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Sammanfattning  
Företagarnas samhällsansvar har blivit en allt mer uppmärksammad fråga. Hur långt ansvaret 

sträcker sig och vad som innefattas i ansvaret råder det dock skilda ståndpunkter om. Vissa anser 

att ett företag enbart har ett ansvar gentemot sina aktieägare. Andra anser att ett företag har ett 

ansvar även för de intressenter som påverkar styrningen av ett företag. Riktlinjer från lagstiftaren 

och hållbarhetssymboler utvecklade av intresseorganisationer är några av de initiativ som tagits 

fram för att styra företagen mot ett större samhällsansvar. Idag har företagen även en möjlighet 

att redovisa och rapportera sitt CSR-arbete genom hållbarhetsredovisningar.  

Den skatterättsliga diskursen om skatt som en del av CSR utgår ifrån olika ståndpunkter där 

skatteflyktsproblematiken, konstitutionella krav och vinstsyftet i ABL utgör grundargumenten. 

Genom en ökad globalisering bedrivs fler verksamheter genom internationella koncerner där 

skatteplanering förekommer för att maximera vinsten inom koncernen på bekostnad av 

urholkning av länders skattebaser. Den skatterättsliga diskursen grundar sig i att multinationella 

företag oftast uppfyller de lagstadgade kraven i de länder de är verksamma i när de 

skatteplanerar, men det är inte alltid de följer ”the spirit of the law”. Huruvida skatt kan omfattas 

av CSR kommer nedan att diskuteras och besvaras.  

Med ursprung i USA och Europa har den nya finansieringsformen Impact Investment kommit 

till Sverige som en del av utvecklingen av sociala företag. Avsikten är att generera en finansiell 

avkastning genom att skapa en mätbar samhällspåverkan. Till följd av det tvådelade 

värdeskapandet, som kännetecknar sociala företag, där både vinstintresset och sociala mål 

beaktas, har en så kallad hybridorganisation vuxit fram. Problematiken har bestått i 

svårigheterna för de sociala företagen att kunna finansiera sina verksamheter varav en ny 

finansieringsform har efterfrågats. Härigenom har Impact Investment utvecklats i form av 

standardiserade ramverk för att utvärdera sociala och miljömässiga effekter. En ny juridisk 

organisationsform, Benefit Corporations, har även etablerats i Storbritannien.  

I Sverige har sociala företag vuxit fram för att tillgodose de sociala behov som den offentliga 

sektorn inte klarat av. Ett försök att efterlikna organisationsformen, Benefit Corporations, har 

resulterat i nya bolagsformen aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB). Ett 

socialt företag kan dock välja vilken associationsform de vill bedriva sin verksamhet ifrån. För 

att undersöka huruvida ett socialt företags arbete med Impact Investment leder till ändrade 

beskattningskonsekvenser har olika bolagsformers vinstbeskattning undersökts. Utifrån studien 

går det att konstatera att ett SVB beskattas på samma sätt för sin vinst som de övriga juridiska 

personerna. Det föreligger således ingen skillnad i beskattningshänseende mellan övriga 

juridiska personer och ett SVB.  
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1. Inledning   
1.1 Problembakgrund  
Företagarnas ansvar för och i samhället har blivit en allt mer uppmärksammad fråga. Olika 

företagsperspektiv har därefter vuxit fram. Hur långt ansvaret sträcker sig och vad som 

innefattas i ansvaret råder det dock skilda ståndpunkter om. Vissa anser att ett företag enbart 

har ett ansvar gentemot sina aktieägare.1 Andra anser att ett företag har ett ansvar även för de 

intressenter som påverkar styrningen av ett företag.2 Således föreligger det olika definitioner av 

begreppet CSR och dess innebörd. Hållbarhetsexperten John Elkington har utvecklat Triple 

Bottom Line-modellen som gör det möjligt för företag att redovisa sina sociala och miljömässiga 

resultat i verksamhetens bokslut.3 Investerare blir mer medvetna om CSR och dess påverkan på 

ett företags framgång varför nya sätt att mäta hållbarhet genom finansiella värderingsmodeller 

efterfrågas.4   

För att styra företagen mot ett större ansvarstagande har fler initiativ framkommit både från 

lagstiftaren och samhällsaktörer. Arbetet från intresseorganisationer har resulterat i 

hållbarhetssymboler som ”KRAV”-, ”Svanen”- och ”fairtrade”-märkning.5 EU-kommissionen 

å sin sida har utvecklat riktlinjer i syfte att förbättra företagsinformation om social och 

miljöinformation samt förbättra anpassningen av europeiska och globala tillvägagångssätt för 

CSR.6 Med utgångspunkt i triple bottom line-modellen, har det mest erkända ramverket för 

redovisning och rapportering av CSR, Global Reporting Initiative (GRI) utvecklats. 7 

Hållbarhetsredovisningen består av tre delar som beskriver företagets strategi och profil, 

hållbarhetsstyrning samt anger nyckeltal utifrån företagets ekonomiska, miljömässiga och 

sociala resultat.8    

Genom en ökad globalisering bedrivs fler verksamheter genom internationella koncerner där 

skatteplanering förekommer för att maximera vinsten inom koncernen. Den skatteplanering som 

råder med urholkade skattebaser som följd, har gett upphov till diskursen huruvida skatt ska 

vara en del av CSR. Avsaknaden av internationella regelverk gör transaktioner mellan 

internationella företags säten i olika länder möjliga. För att förhindra de transaktioner som anses 

utgöra aggressiv skatteplanering och skatteundandragande, har flera internationella initiativ 

satts i verk.9 Dessa har ingen bindande effekt för berörda stater, utan är av karaktären riktlinjer, 

soft law.10    

Kärnfrågan, huruvida skatt kan omfattas av CSR, råder det skilda meningar om. Den 

skatterättsliga diskursen grundar sig i att multinationella företag oftast uppfyller de lagstadgade 

kraven i de länder de är verksamma när de skatteplanerar, men det är inte alltid de följer ”the 

                                                 
1 Se Friedman, M, The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, N.Y Times Mag., Sept 13, s. 

32.  
2 Se Freeman, E., Strategic Management – A stakeholder approach.  
3 Se Elkington, J., Cannibals with forks : the triple bottom line of 21st century business.   
4 Borglund, T., De Geer, H., Hallvarsson, M., Värdeskapande CSR - hur företag tar socialt ansvar, s. 118.  
5 Persson Österman, R., Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning, rapport för Svenskt Näringsliv, s. 12. 
6 Se http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_sv. 
7 Se https://www.globalreporting.org/.   
8 Se Grankvist, P., CSR i praktiken, s. 231 ff. Grankvist redogör för olika indikationer för hållbarhetsredovisning 

i enlighet med GRI-standarder.  
9 Se bl.a. OECD (2011), Guidelines for Multinational Enterprises; OECD (2013), Action Plan on Base Erosion 

and Profit Shifting.  
10 Knuutinen, R., Corporate Social Responsibility, Taxation and Aggressive Tax Planning, Nordic Tax Journal, 

No. 1: pp. 36-75, s. 38 f.  

http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_sv
http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_sv
http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_sv
http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_sv
http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_sv
http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_sv
https://www.globalreporting.org/
https://www.globalreporting.org/
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spirit of the law”. 11  Vad som menas med ”spirit of the law” är att företagen ska följa 

lagstiftarens avsikt med skattelagstiftningen utan att betala in mer skatt än vad lagen kräver. För 

att CSR ska kunna appliceras på det berörda, innebär det att företagaren går utöver 

lagstiftningens uppställda krav. Problematiken finner härigenom sin grund i den motstridighet 

som föreligger till följd av att beskattning kräver stöd i lag enligt 8 kap. 3 § RF. En del 

ståndpunkter i den skatterättsliga diskursen härrör därav utifrån de konstitutionella kraven som 

föreligger.12  

Styrelsen för ett aktiebolag har en betydande frihet i fråga om verksamhetens karaktär men 

bedrivs vanligen med syftet att generera vinst till aktieägarna. 13  Vinstsyftet utgör ett av 

fundamenten till ABLs särpräglade drag och bör ses som en handlingsnorm för styrelsen och 

verkställande direktör.14 Det är inte alltid handlingar som åsyftar att maximera vinsten ligger i 

linje med CSR vilket öppnar upp för diskussion.   

Med ursprung i USA och Europa har den nya finansieringsformen Impact Investment kommit 

till Sverige som en del av tillväxten av sociala företag. Avsikten är att generera en finansiell 

avkastning genom att skapa en mätbar samhällspåverkan. Problematiken har bestått i att de 

sociala företagen har haft svårigheter att kunna finansiera sina verksamheter varar en ny 

finansieringsform har efterfrågats. Härigenom har Impact Investment utvecklats. USA som är 

ledande inom utvecklingen har idag tagit fram katalogen IRIS innehållande 500 indikationer på 

hur miljömässiga, sociala och finansiella effekter på investeringar kan mätas och jämföras.15 

Till följd av det tvådelade värdeskapandet, som kännetecknar sociala företag, där både 

vinstintresset och sociala mål beaktas har en så kallad hybridorganisation vuxit fram.1617 The 

Rockefeller Foundation har tagit fram certifieringen Benefit Corporations (B-corps) som idag 

är en etablerad juridisk organisationsform.17   

I Europa är det främst inom sysselsättningsprogram för långtidsarbetslösa och arbeten inom 

barn- och äldreomsorg som särskilt föranlett utvecklingen av sociala företag.18. I Storbritannien 

har en särskild aktiebolagsform Community interest companies (CIC) utvecklats för att 

säkerhetsställa att medlen går till det sociala ändamålet. En proportionerlig reglering ger 

investerare en indikation på hur mycket de kan förväntas få tillbaka i utdelning och 

räntebetalning på investeringen.19 I Sverige har gräsrotsinitiativ vuxit fram för att tillgodose de 

sociala behov som den offentliga sektorn inte klarat av. Det handlar främst på områden där 

ekonomin är blandad exempelvis inom hälsoområdet och sjukvården, och där både offentliga, 

privata och ideella organisationer är verksamma.20 Sociala företag kan liksom i Storbritannien 

utövas från olika bolagsformer. Beroende på val av associationsform kan det resultera i olika 

