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Selskabers samfundsansvar 

Minister Christoffer Taxell, Finland

Frågan om företagens samhällsansvar, Corporate Social Responsibility (CSR), är 
bara i begränsad utsträckning en fråga om juridik. Mera är det fråga om värden 
och värderingar i företagens verksamhet och vilka effekter CSR har på företagens 
utveckling, definierad som ekonomiskt resultat och värdeskapande. Bolagsrättens 
grundläggande princip att målet för bolagets verksamhet är att göra vinst står inte i 
strid med kravet på samhällsansvar. Det vore dock mera adekvat att gå från begrep-
pet CSR till att tala om ansvarsfull företagsverksamhet för att illustrera att olika 
uppförandekoder utgör en integrerad del av verksamheten.

Allmänt1. 

Referatet i det följande utgår från den beskrivning av frågeställningen som ingår ju-
ristmötets program: Erhvervsvirksomheder henviser stadig oftere til etiske og sociale 
hensyn under tiden med henvisning til ”Corporate Social Responsibility”. I hvilket 
omfang bidrager sådanne hensyn til at øge den økonomiske gevinst, i hvilket omfang 
hindres profitmaksimeringen, og i hvilket omfang er erhvervsvirksomheder juridisk 
set forpligtede til at varetage bredere interesser end økonomiske.

Enligt den nya aktiebolagslagen i Finland, som kom i kraft den 1 september 2006 
är ”syftet med bolagets verksamhet att bereda vinst åt aktieägarna, om inte annat 
föreskrivs i bolagsordningen.”

Det finns anledning att peka på lagens definition av syftet med aktiebolagets verk-
samhet av tre olika skäl.

För det första innebär den en förändring jämfört med den tidigare lagen, som 
endast indirekt nämnde att målet med bolagets verksamhet är att ”bereda ägaren 
vinst”.

Det är, för det andra, en klar programförklaring. Avsikten med aktiebolagets verk-
samhet är just att göra vinst. Motiveringarna i regeringens proposition förtydligar 
stadgandet med att säga att ”bestämmelsen innebär inte någon skyldighet att produ-
cera största möjliga utdelningsbara belopp på kort sikt, utan vinstgenereringen måste 
ses på längre sikt”.

Det är, för det tredje, värt att konstatera att i aktiebolagslagen inget sägs om aktie-
bolagets samhällsansvar. Självfallet är dock lagen inte exklusiv när det gäller bolags 
verksamhet. Omfattande annan lagstiftning, i Finland och övriga nordiska länder, 
lika väl som runt om i världen, ålägger bolag ansvar och förpliktelser av olika slag 
i förhållande till sina anställda, till sina kunder och avtalspartners, i förhållande till 
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miljön osv. Men den ändrar inte på aktiebolagens grundläggande uppgift, alltså defi-
nierad som att generera vinst. 

Men, säger skeptikern, är det överhuvudtaget intressant att granska frågan om 
företagens samhällsansvar ur perspektivet av aktiebolagslagen i ett enskilt land? Det 
är i sig ett riktigt påpekande, men i grunden är det dock i de flesta, åtminstone, väs-
terländska rättssystem ett allmänt accepterat mål att syftet med bolagens, eller före-
tagens, verksamhet är att generera vinst. 

Hur kan man då, för att kunna ta ställning till frågan, definiera begreppet ”sam-
hällsansvar”? Är, å andra sidan, ”vinst” i detta sammanhang ett entydigt begrepp? 

Mina tankar i det följande har inte som mål att leverera ens ett försök till en full-
ständig beskrivning eller analys av ”företagens samhällsansvar”, snarast att endast 
referera en del beskrivningar av detta ofta brukade – ibland också missbrukade – ut-
tryck. Jag vill för egen del försöka bidra med några synpunkter på basen av erfaren-
heter från företagsverksamhet, och från en, nu ganska avlägsen tid, som ansvarig för 
lagberedning och som lagstiftare. Eftersom detta är en inledning inför det nordiska 
juristmötet är infallsvinkeln, i betydande utsträckning, dock inte alls uteslutande, ju-
ristens. Resultatet av en sådan granskning ger dock vid handen, låt det genast bli sagt, 
att det bara i begränsad utsträckning är fråga om juridik. Mera är det fråga om värden 
och värderingar och samhällspolitiska bedömningar. 

Jag försöker tangera bl.a. följande frågor, i ett ämne som är minst sagt brett, dock 
utan att konsekvent följa denna indelning: 

- hur kan man definiera företagens samhällsansvar och hur fungerar det i prakti-
ken?

- är det överhuvudtaget relevant att separat från bolagets övriga verksamhet defi-
niera ett samhällsansvar?

- vilket är förhållandet mellan samhällsansvar och målet att göra vinst, respektiva 
att öka bolagets värde?

- är företagens samhällsansvar en juridisk fråga, de lege lata och de lege ferenda?
- hur ser verkligheten ut i ett globalt perspektiv?

Vad är samhällsansvar?2. 

Det finns knappast någon entydig, eller allmänt omfattad definition på begreppet 
”företagens samhällsansvar”. All kunskaps moderna källa, Wikipedia, berättar att 
samhällsansvaret omfattar etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 

EU i sin tur har levererat följande, inte särskilt mycket avvikande definition av Cor-
porate Social Responsibility, det engelska uttryck som leder till förkortningen CSR: 
“A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their 
business operations and in their interaction with stakeholders on a voluntary basis.”

