutsättning för vinst. Varor 

och tjänster måste anpassas till marknadens efterfråga. Det finns redan idag företag med en 

framgångsrik företagsstrategi som gynnas av att inkludera CSR-arbetet, där de kan påvisa att 

både resultat och aktievärde har förbättrats.200 

 

Enligt Grankvist kan företag tjäna pengar på CSR. Han kritiserar Friedmans argument om att 

alla övriga kostnader som inte går till företagets kärnverksamhet är att ta kapital från 

aktieägarna. Ett sådant förhållningssätt är enligt Grankvist enbart fokuserat på kortsiktig 

vinst.201 Företag måste arbeta för en långsiktig vinstmaximering och detta genom att ta ansvar 

för de frågor som berör företagets intressenter. Han argumenterar även för att människan måste 

se till och ta hänsyn till jordens resurser och att det endast finns två sätt att använda dessa 

resurser på. Antingen ett smart eller dumt sätt. Tas hänsyn till världens resurser finns det goda 

möjligheter att öka lönsamheten långsiktigt, vilket Grankvist påstår är kopplingen mellan 

hållbarhet och lönsamhet, oavsett bransch. Vi måste tänka om, tänka större och våga satsa. 

Grankvist menar att det egentligen inte handlar om några svåra frågor utan om sunt förnuft.202 

 
199 David Henderson, Youtube (besökt 2019-07-09).  
200 Svernlöv & Norman, Tidningen Balans (besökt 2019-07-01).  
201 Grankvist (2012) s. 113.  
202 Per Grankvist, Youtube (besökt 2019-07-09).  
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6.7 Förnuft och frivillighet 
 
John Finnis författare till Natural Law and Natural Rights, ställer sig frågan vad som krävs för 

att göra livet värdefullt och värt att leva.203 Han talar om sju grundläggande nyttigheter varav 

det praktiska förnuftet är ett. Det praktiska förnuftet låter oss använda vår tankeförmåga för att 

ta moraliska beslut. Finnis fortsätter med att förklara att det praktiska förnuftet förutsätter en 

viss grad av frihet.204 Eftersom vår tid och energi är begränsad, är det viktigt att vi väljer rätt. 

Finnis menar att leva i nuet utan en tanke på framtiden eller vad vi vill ha ut av livet inte är 

förnuftigt.205 Det här kan jämföras med tanken om att se vinstsyftet och 

vinstmaximeringsprincipen ur ett långsiktigt perspektiv och som Grankvist hävdar att vi måste 

börja ta hänsyn till och hushålla med jordens resurser för utan dem kan företagen inte existera. 

Det är inte bara företagen som måste agera förnuftigt utan även den enskilde medborgaren. 

Som nämnts tidigare har konsumenten stor makt men hur kan individen bedöma vad som är 

rätt eller fel? 

 

Jan Tullberg talar om att individen själv avgör vad som är ”det goda” och väljer hur de tilldelade 

resurserna ska förbrukas. Tullberg ställer även frågan om individen är kompetent nog att fatta 

beslut om vad som är ”det goda”? Kanske behövs ett övre maktorgan som vägleder individen 

till att handla rätt. Regler och lagar kan ses som önskvärda men de kan också ses som en 

inskränkning i demokratin. Tullberg talar även om att det finns en skyldighet att följa folkviljan 

vilket här kan jämföras med konsumenterna och marknaden.206  

 

Sjåfjell är inne på samma tanke som Finnis och Grankvist. Hon betonar att även om CSR 

införlivas i bolagsstrategier förblir hållbart företagande en moralisk och inte rättslig skyldighet 

då varken kontroll eller sanktionsmöjligheter vid icke-efterlevnad finns att tillgå. Enligt Sjåfjell 

är lösningen att ändra till en intressentorienterad bolagsstyrning och införa en 

lagstiftningsåtgärd i alla länders bolagsrätt genom att komplettera med följande; 

 
203 Finnis (2011).  
204 Finnis (2011) s. 88 f.  
205 Finnis (2011) s. 100.  
206 Tullberg, Statsvetenskaplig Tidskrift (besökt 2019-07-20).  
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”Syftet med ett företag är att skapa hållbart värde genom att balansera intresset hos 

investerare och andra berörda parter inom planetens gränser.”207 

 

Sjåfjell påpekar hur avgörande det är att företag måste ändra sin inställning och där vinst måste 

ge vika för till exempel miljön. Att minimilagstiftningen i diverse miljölagstiftningar inte är 

tillräcklig för att ändra bolagens syn på hållbarhet.208 I citatet ovan nämner hon, planetens 

gränser, vilket är ett samlat uttryck för nio olika miljöproblem och dess gränsvärden så som 

mängden koldioxid i atmosfären, markanvändningen och havsförsurning med flera.209 Hon 

anser att det ska utformas olika riktlinjer för olika branscher och att varje företag måste 

rapportera och bevisa att de håller sig inom dessa gränser. Det här skulle kunna resultera i att 

det privata näringslivet inte längre skulle vara bundet av krav på att kvartalsvis leverera vinst 

till aktieägarna, utan istället fokusera på att styra bolagen mot en hållbar utveckling.210 Tanken 