                                                 
11 Knuutinen, R., Corporate Social Responsibility, Taxation and Aggressive Tax Planning, Nordic Tax Journal, 

No. 1: pp. 36-75, s. 59.  
12 Hultqvist, A., Skattelag och skattemoral i Blendow Lexnova Expertkommentar- Skatterätt, februari 2018.  
13 Skog, R. Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen, SvJT 2015 s. 11, s. 12.  
14 Persson Österman, R., Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning, rapport för Svenskt Näringsliv, s. 34.  
15 Se https://iris.thegiin.org/metrics.   
16 Haigh, N., Hoffman, A. J., The New Heretics: Hybrid Organizations and the Challenges They Present to 

Corporate Sustainability, s. 224.  
17 27 delstater har tagit upp organisationsformen år 2014, Nya finansieringsformer för social innovation -En 

internationell utblick om impact investment, Mötesplats Social Innovation, s. 44.  
18 Kerlin, Janelle A., Social Enterprise in the United States and Europe: Understanding and Learning from the 

Differences, Department of Public Administration and Urban Studies, 2006, 17 (3), ss. 246-262, s. 252. 
19  A Guide to Legal Forms for Social Enterprise, https://www.gov.uk/government/publications/legal-forms-

forsocial-enterprise-a-guide, s. 3 f.  
20 ABC i Sociala Innovation och finansiering, Mötesplats Social Innovation, s. 4 f.  

https://iris.thegiin.org/metrics
https://iris.thegiin.org/metrics
https://www.gov.uk/government/publications/legal-forms-for-social-enterprise-a-guide
https://www.gov.uk/government/publications/legal-forms-for-social-enterprise-a-guide
https://www.gov.uk/government/publications/legal-forms-for-social-enterprise-a-guide
https://www.gov.uk/government/publications/legal-forms-for-social-enterprise-a-guide
https://www.gov.uk/government/publications/legal-forms-for-social-enterprise-a-guide
https://www.gov.uk/government/publications/legal-forms-for-social-enterprise-a-guide
https://www.gov.uk/government/publications/legal-forms-for-social-enterprise-a-guide
https://www.gov.uk/government/publications/legal-forms-for-social-enterprise-a-guide
https://www.gov.uk/government/publications/legal-forms-for-social-enterprise-a-guide
https://www.gov.uk/government/publications/legal-forms-for-social-enterprise-a-guide
https://www.gov.uk/government/publications/legal-forms-for-social-enterprise-a-guide
https://www.gov.uk/government/publications/legal-forms-for-social-enterprise-a-guide
https://www.gov.uk/government/publications/legal-forms-for-social-enterprise-a-guide
https://www.gov.uk/government/publications/legal-forms-for-social-enterprise-a-guide
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skattekonsekvenser för det sociala företaget. Ett socialt företag som bedriver sin verksamhet 

genom en stiftelse eller ett aktiebolag med särskild vinstbegränsning (SVB) kan erhålla 

skattefrihet för viss inkomst.   

  

1.2 Syfte och frågeställningar   
Syftet med uppsatsen är att undersöka innebörden av CSR och hur det har använts i den 

skattepolitiska diskursen. I samband med utvecklingen av socialt företagande har 

finansieringsformen Impact Investment utformats. Min avsikt är att undersöka huruvida det 

föreligger några likheter eller skillnader mellan CSR och Impact Investment samt hur de 

används av företagare.   

För att applicera ett skatterättsligt perspektiv på uppsatsen kommer 

beskattningskonsekvenserna av ett aktiebolags arbete med CSR och Impact Investment att 

redogöras för. Därefter kopplas ytterligare en dimension på och en redogörelse av 

inkomstbeskattning av stiftelser och vinstbegränsade aktiebolag kommer att följa. Syftet är att 

undersöka huruvida val av bolagsform kan påverka beskattningskonsekvenserna för ett företag 

som nyttjar Impact Investment.   

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer följande frågor att besvaras.  

  

• Vad är CSR och hur har begreppet använts i den skattepolitiska diskursen?  

• Vad är Impact Investment?  

• Hur använder företagare CSR och Impact Investment?  

• Innebär CSR eller Impact Investment ändrade beskattningskonsekvenser?  

  

1.3 Metod   
Uppsatsen har i den mån det har varit möjligt följt den rättsdogmatiska metoden. Det råder 

åtskilliga uppfattningar om vad rättsdogmatiken är och vad metoden innefattar. Jareborg 

beskriver att den rättsdogmatiska metoden består i rekonstruktion av rättssystem där vissa 

begränsningar råder till följd av att rättsdogmatiken är systemintern. Lagstiftare och domare är 

därav bundna till gällande rättsregler genom deras maktutövning och beslutsfattande. Jareborg 

anser att den rättsdogmatiska argumentationen kan vidga sitt perspektiv genom att gå utanför 

gällande rätt i syfte att söka ideala lösningar.21   

Sandgren menar att rättsdogmatiken har en huvudsaklig uppgift, beskriva gällande rätt och 

systematisera beskrivningen utifrån ett antal begränsade källor, lag och förarbeten, prejudikat 

och doktrin. Rättsdogmatiken är dogmatisk till följd av att det redan finns en förutbestämd 

ordning mellan rättskällorna och vilken grad av auktoritet de har. 22  Likt Sandgren utgår 

Peczeniks rättskällelära utifrån en hierarkisk ordning där rättskällor som ska och bör följas 

tillmäts stort värde vid en redogörelse av gällande rätt. Därutöver kan källor som får följas, 

användas i syfte att komplettera källor av högre rang.23  Enligt Peczenik ska den juridiska 

argumentationen grundas på lagar och föreskrifter. Sedermera följer de rättskällor som bör 

beaktas där prejudikat, förarbeten och internationella konventioner och dess förarbeten 

                                                 
21 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004. s. 4.  
22 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s, 43.  
23 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod i Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 23 ff.  
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inkluderas. Den juridiska argumentationen får sedan beakta olika slags institutionella 

rekommendationer, myndighetsbeslut och rättsvetenskaplig litteratur.24   

En gemensam utgångspunkt som går att skönja är att metoden utgår från att tolka och 

systematisera gällande rätt. 25  Inom skatterätten används lagstiftning som den primära 

rättskällan, följt av förarbeten, praxis och doktrin. För att besvara uppsatsens frågeställning 

huruvida CSR eller Impact Investment leder till några beskattningskonsekvenser för ett 

aktiebolag, har den rättsdogmatiska metoden varit av betydelse.26     

Den bundenhet som föreligger till befintliga auktoritativa rättskällor ger dock upphov till 

problem ifråga om nyare rättsområden. Problematiken finner grund i att det inte finns något 

auktoritativt material att analysera eller beskriva.27 CSR är inte lagstiftat utan består av soft law 

i form av rekommendationer, rapporter och litteratur. Det har därför varit nödvändigt att frångå 

den rättsdogmatiska metoden för att kunna ge rättskällorna ett högre värde.   

Jareborg anser att den kritik som framförts föreligger på grund av att ”rättsdogmatikens 

verklighet är själva rättssystemet som normativt system, inte det som systemet resulterar i ifråga 

om mänskligt handlande när dess regler tillämpas”28 Kritik om rättsdogmatiken som vetenskap 

kan härledas till att det finns en koppling till politik och moral vilka kan uppfattas som 

subjektiva intressen vid rättstillämpningen.29 För att två rättsvetenskapare ska kunna komma 

fram till samma resultat när dessa undersöker samma frågor bör rättsdogmatiken vara fri från 

rättsvetenskaparens värderingar. Enligt Sandgren kan rättsdogmatikern tillåta sig influeras av 

värderingar i fråga om lagfästa principer som är allmänt erkända exempelvis gällande 

rättssäkerhet och likabehandling.30 Uppsatsen har till stor del inslag av material innehållande 

värderande och moraliska reflektioner som sträcker sig utanför värderingar som får och bör 

beaktas inom en rättsdogmatisk analys. Frågeställningarna vad CSR och Impact Investment är 

och hur de använts av företagare samt hur CSR använts i den skattepolitiska diskursen kan därav 

inte besvarar utifrån rättsdogmatiken. Ett utifrån perspektiv har således varit nödvändigt att 

företa för att kunna uppnå uppsatsens syfte.   

Utmärkande för skatterätten är att den är ekonomiskt präglad till följd av att den är uppbyggd 

utifrån ekonomiska modeller och principer. Vid skatterättslig forskning är det därav naturligt 

att även beakta de bakomliggande ekonomiska utgångspunkterna. För att en skatterättsforskare 

ska förstå lagstiftningens ändamål och syfte, med dess ekonomiska och skattepolitiska 

utgångspunkter, fordras vissa insikter om ekonomiska aspekter. Enligt Bergström, Norberg och 

Påhlsson föranleder detta en risk i att författaren känner sig tvungen att redovisa alla sina 

kunskaper inom de ekonomiska aspekterna.31  Med författarnas synpunkter i beaktande har 

uppsatsen endast avsett att beröra de ekonomiska utgångspunkter som ansetts vara relevanta för 

att ge läsaren en förståelse. Detta har främst varit nödvändigt vid redogörelsen för Impact 

Investment och dess utveckling i form av olika investeringsprodukter.   