Det är inte ovanligt att i samhällsansvaret också inrymma t.ex. principerna för 
Corporate Governance, ett annat av de populära begrepp som på senare år kommit 
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att prägla debatten om företagens verksamhet. Företagens donationer till olika välgö-
rande ändamål ses inte sällan som ett sätt för dem att ta sitt samhällsansvar. Ingendera 
aspekten avser jag egentligenatt beröra här. 

Det finns kring företagens sociala ansvar, som jag i denna text använder syno-
nymt med begreppet samhällsansvar - ett betydande antal olika rekommendationer, 
principer, koder och andra regelverk på frivillighetens grund. 

För många är utgångspunkten begreppet ”hållbar utveckling” som i Brundtland-kom-
missionen i tiden definierats som en ”samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.

Global Compact lanserades i början av detta århundrade av FN:s generalsekrete-
rare Koffi Annan som en frivillig sammanslutning mellan företag. Man har lanserat 
tio principer, till norm för företagande i hela världen, vilka är:

Mänskliga rättigheter
Princip 1: Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella 
mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och
Princip 2: Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot 
mänskliga rättigheter.
Arbetsvillkor
Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla (”uphold”) föreningsfrihet och ett 
faktiskt (”effective”) erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;
Princip 4: Avskaffande av alla former av tvångsarbete;
Princip 5: Faktiskt (”effective”) avskaffande av barnarbete; och
Princip 6: Avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
Miljö
Princip 7: Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;
Princip 8: ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och
Princip 9: Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
Korruption
Princip10: Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpres
sning och bestickning.

Jag tror det är viktigt att se att dessa principer, som alltså avser global företagsverk-
samhet, i de nordiska länderna inte innebär något egentligt nytt. Utmaningen ligger i 
att identifiera enligt vilka principer våra nordiska företag agerar på andra marknader 
än den egna och hur de fungerar i praktiken. Det betyder – och det är också min pri-
mära infallsvinkel – att regelverk och principer på detta område primärt gäller mul-
tinationella verksamheter och företag. Organisationen ”Global Reporting Initiative” 
talar för sin del i sina rekommendationer för multinationella bolag om att 

”The Guidelines constitute a set of voluntary recommendations to multinational 
enterprises in all the major areas of business ethics, including employment and 
industrial relations, human rights, environment, information disclosure, com-
bating bribery, consumer interests, science and technology, competition, and 
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taxation. Adhering governments have committed to promote them among mul-
tinational enterprises operating in or from their territories.”

Beskrivningen gäller också OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Mera i de-
talj utgår de från principen att ”företagen fullt ut ska ta hänsyn till den etablerade 
policyn i de länder där de bedriver verksamhet” och också ”ta hänsyn till andra intres-
senters åsikter”. 

OECD’s riktlinjer definierar den allmänna policyn i 11 punkter, av vilka den första 
talar om att företagen skall ”bidra till ekonomisk, social och miljömässig utveckling 
i syfte att uppnå en hållbar utveckling.” Vad OECD säger om mänskliga rättigheter, 
illustrerar komplexiteten i generella och multinationella rekommendationer och po-
licies: ”Respektera de mänskliga rättigheterna hos de, som påverkas av verksamhet 
foretagets med värdregeringens internationella skyldigheter och åtaganden.”

OECD talar vidare bl.a. om samarbete med lokalsamhället, stimulans av human-
kapital och om att avstå från otillbörlig inblandning i politiska aktiviteter. Corporate 
Governance nämns också: ”stödja och upprätthålla principer för god företagsstyrelse 
och tillämpa praxis för god företagsstyrelse”. 

Jag är inte alldeles övertygad om att att själva saken, samhällsansvar, är beroende 
av olika definitioner, kanske inte ens av detaljerade policies, utan det redan relativt 
gamla utrycket ”good citizen” eller ”good corporate citizen” kanske i tillräcklig mån 
skapar bilden av vad det är fråga om, att bolaget skall verka enligt de lagar, normer, 
och övriga principer som gäller på de marknader och i de länder där bolaget finns – 
och att man inte skall mäta enligt det minsta måttet. Komplexiteten också i det begrep-
pet illustreras av att uppfattningen om vad som är i enlighet med att vara en ”good 
citizen” kan uppvisa stora regionala variationer. Vilka normer är det som gäller? 

Uppförandekoder i enskilda bolag3. 

Utgångspunkten för åtminstone en del av de generella policies och koder som olika 
internationella organisationer tagit fram är ofta de uppförandekoder som enskilda 
företag ursprungligen tagit fram, sk Codes of Conduct. Samtidigt har de för sin del å 
andra sidan inte sällan sin upprinnelse i olika medborgarorganisationers aktivitet för att 
skapa medvetenhet kring frågor förknippade med multinationell företagsverksamhet. 

Det är knappast fel att konstatera att de problem man inom dessa aktivistgrupper 
sett och ser och beträffande vilka man ofta riktar hård kritik, inte sällan verkligen 
också finns. Men inte heller denna bild är svartvit. Mindre uppmärksamhet ägnas 
de internationella företagens, vad som kunde kallas konstruktiva, roll, när det gäller 
investeringar, fattiga länders ekonomiska utveckling, eller vad annat de kunnat föra 
med sig t.ex. i form av respekt för människovärdet. 