är att tvinga bolagsledningen att ta ett företagsansvar gentemot jordens resurser samtidigt som 

de balanserar mellan aktieägares och intressegruppers krav.211 

 

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat, är en annan 

förespråkare för CSR. Även hon kritiserar det kortsiktiga vinstperspektivet och menar att det 

synsättet inte fungerar i dagens samhälle. Att allt fler företag satsar på långsiktiga mål där 

hållbarhet får mer fokus. Lövin belyser också hur stor roll dagens konsumenters ökade 

medvetenhet har fått i samhället. Hon säger att vi fram till idag har byggt ett välstånd och 

utveckling genom att förstöra planeten men att vi omgående måste sluta och istället börja agera 

tvärtom.212 Problemen med de högre kraven, till exempel EU-direktivet 2014/95/EU om 

rapportering, innebär att vissa företag får administrativa kostnader som företag i samma storlek 

i andra länder inte har. Att svenska företag får betala mer än ett motsvarande företag i ett annat 

 
207 Götberg, Nyhetsmagasinet ETC (besökt 2019-07-01).  
208 Sjåfjell (2011) s. 1 ff (besökt 2019-07-02).  
209 Götberg, Nyhetsmagasinet ETC (besökt 2019-07-01).  
210 Götberg, Nyhetsmagasinet ETC (besökt 2019-07-01).  
211 Sjåfjell & Mähönen (2014) s. 58 ff. (besökt 2019-07-02).  
212 Karlsson, Dagens Industri (besökt 2019-07-20).  
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land. Det här kan leda till att företag väljer att flytta sin produktion och säte utomlands, vilket 

skulle påverka både den globala utvecklingen och den svenska ekonomin negativt. Lövins 

lösning på problemet är att ge företag som vidtar tydliga klimatåtgärder på lokal och regional 

nivå en belöning i form av ekonomiskt stöd.213 

 

Troligen kommer framtida konsumenter välja bort företag som inte arbetar med CSR. Enligt en 

rapport gjord av Edelman, ett globalt kommunikationsföretag, är 60 procent av amerikanska 

Generation Y214, ca 30 procent av konsumenterna världen över, medvetna köpare.215 Att arbeta 

med CSR ligger därmed väldigt rätt i tiden och ger företag en konkurrensfördel. Ökad goodwill 

via word of mouth kan leda till att fler intressenter söker sig till företaget och vill bli 

förknippade med deras produkter och tjänster. På sikt kan företaget låta sina produkter och 

tjänster tala för sig själva och mindre resurser och kapital kommer därmed behöva läggas på 

marknadsföring. Företaget sparar då kapital som kan läggas på utdelning till aktieägarna. Ett 

företag som genererar en hög avkastning till sina aktieägare kommer i slutändan precis som 

Friedman förespråkade leda till en win-win-situation, där både aktieägare och samhället 

gynnas.  

 

6.8 Utvecklingslinjer  
 
Det ultimata drömscenariot är att CSR-arbete ska betala sig själv genom bättre och smartare 

företagslösningar som kommer med ökade krav från marknaden. Att företagen anpassar sina 

produktioner till att vara mer resurssnåla och utvecklar produkter som tillverkats på rätt sätt 

med hänsyn till miljö och arbetsmiljö. Att aktieägarna får ta del av lika höga avkastningar som 

tidigare tack vare en tro på företaget och dess långsiktiga hållbarhetsstrategi.  

 

Ordalydelsen i 3 kap. 3 § ABL ska kvarstå eftersom den vaga formuleringen ger utrymme för 

tolkningar som är ett måste då samhället är i konstant förändring. CSR-arbetet ska fortsätta 

vara fritt och endast regleras genom riktlinjer och mätverktyg för att främja dem som lyckas 

 
213 Karlsson, Dagens Industri (besökt 2019-07-20).  
214 Generation Y, BusinessDictionary hemsida (besökt 2019-07-21). 
215 Ferrara (2018) (besökt 2019-07-02).  
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och om möjligt svartlista de företag som inte håller vad de lovar. För att nå drömscenariot 

behöver följande åtgärder göras: 

 

Ett första steg är att vidareutveckla de befintliga oberoende organisationer som verkar för 

företag och samhällets bästa. Organisationerna ska ha som ansvar att dels definiera riktlinjer 

som går att följa och mäta, dels ska de besluta om insatser där det kan behövas extra satsning 

(till exempel miljö- och arbetsmiljöfrågor inom textilindustrin). Organisationerna ska vara 

kontrollorgan och se till att företag sköter sina åtaganden och utverka belöning eller sanktion. 