                                                 
24 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, Förvaltningsrättslig Tidskrift, 

1990, s. 47 f.  
25 Se Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s. 118.; Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004. s. 122.  
26 Avsnitt 4 och 7.2 redogörs för utifrån rättsdogmatisk metod.  
27 Olsen, L., Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004. s. 122.  
28 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004. s. 9.  
29 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004. s. 10.  
30 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s, 45.  
31 Bergström, S., Norberg, C., Påhlsson, R., Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv, Skattenytt 

2004 s. 740, s. 742 f.  

https://pro-karnovgroup-se.bibproxy.kau.se/document/696208/1
https://pro-karnovgroup-se.bibproxy.kau.se/document/696208/1
https://pro-karnovgroup-se.bibproxy.kau.se/document/696208/1
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En annan risk författarna framför är hur material som hämtas från andra vetenskapers områden 

kan nyttjas på ett meningsfullt sätt i en rättslig inriktad forskning. Sett till jämförelser med 

utländsk rätt och historiska genomgångar är det viktigt att ställa sig frågande hur materialet kan 

vara givande att nyttja i skatterätten.32 I uppsatsen anser jag det försvarbart att redogöra för den 

internationella utvecklingen av både CSR och Impact Investment för att skapa förståelse för 

definitionernas utveckling i Sverige.   

1.4 Forskningsläget   
Uppsatsen bygger till stor del på akademiska skrifter där olika perspektivs betydelse för CSR 

och Impact Investment presenteras. Med syfte att vidga perspektivet hur CSR och Impact 

Investment har används av företag förekommer litteratur och rapporter i uppsatsen som inte 

alltid har en direkt koppling till skatterätten. Materialet har dock varit relevant att presentera för 

att påvisa att de båda begreppen kan ges olika innebörd utifrån betraktaren. Forskningen inom 

CSR har främst tagit fart internationellt.33  En av de mer erkända teorierna har framförts av 

Carroll i skriften The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 

Management of Organizational Stakeholders. Teorin redogör för de olika stegen som kan 

tänkas inbegripas i CSR. För att ge läsaren en inblick i intresseorganisationernas roll i 

utveckling av CSR har Lisbeth Segerlunds, universitetslektor vid Göteborgs Universitet, 

avhandling använts.34  

För CSR inom den skatterättsliga diskursen har Hillings och Ostas doktrin Corporate Taxation 

and Social Responsibility varit av betydelse. Boken har även influerat uppsatsens urval av 

forskare inom den skatterättsliga diskursen om CSR, där deras olika ställningstaganden 

redogörs för.35 Knuutinen, professor inom skatterätt vid Turku School of Economics i Finland, 

är en av de första forskarna i norden som utvecklat CSR-begreppet i ett skatterättsligt 

sammanhang.36 Även Avi-Yonah, professor inom skatterätt vid Universitetet i Michigan i USA, 

har författat texter inom skatterätt där CSR i relation till företagsbeskattning har behandlats.37 

Persson Österman, professor i finansrätt vid Stockholms Universitet, har tillsammans med 

Svernlöv, advokat och professor i associationsrätt, skrivit en rapport för Svenskt Näringsliv. 

Rapporten behandlar CSR i företagsbeskattning där ett associationsrättsligt perspektiv redogörs 

för kopplat till CSR och skatteplanering. 38  Professor i finansrätt vid Karlstad Universitet, 

Anders Hultqvist, har skrivit artiklar om skattemoralen, hur CSR förhåller sig till skatt.39  

Urvalet av källor och författare har baserats på de texter från forskare som har förekommit i 

betydande utsträckning inom litteraturen och därmed får anses ha erkänts i doktrin. Det går att 

                                                 
32 Bergström, S., Norberg, C., Påhlsson, R., Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv, Skattenytt 

2004 s. 740, s. 742 f.  
33 Se ex. Friedman, A. L., Miles, S., Stakeholders: Theory and Practice, Jensen, Michael C., Value maximization, 

stakeholder theory, and the corporate objective function, Business Ethics Quarterly : The Journal of the Society 

for Business Ethics.  
34  Segerlund, L., Making corporate social responsibility an international concern : norm construction in a 

globalizing world.  
35 Se ex. Gribnau, H., Jallai, A. G., Good Tax Governance: A Matter of Moral Responsibility and Transparency, 

Nordic Tax Journal, pp. 70 – 88.  
36 Knuutinen, R., Corporate Social Responsibility, Taxation and Aggressive Tax Planning, Nordic Tax Journal, 

No. 1: pp. 36-75.  
37 Avi-Yonah, R. S., Corporate Taxation and Corporate Social Responsibility, NYU Journal of Law and 

Business, pp. 1-29.  
38 Persson Österman, R., Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning, rapport för Svenskt Näringsliv.  

39 Hultqvist, A., Skattelag och skattemoral i Blendow Lexnova Expertkommentar- Skatterätt, februari 2018.  
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urskilja olika ståndpunkter mellan forskarna och deras argument utgår ifrån olika aspekter. 

Uppsatsen har till stor del influerats av de olika aspekterna som redovisats i Hillings och Ostas 

bok.40 Persson Österman och Svernlöv redogör främst utifrån ett associationsrättsligt perspektiv 

där ett aktiebolags vinstsyfte särskilt beaktas. 41  Hultqvist å sin sida framhäver de 

konstitutionella kraven på skatterättens område förenat med CSR.42 De associationsrättsliga och 

konstitutionella kraven har därav även uppmärksammats i uppsatsen.  

Till följd av att Impact Investment är ett relativt nytt begrepp i Sverige inom ramen för social 

innovation, har det material som påträffats inför uppsatsen varit tämligen begränsat. Den 

forskning som redogjorts för gällande Impact Investment härrör främst från USA.43 Kerlin, 

docent vid Andrew Young School of Policy Studies har gjort en jämförelse av sociala företag i 

USA och Europa. Den historiska bakgrunden och de olika perspektiven inom Impact 

Investment, som redogörs för i uppsatsen, har till viss del beskrivits utifrån Kerlins forskning.44  

SEFORIS45 forskningskonsortium har utarbetat en analys och profilering av sociala företag i 

Sverige. Uppsatsen har till viss del hämtat vägledning från rapporten, främst gällande statistik 

för sociala företag och för att redogöra vilket val av företagsform sociala företag väljer att arbeta 

utifrån.46   

Mötesplats Social Innovation har återkommit med sina rapporter där social innovation och 

finansieringsformer har redovisats.47 Urvalet av material till redogörelsen av socialt företagande 

och vilka aktörer som bedriver arbete inom området har till stor del baserats på materialet i 

rapporterna. I slutet av 2014 publicerades en rapport om Impact Investment som ett första steg 

i att kartlägga hur finansieringsformen används i Sverige.48  

  

1.5 Material   
Till följd av att CSR inte är lagstadgat har materialet som behandlats i uppsatsen inhämtats 

främst från annat håll än de rättskällor som enligt rättsdogmatiken ska följas. Genomgående i 

uppsatsen används rättsvetenskaplig doktrin, vetenskapliga artiklar och initiativ gällande CSR 

och Impact Investment i form av handlingsplaner från bl.a. EU-kommissionen och OECD. De 

vetenskapliga artiklarna har hämtats från akademiska tidskrifter och har i huvudsakligt syfte 

använts för att upplysa läsaren om de olika ståndpunkterna som föreligger i den skatterättsliga 

diskursen kopplat till CSR. Den doktrin som behandlar CSR har delvis valts ut utifrån Sveriges 

ledande nätverk för CSR.49 Doktrinen får därmed anses ha ett visst erkännande på området.   

                                                 
40 Hilling, A., Ostas, D. T., Corporate Taxation and Social Responsibility.  
41 Persson Österman, R., Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning, rapport för Svenskt Näringsliv, s. 33.  

42 Hultqvist, A., Skattelag och skattemoral i Blendow Lexnova Expertkommentar- Skatterätt, februari 2018.  
43 Se ex. Haigh, Nardia, Hoffman, Andrew J., The New Heretics: Hybrid Organizations and the Challenges They 

Present to Corporate Sustainability, Organization & Environment 2014, Vol. 27(3) 223 –241.  
44 Kerlin, Janelle A., Social Enterprise in the United States and Europe: Understanding and Learning from the 

Differences, Department of Public Administration and Urban Studies, 17 (3), ss. 246-262. 
45 Social Entrepreneurship as a Force for more Inclusive and Innovative Societies.  
46 Landsrapport Sverige, En första analys och profilering av sociala företag i Sverige, utarbetat av SEFORIS 

forskningskonsortium.  

47 ABC i Sociala Investeringar, Mötesplats Social Innovation, Juni 2013, ABC i Social Innovation och finansiering, 

Mötesplats Social Innovation, Juni 2012.  
48 Nya finansieringsformer för social innovation - En internationell utblick om impact investment, Mötesplats 

Social Innovation, 2014. 
49 https://www.csrsweden.se/om-csr-sweden/litteratur/.   

https://www.csrsweden.se/om-csr-sweden/litteratur/
https://www.csrsweden.se/om-csr-sweden/litteratur/
https://www.csrsweden.se/om-csr-sweden/litteratur/
https://www.csrsweden.se/om-csr-sweden/litteratur/
https://www.csrsweden.se/om-csr-sweden/litteratur/
https://www.csrsweden.se/om-csr-sweden/litteratur/
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Det internationella materialet, riktlinjer och rekommendationer, har karaktären soft law vilket 

betyder att de inte är bindande utan enbart vägledande.50 Dessa har använts i syfte att redogöra 

för de initiativ som sker i omvärlden vad gäller de båda begreppen CSR och Impact Investment. 

Det förekommer till stor del elektroniska källor i uppsatsen, även om de inte ska anses ha ett 

högt rättskällevärde har de enligt min mening varit nödvändiga att använda. Exempel på hur 

företagare använder CSR och Impact Investment har således kunnat redogöras för. Detta borde 

underlätta för läsaren att förstå hur de används i praktiken.   