Allt flera företag har definierat sina grundvärden och kommunicerar dem till och 
med sina anställda – ofta spridda över flera värdsdelar i tusental. Innehållet varierar, 
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men de bygger i allmänhet på vad som kommit att kallas värdebaserat ledarskap. 
Basfilosofin är att en gemensam värdegrund ökar förutsättningarna att leda företaget 
i avsedd riktning – och åstadkomma bättre resultat. De stora globala företagen är 
verksamma i ett stort antal länder där de har många tusentals anställda. Kulturskill-
naderna är betydande och den ekonomiska verkligheten varierar starkt. I ett läge där 
individernas värdebas innehåller stora skillnader är det en stor utmaning att kunna 
kommunicera de gemensamma värdena inom företagen, så att de förstås och följs. 

När dagen är slut är det ofta den enskilda individen som är i nyckelställning också 
då det gäller vilket beteendemönster som i praktiken gäller. Än mera utmanande för 
en företagsledning – för att inte tala om en styrelse – är att ha kunskap om vad som 
inom det egna företaget sker så att säga i vardagen på andra sidan jordklotet.

Just därför har, trots att generella policies och regelverk vunnit en allt bredare 
anslutning, fortfarande företagsspecifika koder och normverk stor betydelse. Många 
företag har valt att i sin allmänna kommunikation deklarera vilka principer de följer i 
fråga om samhällsansvaret. Jag har noterat uppgiften att 95 procent av de 150 största 
bolagen i Europa har information om företagens samhällsansvar på sina hemsidor. 
Det är allmän praxis ifråga om nordiska företag. 

Låt mig illustrera med ett par exempel. 
”Målet för en hållbar ekonomisk tillväxt erkänns vara mänsklig och samhällelig 
välfärd. Administration och ledarskap i UPM-Kymmene grundar sig på företa-
gets värderingar – öppenhet, förtroende och initiativkraft – samt på de allmänna 
principerna för en hållbar utveckling, vilka betonar integrationen av ekonomis-
ka, sociala och ekologiska mål i affärsverksamheten. Ansvarsfullt agerande är 
grundförutsättningen för en konkurrenskraftig och lönsam affärsverksamhet”, 
säger det finländska skogsföretaget UPM-Kymmene. 

Svenska Investor säger för sin del ”Vi har en lång tradition av att agera som ansvars-
fullt företag och ägare. I begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) innefattas 
ett antal frågor såsom det sociala ansvarstagandet för miljö, mänskliga rättigheter och 
arbetsvillkor. Vår grundinställning är att bolag som tar hänsyn till sina intressenter 
och samhället i stort ökar förutsättningarna för god långsiktig lönsamhet. Vi har en 
CSR-policy som ligger till grund för arbetet inom detta område och vi har två olika 
perspektiv, socialt ansvar som företag och arbetsgivare, socialt ansvar som ägare”. 

Det blir allt vanligare att de större börsbolagen, men också andra, i anknytning till 
sin årsredovisning publicerar, ofta separata och digra, rapporter med information om 
hur de levt upp till de mål som de själva ställt upp eller som ingår i olika policies och 
koder, må det sedan gälla den fysiska miljön, ledningssytem, ekonomiskt ansvars-
tagande, kontakter till det omgivande samhället, arbetarskyddet, sysselsättningen. 
Mera sällan, om än någonsin, revideras uppgifterna, utan de har karaktären av just 
information. 

Det finns alltså ett betydande intresse och en omfattande aktivitet hos många bo-
lag inom ramen för vad som här betecknats som samhällsansvar. 
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Varierande syn på företagets uppgifter 4. 

Men att definiera samhällsansvaret som en del av företagens skyldigheter eller rentav 
som en del av dess uppgifter är ingalunda oomstritt. Så säger till exempel Milton 
Friedman ”In a free society ... there is one and only one social responsibility of busi-
ness – to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so 
long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free 
competition without deception or fraud.”

Inte heller i dagens värld är han ensam om denna syn. David Henderson, tidi-
gare chefekonom vid OECD, ställer sig i en relativt färsk bok sig tvivlande till de 
programmatiska idéerna om företagens samhällsansvar. Vad är det egentligen före-
språkarna menar? Enligt en presentation av boken bygger ”deras argument inte bara 
på en felaktig syn på problem och händelser, utan också på en djup misstro mot 
företag i allmänhet och marknadsekonomi i synnerhet. Den moderna föreställningen 
om “företagens samhällsansvar” riktar sig mot kärnan i kapitalismen och äventyrar 
grunderna för framväxten av välstånd i världen.”

Det är bra att minnas att ”mellan noll och hundra finns det många tal”. Också 
för dem som understryker företagens samhällsansvar är det viktigt att se att se att 
kraven på ett företag är mångfasetterade och ibland, till och med ofta, sinsemellan 
motstridiga. Det gäller redan om man granskar alla de olika intressen som ryms inom 
samma företags vad som kunde kallas ”normala” verksamhet. Det gäller i ännu högre 
utsträckning om man prövar företagens verksamhet mot ett brett definierat samhälls-
ansvar. Det är en omständighet som understryks om man ägnar uppmärksamhet åt 
hur ansvaret fungerar i praktiken. 

Men exemplen ovan beträffande rekommendationer och policies, lika väl som i 
fråga om hur företag deklararet sina principer och avsikter, illustrerar en omständig-
het, viktig att notera. Frågan om företagens samhällsansvar gäller – och förtjänar att 
granskas – primärt utgående från det perspektivet att företaget bedriver sin verksam-
het internationellt eller globalt. ”På hemmaplan” i Norden finns det i allmänhet ett 
klart definierat nationellt regelverk. 

Hur ser verkligheten ut? 5. 