Belöningen kan bestå av tillkännagivande i tidskrifter, diplom med mera medan en sanktion 

ska vara ekonomiskt betingad. Helst ska det inte vara någon ekonomisk kompensation då syftet 

med frivillighet återigen kan ifrågasättas.  

 

Nästa steg är att CSR-arbetet måste ge utdelning till aktieägarna. Precis som Friedman 

argumenterade för, bör företags primära syfte vara att generera vinst till sina aktieägare. Genom 

synliga och mätbara resultat kommer företag öka sin vinst. Mätverktygen kommer hjälpa 

bolagsledningarna ta beslut om vilka åtgärder som måste till för att företagen ska kunna ge 

högre avkastning till aktieägarna. 

 

Krav ska sättas på global nivå och gälla alla aktiebolag med fler än 500 anställda eller företag 

som är av intresse för samhället, det vill säga att följa det nuvarande EU-direktivet vad gäller 

rapporteringskrav som infördes 2014. Mindre aktiebolag regleras på nationell nivå. 

 

6.9 Avslutande reflektion 
 
För att sammanfatta och svara på frågeställningarna som låg till grund för uppsatsen, kan 

konstateras att det råder otydlighet kring definitionen och innebörden av både vinstsyftet i 3 

kap. 3 § ABL och begreppet CSR.  

 

Det största ansvaret ska läggas på marknaden, där konsumenter och företag driver 

hållbarhetsarbetet framåt. Men precis som Thorstein Veblen utgick från att människan söker 
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efter största möjliga lusttillfredsställelse så kommer viljan att investera i ett företag alltid ha 

kopplingen till möjligheten att i framtiden erhålla avkastning. Vinst ska därmed fortsätta vara 

den grundläggande beslutsnormen för företag. Aktieägarna och aktiebolagets värde kommer 

alltid att ha den centrala betydelsen i Aktiebolagslagen och därmed även för företagen. Det 

viktiga här är dock hur företaget kan bibehålla aktieägarnas intresse för företaget och samtidigt 

verka för hållbarhet och miljö. En blandning av aktieägarmodellen och intressentmodellen hade 

varit att föreslå, där alla perspektiv och krav tillgodoses och att mätverktyg hjälper 

bolagsledningarna att ta beslut som gynnar både företagets vinst och dess hållbarhetsarbete. 

Det är viktigt att frivilligheten bibehålls då nyckeln till framgångsrikt CSR-arbete torde vara 

just dess flexibilitet.  

 

Med aktivt CSR-arbete kommer även kravet på hållbarhetsmätning och rapportering. Här 

kommer ställas krav på global reglering för hur redovisning och rapportering ska se ut. Det ska 

begränsas till ett fåtal organisationer för att göra det enklare för intressenter att läsa och förstå 

innebörden av rapporterna. Med rätt mätmetoder och redovisningsskyldigheter kommer vi även 

undvika att begreppet CSR missbrukas. Staten kan bidra till utvecklingen genom att erbjuda 

skattelättnader men det ska inte vara ett krav för företags hållbarhetsarbete. Alla måste hjälpa 

till att bibehålla ett sunt företagande och ta ansvar för de begränsade resurser jorden har. 

 

Företag ska alltid sträva efter långsiktig vinst som verksamhetens primära mål. Den mest 

effektiva lösningen är att modifiera syftesbeskrivningen i bolagsordningen, för att tydliggöra 

vilka intressen som ska iakttas och vilket intresse som ska ges företräde vid en eventuell 

konflikt. Ett sådant förtydligande skulle ge CSR en mer framträdande roll och problematiken 

kring relationen mellan aktieägare och bolagsledningen försvinner.  

 

Angående frågan om hållbart företagande och vinstsyftet kan samexistera, är svaret ja. CSR-

arbete står egentligen inte i vägen för vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL. Utan vad lagen säger är att 

bolagsledningen vid beslutsfattande inte får prioritera andra syften (hållbarhet) framför vinst 

vid en uppenbar konflikt. Sett till dagens samhälle vågas till och med konstatera att en utebliven 
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satsning av CSR torde ses som att bolagsledningen istället handlar i strid med vinstsyftet. CSR 

anses därmed vara förenligt med vinstsyftet.  

 

Som tidigare nämnts är inte en hårdare lagstiftning i ämnet intressant då det kan få motsatt 

effekt på företagens konkurrenskraft och deras trovärdighet. Istället bör vinstsyftet stå kvar med 

den vaga formulering som finns idag. Det ger bolagsledningen utrymme för att agera och 

anpassa sig till samhällets utveckling och krav. Det är viktigt att fortsätta det arbete som 

påbörjats oavsett om företaget egentligen kan ses som moraliskt ansvarig för det som händer i 

samhället eller ej.  
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2017. [Cit: Dotevall (2017)] 
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