I de avsnitt som ämnar att redogöra för beskattningsreglerna utifrån de olika 

associationsformerna har den svenska rättskällehierarkin följts i enlighet med den 

rättsdogmatiska metoden. Lagstiftning, förarbeten samt dess lagkommentarer har således varit 

det huvudsakliga materialet i dessa avsnitt. Detsamma gäller de konstitutionella kraven och de 

civilrättsliga reglerna av ABL.   

Med hjälp av materialet är min avsikt att ge läsaren kännedom om hur begreppen har 

myntats och hur de har vuxit fram i omvärlden. Syftet är även att ge läsaren kunskap inom 

skatterättens påverkan för att hänga med i den diskurs som försiggår gällande CSR och 

företagsbeskattning.   

  

1.6 Avgränsning  
Ett företag kan även använda sig av CSR som ett affärsmässigt skäl för att attrahera både kunder 

och investerare. Det är dock svårt att mäta det sociala ansvarets effekter ekonomiskt. Beroende 

på hur starkt ett företags varumärke är kan åsidosättande av CSR-ansvar slå olika hårt mot 

företagets anseende. Dessa affärsmässiga aspekter kommer inte att behandlas närmare inom 

ramen för uppsatsen. Syftet med denna framställning är att ta reda på huruvida skattebetalning 

kan innefattas i begreppet CSR. En avgränsning kommer således göras där centrala frågor inom 

CSR:s område, såsom miljöpåverkan och lönetagarfrågor inte kommer att redogöras för i större 

utsträckning.  

Det senaste initiativet från EU-kommissionen är ett gemensamt system för skatt på inkomster 

från tillhandahållande av vissa digitala tjänster. 51  Initiativet är framtaget efter 

OECD:s/G20gruppens Action 1-rapport om hur digitalisering utmanar internationell 

beskattning genom urholkning av skattebasen och överföring av vinster.52 De skattemässiga 

konsekvenserna som följer av förslaget är att multinationella företag som Google, Apple och 

Spotify ska beskattas i det land där omsättningen sker istället för i källstaten där vinsten uppstår. 

Det går att ifrågasätta det rättvisa i en särbehandling för digitala företag där den fundamentala 

källstatsprincipen åsidosätts. Av utrymmesskäl kommer förslaget inte att diskuteras i det 

följande.  

  

 

                                                 
50 Knuutinen, R., Corporate Social Responsibility, Taxation and Aggressive Tax Planning, Nordic Tax Journal, 

No. 1: pp. 36-75, s. 38 f. 
51 Europeiska kommissionen, Bryssel den 21.3.2018 COM(2018).  
52 Se OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy: Action 1 – 2015 Final Report, OECD 

Publishing, Paris.  
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1.7 Disposition  
Vid bedömningen om skatt kan innefattas av CSR föreligger olika ståndpunkter. I kapitel 2 

redogörs för CSR:s historiska bakgrund och de olika företagsetiska perspektiv som vuxit fram. 

För att ta reda på hur olika intressenter arbetar med CSR följer en redogörelse av initiativ från 

organisationer, EU-kommissionen och svenska initiativ. Kapitel 3 presenterar hur företag 

arbetar med CSR inom deras verksamheter och redogör för de initiativ som tagits både 

internationellt och nationellt. Kapitel 2 och 3 har till syfte att ge läsaren en förståelse om CSR:s 

innebörd och hur de används i praktiken. Kapitlen åsyftar att vara av deskriptiv karaktär.   

För att applicera den skatterättsliga diskursen på CSR behandlar kapitel 4 skatteproblematiken 

med följande lagstiftningsarbeten. Ytterligare två komponenter fordras för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställning, konstitutionella krav och ABL:s regelverk. Kapitel 4 redogör även 

för den skatterättsliga diskursen som föreligger kopplat till CSR. Med stöd utifrån de kapitlen 

som redogjorts för åsyftar den reflekterande delen i kapitel 5 till att besvara spörsmålet huruvida 

skatt kan vara en del av CSR. Med ett avstamp i CSR redogör kapitel 6 för Impact Investment 

och hur det har tagit sig uttryck i olika länder. Olika intressenters arbeten och hur Impact 

Investment används av företag följer i samma kapitel. I efterföljande kapitel 7 redovisas möjliga 

beskattningskonsekvenser utifrån finansieringsformen beroende på val av associationsform. 

Avslutande synpunkter presenteras i kapitel 8 där tanken är att tolka uppsatsens materiella delar 

till en slutprodukt så långt det är möjligt samt besvara de spörsmål uppsatsen åsyftar till att 

klargöra.  
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2. Vad är CSR?   
2.1 Inledning   
Diskursen om företagens sociala ansvar har pågått under en längre tid. CSR kan ses som en del 

av företagsetiken med ett särskilt fokus på företagets roll i samhället. CSR kan delas in i tre 

olika diskurser, den akademiska, den kommersiella och den politiska/ideologiska. Beroende på 

diskurs ges olika infallsvinklar. Ett företag anses vara ansvarig för sina intressenter. Vilka som 

innefattas av ett företags intressenter råder det dock flera åsikter om. Nedan kommer CSR 

utveckling, betydande teorier och företagsetiska perspektiv att redogöras för. Detta för att bringa 

klarhet inför resterande läsning, om varför det råder delade meningar om företagens CSR-

ansvar och dess ansvarsområde.  

2.2 Historisk tillbakablick    
Redan under den stora depressionen i USA på trettio-talet började diskussionen om socialt 

ansvar för företagen. De två kärnfrågorna inom akademin var i vilken utsträckning den moderna 

företagsformen var ansvarig för den ekonomiska och sociala katastrofen under depressionen 

samt i vilken utsträckning företagsledarna var ansvariga för att lindra förödelserna.53   

Synsättet på företagens ansvar tog sig därefter uttryck i olika teorier under 1900-talet.54 

Begreppet CSR definierades för första gången av Bowen år 1953. 55  Bowen framhävde att 

företagen har ett socialt ansvar som går ut på att samarbeta i bildandet, genomförandet och 

reformeringen av affärsregler i den välfärdsstat som växte fram.56   

En av de mer välkända teorierna inom CSR är Carrolls pyramidteori som bygger på en 

hierarkisk ordning, där stegen utgör olika ansvarstaganden för företagsledarens förpliktelser 

gentemot aktieägare och andra intressenter i samhället.57 Carroll delar in pyramiden i fyra 

komponenter där grunden utgörs av det ekonomiska ansvaret. Företagets målsättning torde vara 

att maximera avkastningen till aktieägarna genom att hålla nere kostnaderna och samtidigt 

sträva efter att behålla en stark konkurrensposition med ständig lönsamhet.58    

Det legala ansvaret, steg två, innebär att företaget förväntas följa sina lagstadgade 

skyldigheter på både federal, statlig och lokal nivå. Företagen ska även tillhandahålla varor och 

tjänster som uppfyller minimala lagkrav. Därav torde företagen fullgöra sina ekonomiska 

åtaganden inom ramen för uppställda lagar och sträva efter att leva upp till samhällets 

förhoppningar som en följd av det symboliska samhällskontraktet som ingåtts med samhället. 

Carroll framhäver att det juridiska ansvarsområdet är en återspegling av kodifierad etik där 

begreppet ”rättvis verksamhet” har fastställts genom lagar och bestämmelser.59   

Det etiska ansvaret inrymmer ett önskvärt beteende från företagets sida vilket innebär att göra 

vad som förväntas, moraliskt eller etiskt, och som stämmer överens med samhällets 

förväntningar. Företaget ska även erkänna nya moraliska normer som växer fram i samhället 

                                                 
53 Hilling, A., Ostas, D. T., Corporate Taxation and Social Responsibility, s. 58 f.  
54 Se Hilling, A., Ostas, D. T., Corporate Taxation and Social Responsibility, s. 58 ff, där teorierna the stewardship 

model, the public-poilicy model och stakeholders analysis redogörs för.  
55 Bowen, Howard R., Social Responsibilities of the Businessman.    
56 Hilling, A., Ostas, D. T., Corporate Taxation and Social Responsibility, s. 61.  
57 Carroll, A. B., A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, s. 499.    
58  Carroll, A. B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 

Organizational Stakeholders, s. 40.  
59  Carroll, A. B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 

Organizational Stakeholders, s. 40 f.  