Ser man till den nordiska debatten har frågan om företagens samhällsansvar och hur 
företagens verksamhet svarar mot det, hittills främst gällt företagens miljöansvar. 
Också frågan om barnarbetskraft får nu och då stor uppmärksamhet. Det är möjligt att 
se att de mänskliga rättigheterna håller på att komma allt mer i fokus, kanske främst 
utgående från i vilka länder företagen har produktion eller har partners. 

Den nordiska samhällsdebatten om miljö och barnarbete gäller i allmänhet sådan 
verksamhet, som bedrivs i länder med kanske ett annat regelverk eller annat kontroll-
system än det som gäller på bolagens hemmamarknader eller i de länder där bolagets 
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aktier är noterade. I det nordiska samhället är dessa områden relativt strikt reglerade 
och kontrollen fungerar. 

Skall samma regler och standarder följas i mindre utvecklade länder och mark-
nader som de som gäller hemma? Eller följs principen ”ta seden dit man kommer”? 
Frågan syns trivial, men är det ingalunda i praktiken, utan illustrerar en alldeles 
grundläggande frågeställning, som varje företag som verkar internationellt eller glo-
balt har att ta ställning till. De flesta komponenterna i ett företags verksamhet är på 
något sätt lokala, må det sedan gälla arbetsrätten, lönesättning, konsumtionsvanor, 
informationsplikt osv. Konkurrensen är i allmänhet både lokal och global, beroende 
på vilken produkt eller vilka tjänster företaget levererar. 

Man kanske kan säga att de standarder företagen skall följa bör motsvara ett slags 
minimikrav, alltid utgående från åtminstone de lokala legala normerna och lokal 
praxis. Diskussionen i de nordiska länderna utgår dock inte sällan från att företagen 
också i andra länder alltid skall följa det regelverk som gäller här. Det kan synas över-
drivet att påstå, men det är en princip som mera sällan fungerar i praktiken. 

Om företaget lokalt – oberoende av var kunderna finns – av olika skäl är tvunget 
att konkurrera om t.ex. arbetskraft på villkor som radikalt skiljer sig från vad som 
gäller på den lokala marknaden i övrigt, saknas verksamhetsförutsättningar. Då är 
alternativet att lämna verksamheten i det landet eller på den marknaden. Det kan 
självfallet vara den riktiga handlingslinjen. Den iakttagelsen är dock viktig att göra 
att den knappast bidrar till att höja standarder inom andra företag på ifågavarande 
marknad t.ex i fråga om arbetsförhållande eller miljö. Snarare leder det till en motsatt 
utveckling. – Det gäller alltid att fråga vad som främjar en positiv utveckling. 

Ökande utflyttningar en realitet 6. 

En effekt av globaliseringen är att när det gäller ökningen av efterfrågan – och i för-
längningen också av produktionen – ligger tyngdpunkten allt mera på länder som be-
finner sig i en starkare ekonomisk utveckling än till exempel den europeiska unionen 
eller andra utvecklade industriländer. Kombinerat med en lägre kostnadsnivå betyder 
det att produktion och därigenom också arbetsplatser i växande utsträckning flyttar 
till nya marknader. Vi har de senaste tiderna sett en rad exempel på detta. Ibland ser 
vi en motsvarande utveckling också inom ett och samma land. Verksamheten kon-
centreras av en eller annan anledning. Produktion läggs ner och de som blir utan jobb 
kan tvingas flytta. 

I Europa har reaktionerna på detta utflyttningsfenomen på många håll varit starka. 
De som kritiserat utflyttningar och nedläggningar har klandrat företagen för just bris-
tande samhällsansvar. Att åtgärden ibland också berett andra arbete, kanske i svagt 
utvecklade i regioner med dålig sysselsättning, har båtat föga. Samhällsansvaret 
granskas ofta – både av involverade parter och i den offentliga debatten – med ganska 
lokala eller nationella glasögon. 
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Det är knappast svårt att förutse både att utflyttningstrenden kommer att fortsätta 
och att kraven på samhällsingripande kommer att intensifieras. Vi har redan, mera 
som enskilda inlägg i samhällsdebatten än drivna av t.ex. de fackliga organisatio-
nerna, sett krav på en striktare arbetslagstiftning. Hur en sådan ens kunde utformas 
för att stävja utflyttning är det svårt att se. Mot dålig lönsamhet kan man inte heller 
gardera sig med lag. I samband med en aktuell fabriksnedläggning i Finland, på åt-
gärd av ett bolag där staten är betydande ägare, har kommunen framfört krav på att 
få expropriera fabriken – för att kunna sälja den vidare till en annan aktör, som skulle 
driva den vidare!

Låt mig nämna ännu ett annat exempel. Senaste vinter meddelade Nokia att man 
avser att flytta produktionen vid en stor fabrik i Bochum i Tyskland till Rumänien. 
Ett ramaskri utbröt i Tyskland. Det går inte att värja sig för intrycket att det var extra 
högt därför att bolaget som fattade nedläggningsbelutet var ett utländskt företag. I sig 
var det nämligen ingenting nytt att produktionsverksamhet flyttade från Tyskland till 
andra länder.

Jag refererar inte fallet närmare – dessutom känner jag det inte tillräckligt väl – 
men gör denna hänvisning, eftersom händelsen illustrerar vad som under överskådlig 
framtid kanske kommer att vara den största utmaningen i debatten om företagens 
sociala ansvar. Utmaningen gäller ingalunda endast företagen utan likaväl politikerna 
– och medborgarna. De som, i ett redan långt perspektiv, hittills har vunnit på globali-
seringen kan nu drabbas av effekterna av att också andra gynnas av den. Då förändras 
lätt perspektivet. 

I anslutning till detta exempel på globaliseringens konkreta effekter publicerade 
Finlands tidigare statsminister Esko Aho, nu överombudsman för Sitra, och John C. 
Kormblum, USAs tidigare Tyskland-ambassadör, en artikel, rubricerad ”Fit for the 
Future” i Frankfurter Allgemeine Zeitungen. I sin gemensamma artikel konstaterar 
de båda (i engelsk översättning) bl.a:

”Today traditional industrial logic has been turned on end. Rather than fine 
tuning production facilities such as Bochum, global companies like Nokia or 
Siemens or IBM set up networks of production, R&D, design and marketing, 
which make it possible to deliver products simultaneously throughout the 
world at the lowest possible cost. To achieve this goal, they shift the mix of 
resources regularly. Politicians may be mad. Workers may demonstrate. From 
the perspective of global integration, these angry protests are useless. The pro-
blem is not companies such as Nokia or Siemens, even though they have much 
to learn about gaining political acceptance for their investment decisions. It is 
about the new logic of global competition in the Information Age.”

Artikeln visar, på ett nästan brutalt sätt kan någon tycka, vilken värld vi lever i. Skri-
benterna klandrar de politiska ledarna för att ha ställt upp mål för konkurrenskraft och 
ekonomisk utveckling, men ändå inte uppfyllt löften om satsningar inom vetenskap, 
forskning och innovationer. De två ställer sin tillit till nya ekonomiska strukturer och 
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innovativa lösninger för social rättvisa. ”... our leaders, government and industry must 
work together to find a new definition of corporate social responsibility. And politici-
ans must begin to learn more about the radical economic changes now underway.” 

Med kraven på ökade satsningar på FoU kombineras alltså kravet på ett nytt sorts 
samhällsansvar, ett ansvar som starker beredskapen inför framtiden, beredskapen att 
möta, själv skapa och hantera förändring. 

I Finland, men vad jag sett också annanstans i Norden, har det funnits en dis-
kussion om huruvida man i fråga om samhällsansvar, framförallt när det gäller sys-
selsättning, t.ex. då det gäller nedläggning av fabriker, kan kräva mera av bolag där 
staten är ägare. Krav har rests på att staten, också i noterade bolag där man är ägare, 
måste verka för att prioritera arbetsplatserna. I enskilda fall kan det gälla nog så be-
svärliga omställningar för många människor, men frågan om samhällsansvaret kan 
inte relateras till hur ägarbilden i ett företag ser ut. 

Om staten valt att notera ett bolag som varit helägt eller på annat sätt blivit ägare i 
ett noterat bolag har man samtidigt valt att följa både marknadsekonomins grundläg-
gande principer och de regler som gäller för bolag på den börs det är fråga om. Inte 
ens genom beslut på bolagsstämman kan man, enligt min syn, med majoritetsbeslut 
gå in på en annan linje än den som en företagsekonomisk bedömning, på kort eller 
lång sikt, ger anledning till. 

Som en konsekvens av diskussionen om utflyttning, men inte bara därför, ser vi 
växande krav på att företagens ansvar av olika slag inte skall begränsas till den verk-
samhet de själva bedriver. De förutsätts ta ansvar för t.ex. fackliga rättigheter och 
andra mänskliga rättigheter eller för miljön också i företag de samarbetar med, eller 
av vilka de köper olika slag av produkter och tjänster. 

Regler eller rekommendationer?7. 

Genomgången ovan av ett antal policies, definitioner och deklarerade principer från 
företags sida, visar att de i allmänhet är generella och i huvudsak bygger på rekom-
mendationer. De kan, inom områden som är föremål för juridisk reglering, ses som 
ett slags komplettering till gällande lagstiftning eller som en illustration av att man 
inte på dessa områden skall mäta med minsta måttet. Den starka anslutningen till 
åtminstone delar av existerande policies kan ses som en tendens mot självreglering 
av samhällsansvar inom näringslivet. 

Ännu har man dock inte alls kommit så långt som i fråga om koderna för Corpo-
rate Governance, som, även om de inte baserar sig på lag, de facto är normbildande. 
Men jag tror att vi kan se en motsvarande trend här. Det är dock sannolikt att utveck-
lingen inom detta område kommer att vara långsammare än beträffande ägarstyrning, 
beroende på bl.a. frågans komplexitet, stora nationella och politiska skillnader mel-
lan olika marknader och, det tycker jag det finns skäl att notera, också därför att till 
saken anknyter sig väsentliga ekonomiska intressen. 
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Jag har stött på beskrivningen att ”CSR är ett mjukt ämne på väg att bli hårt” och 
den kan vara riktig. Så länge rekommendationerna dock endast är just rekommenda-
tioner är de nog i den nordiska lagstiftningstraditionen fortfarande relativt ”mjuka” 
som grund för rättsliga avgöranden. 

Vinst och värde8. 

Då inställer sig frågan: varför har de ändå en praktisk betydelse, åtminstone i det av-
seendet att stora bolag satsar mycket tid och pengar på att beskriva sina egna proces-
ser inom det breda fält som samhällsansvaret kan anses omfatta? Varför vill många 
bolag framstå som ett av dem som står, om inte i spetsen, så i alla fall i första ledet 
när det gäller samhällsansvar? Jag vill självfallet inte bortse från ädla motiv hos dem 
som fattar beslut om bolagens policies, men ändå är nog orsaken en annan. Ett bolag 
har ju till uppgift att göra vinst och skapa värde! Ett aktivt grepp om samhällsansvaret 
saknar inte betydelse heller i den dimensionen.