10  

  

vilket Carroll menar kan vara svårt att anpassa sig till vid för snabba övergångar av nya normer 

hos intressenterna.60  

Högst upp i pyramiden återges det filantropiska ansvaret, vilket är det steg företagen ska 

sträva efter att uppnå för att anses vara en good corporate citizen.61 I detta steg förväntas 

företagen agera på ett sätt som stämmer överens med samhällets filantropiska förväntningar, 

innefattande frivilliga handlingar utan motprestation. Det torde således innebära ett frivilligt 

deltagande i välgörenhetsverksamheter, för att uppnå ett mer berikat samhälle med en ökad 

livskvalité.62   

Carroll anser att de tre första stegen är de viktigaste för ett företag att uppnå medan det 

filantropiska ansvaret ses som önskvärt. Att uppnå alla fyra stegen kan te sig problematiskt då 

komponenterna i pyramiden kan skapa konflikter gentemot varandra. Företagets vinstintresse 

kan således strida mot samhällsintresset. Carroll menar vidare att CSR-pyramiden ska ses 

utifrån ett helhetsperspektiv samtidigt som de separata komponenterna ska hjälpa 

företagsledaren att upprätthålla spänningen mellan de olika ansvarsområdena.63   

En annan välkänd modell som beskrivs i flertalet artiklar är Triple Bottom Line-modellen som 

myntades år 1994 av hållbarhetsexperten John Elkington.64 Tanken med modellen, (people, 

planet, profit) är att företag tillsammans med sitt finansiella resultat även ska redovisa det 

sociala och miljömässiga resultatet i verksamhetens bokslut. Idag är det vanligare att företag 

redovisar en separat hållbarhetsredovisning. Syftet med modellen, att föra in det sociala och 

miljömässiga ansvaret, är att redovisningarna ska ges samma tyngd som den ekonomiska i 

enlighet med erkända redovisningsprinciper. Således hade redovisningen kunnat underlätta för 

investerare att jämföra ansvarstagandet mellan olika företag.65   

  

2.3 Olika företagsetiska perspektiv   
Företagsetiken rymmer etiska aspekter av ledarskap, redovisning, marknadsföring och 

personalpolitik. CSR kan sägas utgöra en del av företagsetiken men begränsas till att fokusera 

på företagets roll i samhället och enskilda företags aktiviteter gentemot deras intressenter. De 

frågeställningar som förs i diskursen om CSR är hållbarhetsredovisningar, uppförandekoder, 

etiska regler för underleverantörer och hållbar leverantörskedja.66   

CSR kan delas in i tre olika diskurser, den akademiska, den kommersiella och den 

politiska/ideologiska. Enligt Frostenson och Borglund behöver inte diskurserna ses som 

uteslutande utan snarare som kompletterande och även kontrasterande. Den akademiska 

diskursen företar en filosofisk inriktning där etiska analyser utförs. I den kommersiella 

diskursen ses oftast CSR som ett affärsmässigt verktyg för att stärka företagets anseende. Den 

                                                 
60  Carroll, A. B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 

Organizational Stakeholders, s. 41.  
61  Carroll, A. B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 

Organizational Stakeholders, s. 42.  
62  Carroll, A. B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 

Organizational Stakeholders, s. 42.  
63  Carroll, A. B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 

Organizational Stakeholders, s. 42.  
64 Se Elkington, J., Cannibals with forks : the triple bottom line of 21st century business. Modellen beskrivs bland 

annat i Borglund, T., De Geer, H., Hallvarsson, M., Värdeskapande CSR - hur företag tar socialt ansvar och 

Grankvist, P., CSR i praktiken.  
65 Grankvist, P., CSR i praktiken, s. 19.  
66 Frostenson, M., Borglund, T., Företagets sociala ansvar och den svenska modellen, Sieps 2006:9, s. 10 f.   
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politiska/ideologiska bygger på en normativ föreställning om företagets roll i samhället.67 För 

att komplicera det hela kan diskursen även utgå ifrån olika teorier, vilka kommer att redogöras 

för i det närmaste.  

Den svenska akademikern Rhenmans intressemodell från 1960-talet utgör en av de tidigare 

modellerna som sammankopplats med CSR-begreppet. På uppdrag av Svensk  

Arbetsgivarförening, SAF, skrev Rhenman en bok om företagsdemokrati där han ville påvisa 

att det fanns fler intressenter än fackföreningar och staten i förhållande till ett företag såsom 

miljön, investerare och medarbetare.68 Rhenman definierar en intressent som någon som både 

påverkas av företagets verksamhet och i sin tur påverkar företaget. För att ett företag ska kunna 

vara verksamt är det beroende av frivillig medverkan från intressenterna. Dessa har i sin tur ett 

anspråk på företaget, där vissa krav bör uppfyllas från företagets sida. Företagsledningens 

primära mål torde således vara att hitta en balansgång mellan intressenternas anspråk för att 

överleva istället för att syfta till vinstmaximering.69   

Under 1980-talet moderniserade affärsprofessorn Freeman begreppet ”stakeholder” utifrån 

hur intresserelationer ska hanteras.70 Begreppet har framställts genom flera definitioner.71 I 

stora drag omfattar stakeholder den grupp av personer som berörs av ett företags verksamhet, 

såsom anställda, fordringsägare, leverantörer och staten.72 Friedman och Miles klargör, liksom 

Rhenman, att den grundläggande principen inom stakeholder´s theory är att företaget ska styras 

utifrån intressenternas intressen.73 Gruppen av intressenter delas upp i en primär grupp och i en 

sekundär grupp. Den primära intressegruppen består av ägare, investerare och kunder, vars 

intressen måste tillgodogöras för att företaget ska kunna vara verksamt. Den sekundära 

intressentgruppen, myndigheter, intresseorganisationer och media, kan påverka företagets 

anseende och skapa opinion, utan att påverka företagets verksamhet genom en direkt 

anknytning.74   

Shareholder´s theory utgår i första hand från den akademiska diskursen vad gäller de 

teoretiska frågeställningarna. I frågor som berör företagets ansvar grundar sig svaren på 

politiska eller ideologiska reflektioner. Det är denna modell EU:s diskussion om CSR utgår 

ifrån.75  

Som en motpol till den ovannämnda teorin, stakeholder, anser vissa teoretiker att ett företags 

skyldigheter enbart är mot företagets aktieägare, i enlighet med shareholder´s theory. 

Marknadsliberalen Friedman är en av teorins främsta förespråkare och har med det välkända 

uttalandet, ”The business of business is business”, beskrivit att det sociala ansvaret är att 

maximera vinsten till sina aktieägare.76 Friedman ansåg därmed att företagen enbart ska ägna 

sig åt det ekonomiska ansvaret, gå med vinst, betala skatt och maximera avkastningen för 

aktieägarna.77 Med uttalandet ”to make as much money as possible while conforming to the 

basic rules of society, both those embodied in law and those embodied in ethical custom”, 

                                                 
67 Se Frostenson, M., Borglund, T., Företagets sociala ansvar och den svenska modellen, Sieps 2006:9, s. 12. 
68 Se Rhenman, E., Företagsdemokrati och företagsorganisation. 
69 Borglund, T., De Geer, H., Hallvarsson, M., Värdeskapande CSR - hur företag tar socialt ansvar, s. 65 f.  
70 Se Freeman, E., Strategic Management – A stakeholder approach.  
71 Se Friedman, A. L., Miles, S., Stakeholders: Theory and Practice, s. 6 ff, där författarna redogör för 55 olika 

definitioner av termen.    
72 Hilling, A., Ostas, D. T., Corporate Taxation and Social Responsibility, s. 63.  
73 Friedman, A. L., Miles, S., Stakeholders: Theory and Practice, s. 2.  
74 Grafström, M., Göthberg, P., Windell, K., CSR: Företagsansvar i förändring, s. 78.  
75 Se Frostenson, M., Borglund, T., Företagets sociala ansvar och den svenska modellen, Sieps 2006:9, s. 13.  
76 Friedman, M., The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, N.Y Times Mag., Sept 13, s. 32. 
77 Grafström, M., Göthberg, P., Windell, K., CSR: Företagsansvar i förändring, s. 37.  
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framhäver han även att företaget inte ska underlåta lagar eller etiska branschregler för att uppnå 

vinstmaximering.78   

Genom att skapa “shareholder value”, maximera aktieägarvärdet, bidrar företaget som mest 

till samhällets finanser enligt teorin. Det sociala ansvaret att fördela vinsten överlåts sedermera 

till politikerna att bestämma, inte företagsledningen.79   

Utifrån ”shareholder value” har ett nytt koncept utvecklats där CSR inte längre ses som en 

motsättning till finansiell värdemaximering. Fokus har istället flyttats till hur CSR som strategi 

kan skapa goda relationer med olika intressenter för att på så vis öka det finansiella värdet.80 

Forskaren Sternberg som specialiserat sig på affärsetik och företagsstyrning är en av forskarna 

som utvecklad teorin ”enlightened shareholder value”. Sternberg framhäver att det primära 

ansvaret är mot aktieägarna och att det övergripande målet är att maximera företagets värde på 

lång sikt. Ett företag måste ta etiska beslut inom sin verksamhet. För att kunna maximera det 

finansiella värdet krävs det därför en tydlig företagsetik och goda relationer med företagets 

intressenter.81   

I Jensens forskningsartikel 82  utvecklar han sin tidigare argumentation om ”enlightened 

shareholder value” och benämner det istället ”enlightened value maximization”. I artikeln 

betonar han vikten av att jobba långsiktigt och låta finansiell värdemaximering vara en styrande 

princip när olika intressenters krav ska vägas mot varandra. Likt Sternberg framhäver Jensen 

vikten av goda relationer till samtliga intressenter och att vinstmaximering inte går att 

genomföra om en viktig part åsidosätts.83   

  

2.3 Sammanfattning  
Begreppet CSR definierades för första gången av Bowen år 1953.84 Carroll beskriver CSR 

utifrån en pyramid där de fyra komponenterna utgörs av ekonomiskt-, legalt-, etiskt-, och 

filantropiskt-ansvar.85 Inom den skatterättsliga diskursen om CSR, som kommer att framföras 

senare i uppsatsen, har Carrolls pyramid nyttjats varför dessa komponenter har redogjorts för.  