Innan jag kommenterar de orsaker jag ser för egen del vill jag nämna en faktor 
som så att säga syns på ett stickspår. 

Vi lever i en värld som lever i en ständig förändring, och där den mängd informa-
tion vi samlar och kan sprida ökar exponentiellt. Det finns på så gott som alla områ-
den en betydande mängd människor och företag som ser denna förändring och denna 
mängd information som en potentiell businessmöjlighet. Det betyder att för många 
nya begrepp i samhälle och företag skapas en hel flora av ideer, koncept, praxis, 
metoder ”utan vilken kunskap ett framgångsrikt företag helt o enkelt inte klarar sig”, 
framförallt inte jämfört med sina konkurrenter som redan insett vikten av kunskapen! 
Det må sedan gälla tekniska innovationer, management och ledarskap, personalutve-
ckling, kvalitet, working capital, kommunikation, business intelligence – eller sena-
ste nytt på juridikens område. Vem av oss har inte deltagit i oändliga seminarier om 
corporate governance. Dessa modeflugor lever en tid, för att sedan småningom tyna 
av, ibland t.o.m dö. 

Någon kan tycka att min beskrivning är raljerande, och det är den nog delvis av-
sedd att vara. Det går nämligen inte att helt förbise betydelsen av konsultarmén när 
det gäller den roll frågan om företagens samhällsansvar fått, inte bara i den allmänna 
debatten, utan framförallt i den rapportering och den bild företagen kommunicerar. 

Men om vi söker andra, kanske mera adekvata orsaker, till det ökade intresset för 
´bolagens samhällsansvar kan vi gå tillbaka till de bolagsmässiga deklarationerna om 
målet med bolagets samhällsansvar, som jag hänvisat till ovan. Vi kan då vi notera att 
man som grund för sina ställningstaganden om samhällsansvar ofta nämner att bolag 
som tar hänsyn till sina intressenter och samhället i stort, ökar förutsättningarna för 
god, långsiktig lönsamhet och för konkurrenskraft. 

Eller för att citera Mark Moody-Stuart, en av de ledande figurerna inom CSR, och 
tidigare bl.a. ordförande för Shell konstaterar: “We believe that our commitment to 
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contribute to sustainable development is a key to our long term business success.”
Det syns dock råda varierande uppfattningar bland forskarna om ett engagemang 

inom CSR ger konkret nytta i ekonomiska termer, definierade som att företaget visar 
förbättrad lönsamhet eller ökat värde eller framstår som ett mera attraktivt som pla-
ceringsobjekt. Den sistnämnda aspekten har under senare tid ryckt fram. Min avsikt 
är inte att söka svar på de här frågorna, blott nämna dem. 

I den en nya finländska aktiebolagslagen finns alltså ingenting sagt om företagens 
samhällsansvar, inte ens i lagförslagets motiveringar. Dock konstaterar regeringens 
proposition just beträffande vinstbegreppet att ”en förutsättning för att bolaget skall 
generera vinst på längre sikt och för att värdet på dess aktier skall stiga är ofta att bo-
laget iakttar samhälleligt acceptabla förfaranden också i situationer där lagstiftningen 
inte tvingar bolaget till detta. T.ex. bolagets profilering utåt kan ha en stor betydelse 
för dess verksamhet och värdet på dess aktier. ” Också lagstiftaren har alltså ägnat 
frågeställningen uppmärksamhet. 

Motiveringarna talar alltså inte endast om vinst, utan om att öka värdet på bola-
gets aktier. Ur ägarnas synvinkel är det en central uppgift för bolaget och dess ledning 
att skapa värde och att öka det. Skillnaden mellan att göra vinst och att skapa värde – 
som ofta är delar av samma sak – är inte utselutande redovisningsmässig. I synnerhet 
för ett noterat bolag är det flera också andra faktorer än vinsten som utgör basen för 
bolagets värde, eller mera precist, marknadsvärde.

Det är populärt att tala om ”shareholders value” som ett viktigt mål för bolagets 
verksamhet. Också om skillnaden i någon mån kan synas filosofisk är det bra att se, 
vad som redan aktiebolagslagen utgår ifrån, att på samma sätt som vinsten görs i 
bolaget, är uppgiften att skapa värde i bolaget. Den vägen kommer värdeökningen 
akitieägarna till godo. Att skapa värde för aktieägarna kan sålunda inte separeras från 
uppgiften att skapa värde i bolaget. 

Det kan synas vara en trivial iakttagelse, men det är knappast en alltför avlägsen 
konklusion att viktigare än att ett företag har ett klart definierat samhällsansvar, som 
man förmått ge ett konkret innehåll, är att det i sin dagliga verksamhet följer, inte bry-
ter, mot ofta allmänt accepterade t.ex. etiska, arbetsrättsliga och miljömässiga prin-
ciper, som definieras i olika CSR-koder. Kunderna, vare sig enskilda konsumenter 
eller parter i en business to business relation, reagerar snabbt när flagranta brott mot 
goda CSR-principer blir kända, vilket i dagens mediavärld oftast sker med oerhörd 
hastighet. Förutom inslaget av fördömande har rädslan hos en kund eller leverantör 
”att smittas” en betydande ekonomisk dimension. 