Elkington utvecklade Triple Bottom Line-modellen för att ge företag en möjlighet att kunna 

redovisa det sociala och miljömässiga resultatet tillsammans med det finansiella i 

verksamhetens bokslut.86 Modellen används i det mest erkända ramverket för redovisning och 

rapportering av CSR.87   

Som ovan nämnt kan diskursen utgå från den akademiska, den kommersiella eller den 

politiska/ideologiska vilka kan ses som både kompletterande och kontrasterande.88 Olika teorier 

har sedermera vuxit fram där kretsen för vilka som kan påverka ett företags styrning skiljer sig 

åt. Freeman myntar begreppet ”stakeholder” som består av den grupp av personer som berörs 

av ett företags verksamhet. 89  Rhenman framhåller att den grundläggande principen inom 

                                                 
78 Friedman, M., The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, N.Y Times Mag., Sept 13, s. 32.   
79 Borglund, T., De Geer, H., Hallvarsson, M., Värdeskapande CSR - hur företag tar socialt ansvar, s. 78.  
80 Borglund, T., De Geer, H., Hallvarsson, M., Värdeskapande CSR - hur företag tar socialt ansvar, s. 82 f.  
81 Sternberg, E., Just business - business ethics in action, s. 56 f.  
82 Jensen, M. C., Value maximization, stakeholder theory, and the corporate objective function.  
83 Jensen, M. C., Value maximization, stakeholder theory, and the corporate objective function, s. 245 f.  
84 Bowen, Howard R., Social Responsibilities of the Businessman.    
85 Carroll, A. B., A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, s. 499.  
86 Elkington, J., Cannibals with forks : the triple bottom line of 21st century business.   
87 Se https://www.globalreporting.org/. En redogörelse kommer att ges i nästkommande avsnitt.  
88 Se Frostenson, M., Borglund, T., Företagets sociala ansvar och den svenska modellen, Sieps 2006:9, s. 12.  
89 Se Freeman, E., Strategic Management – A stakeholder approach.  

https://www.globalreporting.org/
https://www.globalreporting.org/
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Stakeholder´s theory är att företaget ska styras utifrån intressenternas intressen.90 Den andra 

teorin, shareholder´s theory, grundar sig i uppfattningen att ett företags skyldigheter enbart är 

mot företagets aktieägare.91  Friedman anser att ett företag bidrar som mest till samhällets 

finanser genom att maximera aktieägarvärdet och skapa ”shareholder value”. Det är därefter 

politikernas sociala ansvar att fördela vinsten, inte företagsledningens.92  

Nya koncept har därefter utvecklats med tanken att CSR inte längre behöver ses som en 

motsättning till finansiell värdemaximering. Sternberg och Jensen betonar båda vikten av goda 

relationer till samtliga intressenter och att vinstmaximering inte går att genomföra om en viktig 

part åsidosätts.93 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
90 Friedman, A. L., Miles, S., Stakeholders: Theory and Practice, s. 2.  
91 Friedman, A. L., Miles, S., Stakeholders: Theory and Practice.  
92 Borglund, T., De Geer, H., Hallvarsson, M., Värdeskapande CSR - hur företag tar socialt ansvar, s. 78.  
93 Sternberg, E., Just business - business ethics in action, Jensen, M. C., Value maximization, stakeholder theory, 

and the corporate objective function. 
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3. CSR i praktiken  
3.1 Inledning  
En redogörelse för hur begreppet CSR har vuxit fram har presenterats där det har påvisats att 

det inte finns någon gemensam tanke om vad CSR innefattar eller hur långt ansvaret sträcker 

sig. Utifrån de olika ståndpunkterna har olika teorier utvecklats.   

Organisationer såväl som lagstiftare arbetar med att ta fram riktlinjer, principer och normer 

för att styra företagen mot ett större ansvarstagande. I det följande avsnittet kommer således en 

beskrivning av hur CSR har kommit att utvecklats och definierats i praktiken. Sista delen i 

kapitlet åsyftar att redogöra för hur CSR kan användas av företag genom 

hållbarhetsredovisning.  

  

3.2 Intresseorganisationer  
Genom den ökade globaliseringen i mitten av 1990-talet kom nya krav på socialt 

ansvarstagande. Kritiken riktade sig till västerländska multinationella företag som nyttjade 

lågavlönad arbetskraft i utvecklingsländer och ansågs bryta mot mänskliga rättigheter. 94 

Nutidens klimatförändringar har även väckt frågan kring företagens ansvar att minimera 

miljöskador. Hållbarhetssymboler som ”KRAV”-, ”Svanen”- och ”fairtrade”-märkning 

innehållande vissa normer för ansvar har utvecklats av privata organisationer.95 Märkningarna 

visar konsumenterna att företaget upprätthåller en viss standard och tar sitt ansvar.96 Dessa har 

utvecklats av så kallade ”Non-Governmental Organisations”, NGO:er vars agenda syftar till 

att få fler multinationella företag att ta sitt ansvar.97   

Några av de företag som har kritiserats för sitt bristande ansvarstagande är Nike, Nestlé och 

Shell.98 Ett illustrativt exempel på hur ett företag förmås ändra sin leverantörskedja är genom 

Greenpeaces Kitkat-kampanj. Nestlé köpte in palmolja av en leverantör för tillverkning av 

chokladen Kitkat. Greenpeace uppmärksammade detta genom att tillverka en video där 

chokladen sammankopplades med skövlade regnskogar och orangutanger i fara. 99 

Intresseorganisationerna kan genom media granska och rapportera om företags ageranden med 

förhoppning att sätta press på företaget att förändra sin verksamhet.   

Enligt Segerlund har intresseorganisationerna skapat en grund för CSR i det globala 

näringslivet genom att ta fram normer som blivit accepterade av både politiker och 

näringslivet.100 Normerna har sedermera stärkts genom olika initiativ, varav ett av dem är 

genom FN:s Global Compact. Utifrån de internationella konventionerna om mänskliga 

rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption har tydliga riktlinjer skapats för vilket ansvar 

politikerna förväntar sig av företagen.101   

  

                                                 
94 Grafström, M., Göthberg, P., Windell, K., CSR: Företagsansvar i förändring, s. 39.  
95 Persson Österman, R., Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning, rapport för Svenskt Näringsliv, s. 12.  
96 Grafström, M., Göthberg, P., Windell, K., CSR: Företagsansvar i förändring, s. 158.  
97 Kommer i det följande att benämnas som intresseorganisationer.  
98 Se Waller, R. L., Conaway, R., Framing and counterframing the issue of corporate social responsibility: The 

communication strategies of Nikebiz.com, Journal of Business Communication, 48(1), s.83-106.  
99 Grafström, M., Göthberg, P., Windell, K., CSR: Företagsansvar i förändring, s. 89.  
100  Segerlund, L., Making corporate social responsibility an international concern : norm construction in a 

globalizing world.  
101 Borglund, T., De Geer, H., Hallvarsson, M., Värdeskapande CSR - hur företag tar socialt ansvar, s. 54.  
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3.3 EU-kommissionen  
Även EU-kommissionen har kommit med en definition av CSR-ansvar där begreppet beskrevs 

enligt följande:  

”De flesta definitioner av företagens sociala ansvar beskriver det som ett begrepp som 

innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin 

verksamhet och i sin samverkan med intressenterna.”102  

Grönboken.103 har sedermera kommit att fungera som en vägledning för hur europeiska företag 

kan utveckla sitt CSR-arbete.104 En förenklad definition av CSR har därefter utvecklats där 

företag anses ha ansvar ”för deras påverkan på samhället”105 . Den nya definitionen är i 

överensstämmelse med och baseras bland annat på principer och riktlinjer från OECD 

Guidelines for Multinational Enterprises och FN:s Global Compact. Kommissionen vill 

uppmuntra företagen i EU att jobba med CSR utifrån dessa internationella riktlinjer och 

principer. För att stödja arbetet bygger EU:s politik bland annat på att öka CSR:s synlighet, 

förbättra företagsinformation om social och miljöinformation samt förbättra anpassningen av 

europeiska och globala tillvägagångssätt för CSR.106  

På initiativ av EU-kommissionens tidigare ordförande Jacques Delors bildades CSR Europe i 

Bryssel 1995 med syftet att öka Europas näringslivs konkurrenskraft.107 Organisationen är ett 

ledande affärsnät för företagens sociala ansvar med 48 företagsmedlemmar108 och 41 nationella 

CSR-organisationer i sitt nätverk. Idag samarbetar organisationen med andra CSR-

organisationer över hela världen.109    

  

3.4 Svenska initiativ  
Organisationen CSR Sweden är Sveriges ledande CSR-nätverk som till viss del finansieras av 

näringslivet. Verksamheten jobbar för ett levande företagsklimat där rådgivning kring hållbart 

företagande och entreprenörskap ges konstadsfritt. Organisationen grundades genom stiftelsen 

Svenska Jobs and Society (NyföretagarCentrum Sverige) och deltog som grundare av CSR 

Europe. År 2003 arrangerades tillsammans med CSR Europe den dittills största CSR-

konferensen i Sverige. Därefter grundades CSR Sweden istället för NyföretagarCentrum och 

blev således Sveriges nationella partner till CSR Europe.110  

CSR Sweden anför att dem använder samma definition av CSR som EU:  

  
”CSR är det ansvar företag har för den påverkan man har i samhället där man 

verkar. CSR är en process att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt 

                                                 
102 EU-kommissionens Grönbok, Främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar, 2011, s. 6. 
103 En grönbok är ett dokument som Europeiska kommissionen offentliggör för att stimulera till diskussion i en 

särskild fråga. Genom en grönbok uppmanas berörda parter (organisationer och enskilda) att delta i samråd och 

debatt om förslagen i grönboken. Ibland ligger den till grund för förslag till lagstiftning som sedan presenteras i 

en vitbok. Se http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/green_paper.html?locale=sv. 
104 Borglund, T., De Geer, H., Hallvarsson, M., Värdeskapande CSR - hur företag tar socialt ansvar, s. 55.  
105  Europeiska kommissionen, En förnyad EU-strategi 2011–2014 för företagens sociala ansvar, 2011, 

http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681.  
106 Se http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_sv.  
107 http://www.csrsweden.se/om-csr-sweden/bakgrund/.  
108 Varav några är Coca-Cola, Lóreal, IBM, Toyota, Microsoft och Samsung.  
109 https://www.csreurope.org/about-us.  
110 Se http://www.csrsweden.se/om-csr-sweden/bakgrund/.  