Men än viktigare, eller allvarligare, kan effekterna av brott mot accepterade upp-
förandekoder beträffande samhällsansvaret vara just för värdeutvecklingen i ett no-
terat bolag. Det räcker redan med att marknaden registrerar risker för att bolaget inte 
kan leva upp till en god standard inom CSR för att det skall ha en negativ effekt på 
bolagets kursutveckling och därigenom på dess marknadsvärde. 

Det kan ses som en paradox .- åtminstone av den som betvivlar marknadsekono-
mins förutsättningar att själv reglera sin verksamhet - att ett företag som inte bär sitt 
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ansvar enligt goda CSR-principer, inte primärt drabbas av legala sanktioner, utan 
av ”marknadens straff” i form av mindre försäljning, lägre vinst, sämre värde. För 
dem som ser det som viktigt att företagen ”beter sig väl” är detta, tycker jag, en 
både uppmuntrande och hoppingivande iakttaglese. Värdeutvecklingen är en stark 
drivkraft. 

Rättssamhället och avtal 9. 

Det finns alltså klara ekonomiska orsaker för en välutvecklad CSR-verksamhet. Hur 
ser den juridiska verkligheten då ut – i dag och i framtiden? 

Låt mig kort slå fast min principiella syn, som jag tror att många inom före-
tagsvärlden delar, kanske mest baserad på praktiska erfarenheter. Rättssamhället är 
en viktig bas för all företagsamhet. För ett företag är behovet av klara regler och 
förutsägbarhet i det offentliga beslutsfattandet av stor betydelse. För egen del ser 
jag en klar koppling mellan demokrati och marknadsekonomi. I det långa loppet är 
de två varandras förutsättningar. 

Det nordiska – och i huvudsak också det europeiska – rättssystemet bygger, som 
vi vet, på att skyldigheter, ansvar och sanktioner definieras och regleras i lag. Att 
rättstraditionen i den anglosaxiska världen avviker, syns, vågar jag hävda, också 
beträffande innehållet i deklarationerna om företagens samhällsansvar. Huruvida 
det också syns i praxis har jag inte förutsättningar att uttala mig om. Men jag kan 
tänka mig att här ligger en orsak till att CSR i de nordiska länderna anses mjukt, i 
de anglosaxiska länderna hårt. – Om den synen har sin motsvarighet i verkligheten 
är en annan sak.

Trots min bakgrund inom lagberedning och lagstiftning – eller kanske just där-
för – förhåller jag mig alltid försiktigt till krav på ny lagstiftning. Detaljreglering 
skapar inte sällan behov av ytterligare detaljreglering. Huruvida principerna för det 
breda och omfattande begreppet företagens samhällsansvar skall kunna hävdas vid 
domstol måste nog vara beroende av om lagstiftaren sett anledning att omsätta dem 
till lag. Det kan väl hända att om principerna småningom utvecklas till vedertagen 
praxis kan de fungera som stöd för tolkning i de gränsområden som alltid finns. 

En kanske intressantare fråga gäller bedömningen av om företagens samhälls-
ansvar skall anses ha någon roll inom avtalsrätten. – När för bara kanske tjugo år 
sedan ett företagsförvärv i Norden skedde genom ett relativt enkelt och okomplice-
rat förfarande och på basen av ett avtal som byggde på lag och definierade endast 
de centrala frågorna, vet vi alla att en också litet större företagsaffär i dag engagerar 
en armé av jurister, revisorer, konsulter och andra rådgivare av olika slag. Gäller 
det en auktion är antalet ännu större. Man kan ha olika syn på om det är en bra 
utveckling, men sådan är verkligheten. 

Kopplingen här till företagens samhällsansvar kommer via de ökade kraven på 
hur förvärvsobjektet granskas och på avtalets allt mer omfattande innehåll. Den 
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due diligence process som ursprungligen var en relativt enkel genomgång av böck-
erna har i dag utvecklats till att omfatta en lång rad av olika områden. Förutom 
den klassiska ekonomiska och finansiella due diligence finner man ofta en kom-
mersiell, juridisk, konkurrensrättslig, arbetsrättslig, skattemässig, teknisk, R& D, 
produktions- och ibland också kulturell due diligence. – Det finns säkert möjlighet 
att ytterligare förlänga den förteckningen. 

Till betydande del tangerar due diligence processen områden som ligger inom 
ramen för vad som definieras som samhällsansvar. Hur de iakttagelser som gjorts 
vid en sådan due diligence process, vad det avtalats om dem och hur verkligheten 
på dessa områden kan komma att visa sig avvika från parternas uppfattning är 
knappast betydelselöst i en konflikt kring hur avtalet fullföljts. Här kan en vederta-
gen begreppsapparat skapa ”ordning och reda”. 

Men det finns också andra juridiska dimensioner på frågan om det sociala ansva-
ret, bl.a. på folkrättens område. Vi ser nu och då debatter kring det motiverade i 
att internationella storföretag bedriver verksamhet i länder med dåligt rykte, som 
bevisligen kränker de mänskliga rättigheterna, men som är medlemmar av FN och 
inte utsatta för bojkott. Sådana länders politik går inte att acceptera. 

Det sägs ibland att företagen i eget intresse motsätter sig internationella avtal 
som har som mål att förhindra internationella bolag att verka i sådana länder. Det 
är möjligt att det är så. Det kan också finnas grund för en pessimistisk syn enligt 
vilken det än mindre än att godkänna olika deklarationer om samhällsansvar lönar 
sig att försöka sluta internationella avtal, om vilka man inte vet om de har effekt, 
eller ofta snarare från början vet att de inte har. 

För egen del kan jag inte leverera någon bra modell, men vill gärna erinra om att 
för inte alltför länge sedan i västvärlden fanns ett aktivt motstånd mot investeringar 
i uländerna, som ansågs leda till utsugning och ökat förtryck. Ett etableringsförbud 
är inte problemfritt. Med facit i hand ser vi självfallet också i dag problem, men det 
råder ingen tvekan om att ekonomisk tillväxt till följd av utländska investeringar i 
de flesta länder har förbättrat livsvillkoren för många. Någon kan tycka att exem-
plet är bisarrt, men de två staterna på den koreanska halvön illustrerar på ett nära-
nog dramatiskt sätt skillnaden i samhällsutveckling mellan de länder som öppnat 
sig – också för investeringar – och de som inte gjort det. 

Tyvärr går det inte att lagstifta bort diktaturer, inte ens genom internationel-
la avtal. Däremot visar all erfarenhet att den nya kommunikationsteknologin på 
många håll öppnat för en demokratisering. Det fria ordet är i den betydelse det har 
i grundlagar och internationella avtal fritt bara om det finns tekniska möjligheter 
att kommunicera. Min övertygelse är stark att när historien skrivs kommer vad som 
litet löst kallas nformationssamhället att tillerkännas en viktig roll i den demokrati-
sering som skett, inte minst i Europa, under de senaste tjugo, trettio åren. 
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 Är företagens samhällsansvar ett adekvat begrepp?10. 

Hittills har jag – delvis ganska utförligt - redogjort för olika aspekt på företagens 
samhällsansvar och på olika sätt att definiera det. Ett par gånger har frågan dykt 
upp om man alls kan anse att företagen har ett särskilt samhällsansvar. Vi vet också 
Milton Friedmans svar. Han definierar företagens ansvar på ett helt annat sätt. Utan 
att direkt ansluta mig till honom tror jag att det finns anledning att börja begrunda 
om begreppet ”Företagens samhällsansvar” är relevant, kanske dock mera ifråga om 
form än om innehåll. 

Finlands Näringsliv EK är den ledande näringslivsorganisationen i Finland och 
representerar näringslivets alla branscher och företag av alla storlekar. EK har numera 
gått in för att, i stället för företagens samhällsansvar, tala om ansvarsfull företagsver-
ksamhet. Jag har inte varit med om att fatta det beslutet och sitter inte längre i något 
av EK:s organ. Låt mig ändå för egen del ansluta mig till den definitionen. Skillnaden 
mellan ”företagens samhällsansvar” och ”ansvarsfull företagsverksamhet” kan synas 
vara en enkel definitionsfråga, eller en fråga om semantik. 

Så är det kanske delvis. Men för egen del uppskattar jag begreppet ansvarsfull 
företagsverksamhet därför att det inte avskiljer ett separat samhällsansvar som kan 
särskiljas från den ”egentliga” företagsverksamheten, som, det skall vi alls inte 
glömma, är företagens huvudsakliga uppgift. Den verksamheten skall till alla delar 
genomsyras av att man iakttar de normer som gäller för den, utgående primärt från 
principen om att följa lokala regler, men samtidigt beakta vad som kan anses vara 
globalt accepterat. De principerna finns definierade i de många rekommendationer 
jag här hänvisat till. 

När den finländska, globala, dieselmotoraktören Wärtsilä i början av april i år 
upptogs i ett globalt index för ansvarsfull placeringsverksamhet talade man i press-
releasen just om att indexet bedömer ”företag som uppfyller globalt erkända standar-
der för ansvarsfull företagsverksamhet”. Kriterierna fokuserar på ”företagsansvar, 
mänskliga rättigheter, miljöverksamhet, sociala relationer och intressentrelationer 
samt förebyggande av mutor.”

Det är alltså möjligt att vi är på väg från ”företagens samhällsansvar” mot 
”ansvarsfull företagsverksamhet”, men egentligen med samma beskrivning av inne-
hållet.. Det, tycker jag, är en bra utveckling – för företag och för samhälle. 

Teser11. 

Tes 1: I ett företag skall all verksamhet, den dagliga lika väl som den strategiska, gen-
omsyras av ansvarstagande, till betydande del definierat i såväl lagstiftning som i olika 
koder och rekommendationer, som bygger på frivillighet. Den kan inte betraktas se-
parat, innehållsmässigt eller ansvarmässigt från företagens huvuduppgift. Företagens 
sociala ansvar måste ses som en integrerad del av företagens ordinarie verksamhet. 
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Tes 2: Företagens verksamhet regleras av ett stort antal normer, av vilka många 
förknippas med t.ex. miljöhänsyn, arbetarskydd, mänskliga rättigheter. Hur detta re-
gelverk bäst kan utvecklas som en juridisk helhet måste bedömas mot bakgrund av 
den allmänna utvecklingen i samhället med dess komplexitet och mångfasetterade, 
ofta motstridiga intressen. 

Tes 3: Ansvarsfull företagsverksamhet är ett mera adekvat begrepp än samhäll-
sansvar. Det understryker att det inte finns någon konflikt mellan att göra vinst och 
att driva ansvarsfull och framgångsrik företagsverksamhet.

Tes 4: En i alla – också beträffande ansvarstagande - välskött verksamhet har de 
största förutsättningarna att även på lång sikt generera vinst och höja bolagets värde 
och så skapa Shareholder value.  