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/green_paper.html?locale=sv
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/green_paper.html?locale=sv
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ansvar, anti-korruption i strategi och verksamhet. Man ska se över, tänka 

innovativt och utveckla sin affärsmodell, sina produkter och tjänster. CSR kan i 

många fall också handla om att säkerställa att lagar efterlevs, t.ex. i områden med 

svaga styrsystem. Det finns också globala riktlinjer som ska godtas och 

efterföljas.”111  

  

Organisationen arbetar med att sprida kunskap om CSR och hur företag, i relation till deras 

intressenter, bland annat kan jobba med anti-korruption, leverantörsled och inköp. Dem driver 

även en dialog mellan näringsliv och politiker samt inhämtar internationell kunskap från CSR 

Europe.112 Idag har CSR Sweden 17 medlemsföretag varav Löfbergs, IBM, SJ, Vattenfall och 

Sodexo är några som kan nämnas.113  

3.5 Hur används CSR av företagare?  
I takt med att investerare blir mer medvetna om CSR och dess påverkan på ett företags framgång 

behövs nya sätt att mäta hållbarhet genom finansiella värderingsmodeller.114 Det mest erkända 

ramverket för redovisning och rapportering av CSR, utifrån triple bottom line-modellen, är 

Global Reporting Initiative (GRI).115 Riktlinjerna börjades tas fram år 1997 på initiativ av 

intressenter från näringsliv, intresseorganisationer och statliga organisationer.116 En av GRI:s 

riktlinjer är att en verksamhet ska redovisa hållbarhet för de enheter som den redovisade 

verksamheten har kontroll eller bestämmande inflytande över. Detta gäller enheter både 

uppströms, leverantörskedjan, och nedströms, distribution och kunder.117   

En hållbarhetsredovisning består av tre delar. Strategi och Profil ger en överblick av 

verksamhetens hållbarhetsarbete kopplat till strategi, profil och styrning. Hållberhetsstyrning 

ska ge upplysningar om företagets relationer till dess intressenter och hur man jobbar för att ta 

hänsyn till deras önskemål i verksamheten. Resultatindikatorer består av olika nyckeltal 

utifrån företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala resultat.118   

Ett företag som år 2016 vann pris för sin hållbarhetsredovisning är IKEA.119 Redovisningen 

presenteras utifrån fem olika rubriker.120 Genom att tillhandahålla produkter och tjänster som 

bland annat sparar energi och underlättar källsortering vill IKEA göra det möjligt för människor 

att leva mer hälsosamt och hållbart. För att verksamheten ska vara så resurseffektiv som möjligt 

använder IKEA förnybar energi vid tillverkningen av deras produkter. Materialen är framtagna 

på ett medvetet och ansvarsfullt sätt. Dunet tas enbart från matproduktionen medan palmoljan 

är certifierad.121 IKEA jobbar även med återvunnet material som ett led i arbetet med energi 

och resurser. För att arbetet med att ta fram produkter på ett ansvarsfullt sätt ska vara möjligt 

värnar IKEA om de människor och samhällen som ryms inom försörjningskedjan. Från 

butiksmedarbetare till bomullsbönder och samhället runt om. Detta görs genom att respektera 

                                                 
111 http://www.csrsweden.se/om-csr-sweden/verksamhet/.  
112 http://www.csrsweden.se/om-csr-sweden/verksamhet/.  
113 http://www.csrsweden.se/om-csr-sweden/.  
114 Borglund, T., De Geer, H., Hallvarsson, M., Värdeskapande CSR - hur företag tar socialt ansvar, s. 118.  
115 Se https://www.globalreporting.org/.   
116 Borglund, T., De Geer, H., Hallvarsson, M., Värdeskapande CSR - hur företag tar socialt ansvar, s. 118. 
117 Grankvist, P., CSR i praktiken, s. 231.  
118 Se Grankvist, P., CSR i praktiken, s. 231 ff. Grankvist redogör för olika indikationer för 

hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI-standarder.  
119 Se https://www.aktuellhallbarhet.se/har-ar-arets-basta-hallbarhetsredovisningar/.   
120 Faktan som följer är ifrån 2017 års redovisning,  FY17 Sustainability Report from Inter IKEA Group, s. 10. 
121 FY17 Sustainability Report from Inter IKEA Group, s. 24.  
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och stödja grundläggande mänskliga rättigheter och se till att IKEAs påverkan på deras liv är 

positivt.122   

Som ett led i styrning och etik, samarbetar IKEA med flera av deras intressenter och arbetar 

aktivt med olika organisationer för att ta lärdom av andra och få nya insikter. Företagsetiken 

utgörs av egna uppförandekoder, där varje medarbetare ska göra bra affärer med sunt förnuft 

baserat på ärlighet, respekt, rättvisa och integritet.123   

I slutet av redovisningen presenteras index och prestanda för att med siffror påvisa resultatet 

av deras hållbarhetsarbete.124  

3.6 Sammanfattning  
Intresseorganisationernas arbete för utvecklingen av CSR har resulterat i hållbarhetssymboler 

som ”KRAV”-, ”Svanen”- och ”fairtrade”-märkning.125 De har även varit med och påverkat 

politiker och näringslivet vilket har resulterat i olika initiativ varav ett av dem är genom FN:s 

Global Compact.126 Enligt kommissionen har ett företag ansvar för ”för deras påverkan på 

samhället”.127 En likformighet mellan definitionerna av CSR föreligger mellan kommissionen, 

OECD Guidelines for Multinational Enterprises och FN:s Global compact. De riktlinjer som 

utvecklats av kommissionen har till syfte att öka CSR:s synlighet, förbättra företagsinformation 

om social och miljöinformation samt förbättra anpassningen av europeiska och globala 

tillvägagångssätt för CSR.128   

Organisationen CSR Sweden arbetar med att sprida kunskap om CSR och hur företag, i 

relation till deras intressenter, bland annat kan jobba med anti-korruption, leverantörsled och 

inköp. De driver även en dialog mellan näringsliv och politiker samt inhämtar internationell 

kunskap från CSR Europe.129 Deras definition av CSR ligger i linje med EU:s.  

Investerare blir mer medvetna om CSR och dess påverkan på ett företags framgång varför nya 

sätt att mäta hållbarhet genom finansiella värderingsmodeller efterfrågas.130 Det mest erkända 

ramverket som utvecklats för redovisning och rapportering av CSR, utifrån triple bottom 

linemodellen, är Global Reporting Initiative (GRI).131 

  

  

  

  

  

                                                 
122 FY17 Sustainability Report from Inter IKEA Group, s. 33.  
123 FY17 Sustainability Report from Inter IKEA Group, s. 44.  
124 Se FY17 Sustainability Report from Inter IKEA Group, s. 45 ff.  
125 Persson Österman, R., Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning, rapport för Svenskt Näringsliv, s. 12.  
126 Borglund, T., De Geer, H., Hallvarsson, M., Värdeskapande CSR - hur företag tar socialt ansvar, s. 54.  
127  Europeiska kommissionen, En förnyad EU-strategi 2011–2014 för företagens sociala ansvar, 2011, 

http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681. 
128 Se http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_sv.  
129 http://www.csrsweden.se/om-csr-sweden/verksamhet/.  
130 Borglund, T., De Geer, H., Hallvarsson, M., Värdeskapande CSR - hur företag tar socialt ansvar, s. 118.  
131 Se https://www.globalreporting.org/.   
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4. CSR ur ett skatterättsligt perspektiv   
4.1 Inledning  
En bild av hur CSR har vuxit utifrån olika teorier och företagsetiska perspektiv, har nu 

redogjorts för. Olika definitioner av CSR har redovisats och hur företag kan arbeta med CSR i 

praktiken genom hållbarhetsredovisning.  

Det följande syftar till att redogöra för olika skattetransaktioner som innefattas i begreppen 

skatteplanering och skatteundandragande vilka har föranlett diskursen om skatt som en del av 

CSR. För att förstå de olika teoretikernas ståndpunkter, som följer i avsnitt 4.5, bör läsaren ha 

kännedom om de konstitutionella kraven som föreligger för skatt. Det vinstsyfte som påverkar 

ett aktiebolags styrning är även relevant i detta hänseende och kommer därför att redogöras för.   

4.2 Skatteproblematik till följd av gränsöverskridande transaktioner  
”H&M smiter med skatten i Bangladesh”, så löd rubriken efter att H&M år 2008 endast betalat 

585 kronor i skatt i Bangladesh samtidigt som koncernen redovisat en vinst på över 21 miljarder 

kronor. Detta är en följd av den företagsstrukturen H&M-koncernen använder sig av, där det i 

enlighet med skattelagstiftningen går att flytta över vinsten från dotterbolaget till moderbolaget.  

Konsekvensen blir att Bangladesh förlorar nödvändiga intäkter som kan bekämpa fattigdom.132 

En välkänd skattestruktur som nyttjas av bland annat Google är den så kallade ”Double irish”.133 

Syftet med strukturen är att nyttja skillnaden mellan skattebasen i två länder. Företaget skapar 

två dotterbolag i Irland varav det ena styrs i Irland och det andra förvaltas från en 

lågskattejurisdiktion, exempelvis Bermuda. Företaget som styrs från Bermuda licenserar sedan 

ut immateriella äganderätter till dotterbolaget med förvaltningen i Irland. 134  Effekten blir 

sedermera att avgifterna för licenserna placeras i lågskattejurisdiktionen med ett lågt 

nettoresultat. Till följd av EU-direktivet135 om räntor och royalties blir det heller ingen källskatt 

på royaltyinkomsterna för det irländska dotterbolaget som anses vara ett bermudaföretag utifrån 

ett irländskt perspektiv.136 För att tydliggöra konsekvensen av att multinationella företag kan 

sänka sina skattesatser genom upplägget bör nämnas att Google hade 9 miljarder kronor av 

royaltybetalningar till Bermuda år 2012.137  

Ett annat sätt att minimera sina skatter är genom ”transfer pricing”. Ett företag som producerar 

tillgångar kan genom att sätta ett lägre marknadspris till ett närstående företag, än det egentliga 

marknadsvärdet, göra sig en vinst som sedan överförs till det närstående bolaget. För att 

förhindra denna typ av transaktioner har ”armlängdsprincipen” kommit till stånd. Innebörden 

är att överföringspriset mellan två närstående företag ska vara detsamma som om transaktionen 

företogs mellan två oberoende företag.138  

Även om de ovannämnda skattestrategierna stämmer överens med inkomstskattelagen (IL) 

(1999:1229) går det att ifrågasätta det moraliska i att företa transaktionerna. Enligt Knuutinen 

kan de olika sätten att minimera skatt delas in i tre grundläggande nivåer, skatteflykt, 

                                                 
132 Se ActionAids pressmeddelande “Made in Bangladesh: Hur H&M smiter med skatten” Juni 2010,  

http://www.mynewsdesk.com/se/actionaid/pressreleases/h-m-smiter-med-skatten-i-bangladesh-428023.  
133 I det följande kommer enbart en övergripande förklaring ges, några tekniska detaljer utesluts således.  
134 Dietsch, P., Rixen, T., (2016), Global Tax Governance : What is Wrong with It and How to Fix It, s. 233 f.  
135 Se Rådets direktiv 2003/49/EG av den 3 juni 2003 om ett gemensamt system för beskattning av räntor och 

royalties som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater. 
136 Hilling, A., Ostas, D. T., Corporate Taxation and Social Responsibility, s. 42 f.  
137 Dietsch, P., Rixen, T., (2016), Global Tax Governance : What is Wrong with It and How to Fix It, s. 234.  
138 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, s. 35.    
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skatteundandragande och skatteplanering. Även Gribnau och Jallai gör en åtskillnad mellan de 

tre begreppen där dess förhållande till lag och moral utgör skillnaden.139   

Skatteflykt är benämningen på de företeelser som utgörs av en kriminaliserad handling varvid 

de inte kan falla in under företagets sociala aktiviteter.140 En distinktion måste således göras 

mellan skatteflykt, skatteundandragande och skatteplanering.  

 Skatteundandragande beskrivs av OECD som: ”A term that is difficult to define but which is 

generally used to describe the arrangement of a taxpayer's affairs that is intended to reduce his 

tax liability and that although the arrangement could be strictly legal it is usually in 

contradiction with the intent of the law it purports to follow”.141 Skatteundandragande har även 

beskrivits omfatta alla arrangemang som syftar till att minska, eliminera eller skjuta upp en 

skatteplikt. 142  Enligt Hultqvist är termen mycket oklar och vältrar över problemet av 

definitionens innebörd på de skatteskyldiga.143   

Det föreligger även en skillnad mellan vad som anses vara acceptabel skatteplanering och 

aggressiv skatteplanering. De ovannämnda strategierna där bolag upprättas i skatteparadis eller 

underprisöverlåtelser används, benämns oftast som aggressiv skatteplanering. Det finns inte 

någon juridisk definition av begreppet aggressiv skatteplanering utan det blir istället en fråga 

om vart den moraliska acceptansen för olika skattetransaktioner går.144 

Multinationella företag uppfyller oftast de lagstadgade kraven i de länder de är verksamma i 

när de skatteplanerar men det är inte alltid de följer ”the spirit of the law”.145 Vad som menas 

med ”spirit of the law” är att företagen ska följa lagstiftarens avsikt med skattelagstiftningen 

utan att betala in mer skatt än vad lagen kräver. I OECD Guidelines for Multinational 

Enterprises betonas vikten av att företag bidrar till värdländernas offentliga finanser genom att 

betala in skatt i rätt tid och i det land de är verksamma i.146 Därav förväntas företagen uppfylla 

både skattelagstiftningens bokstav och syfte.  

OECD har samlat flera av staterna inom EU-gemenskapen för att utveckla ett ramverk 

innehållande standarder för multinationella företag och internationella investeringar. De stater 

som har anslutit sig till OECD har uttryckt en oro över att aggressiv skatteplanering kan leda 

till förlorade intäkter för en stat vilket i sin tur leder till ett underskott i en offentlig sektors 

finanser. En snedvriden konkurrens på marknaden kan uppstå mellan de multinationella företag 

som aggressivt skatteplanerar och mindre företag på den lokala marknaden som inte har samma 

möjlighet till skatteplanering.147 Det OECD-ledda projektet Base Erosion and Shifting Profit 

(BEPS) har således identifierat de skatteupplägg som kan anses utgöra aggressiv skatteplanering 

och kommit med konkreta lösningar genom BEPS-handlingsplan.148   

                                                 
139 Gribnau, H., Jallai, A. G., Good Tax Governance: A Matter of Moral Responsibility and Transparency, Nordic 

Tax Journal, pp. 70 – 88, p. 84.  
140 Det ter sig därför inte relevant att redogöra för skatteflykt i denna uppsats.  
141 Se OECD (Centre for Tax Policy and Administration): Glossary of Tax Terms (www.oecd.org).  
142 Se Gribnau, H., Jallai, A. G., Good Tax Governance: A Matter of Moral Responsibility and Transparency, 

Nordic Tax Journal, pp. 70 – 88, p. 75.  
143 Hultqvist, A., Skattelag och skattemoral i Blendow Lexnova Expertkommentar- Skatterätt, februari 2018.  
144 Knuutinen, R., Corporate Social Responsibility, Taxation and Aggressive Tax Planning, Nordic Tax Journal, 

No. 1: pp. 36-75, s. 61. 
145 Knuutinen, R., Corporate Social Responsibility, Taxation and Aggressive Tax Planning, Nordic Tax Journal, 

No. 1: pp. 36-75, s. 59.  
146 OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011), s. 60.  
147 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD publicering, p.8.   
148 OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD publicering, p.13ff.  



20  

  

EU har upprättat ett rådgivande organ som ska hjälpa kommissionen att utveckla initiativ för 

att hantera aggressiv skatteplanering. Genom att samla representanter från skatteorganisationer, 

företag och civilsamhällsorganisationer syftar arbetet till att samordna en effektiv EU-strategi 

mot skatteflykt och skatteundvikande.149   

  

4.3 Konstitutionella krav på beskattning   
”Nullum tributum sine lege”, ingen skatt utan stöd av lag, ger uttryck för det föreskriftkrav som 

följer av legalitetsprincipen. 150  Den svenska grundlagen anger att det råder obligatorisk 

lagstiftning för att beskattning ska kunna ske enligt 8 kap. 3 § Regeringsformen (RF). 

Beskattningsreglernas inplacering i det svenska rättssystemet påvisar de bakomliggande 

samhälleliga värderingarna och sociala attityder hos medborgarna gentemot att betala skatt.151   

Persson, Österman och Svernlöv tar upp ett flertal argument varför beskattning ska vara 

lagstyrd. Först och främst måste lagen stiftas av en folkvald församling till följ av demokrati 

och folkviljan. Offentliga aktörer får således inte utvidga en lagregels tillämpningsområde. 

Skatteverkets rättsliga rekommendationer får sedermera underkasta sig skattedomstolarnas 

dömande där rekommendationerna kan komma att prövas mot allmänna tolkningsprinciper.152  

Med syfte att upprätthålla kravet på likabehandling krävs ett visst mått av klarhet inom 

rättssystemet. För att öka förutsägbarheten har den oberoende Högsta förvaltningsdomstolen 

(HFD) till uppgift att producera prejudikat som kan verka vägledande och säkerhetsställa 

likabehandling mellan skattebetalare. Skatterättsnämnden kan lämna förhandsbesked som kan 

överklagas av HFD vilket har kommit att bli särskilt använt i fråga om skatteflyktslagens 

tillämpning. En lagregels klarhet blir även av betydelse i beslutsfattarens möjlighet att fatta 

beslut utan att blanda in sina egna uppfattningar. Således går det att säkerhetsställa förekomsten 

av objektiv behandling och upprätthålla tilltron till opartisk behandling från administrationen.153  

Utifrån de ovannämnda argumenten ställs det krav på likabehandling, oberoende 

domstolskontroll och demokrati där legalitetsprincipen ska vara styrande för skatter. För att 

CSR ska kunna appliceras på det berörda, innebär det att företagaren går utöver lagstiftningens 

uppställda krav. Företagarens personliga handlingsnormer och sociala värderingar kommer 

därav att vara avgörande för företagets sociala ansvarstagande.154   

4.4 Associationsrättsligt perspektiv  
Den vanligaste associationsformen i Sverige idag är aktiebolag. Strukturen innebär att personer 

kan satsa kapital med förhoppning om en vinstgenerering utan att riskera mer än de har skjutit 

till aktiebolaget. Även om det råder en betydande frihet för styrelsen hur företaget ska 

organiseras finns det skyddsregler som ställer upp begränsningar i form av verksamhetsföremål, 

vinstsyfte, och värdeöverföring.155   

Enligt 8 kap. 4 § ABL svarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets 

angelägenheter. Här inryms bland annat att se till att fortlöpande kontrollera bolagets ekonomi 

                                                 
149 Se Platform for Tax Good Governance, Aggressive Tax Planning and Double Taxation, 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/platform-tax-

goodgovernance_en.  
150 Lodin, S., m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, s.733.  
151 Persson Österman, R., Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning, rapport för Svenskt Näringsliv, s. 13.  
152 Persson Österman, R., Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning, rapport för Svenskt Näringsliv, s. 10 f.  
153 Persson Österman, R., Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning, rapport för Svenskt Näringsliv, s. 11.  
154 Persson Österman, R., Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning, rapport för Svenskt Näringsliv, s. 12.  
155 Persson Österman, R., Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning, rapport för Svenskt Näringsliv, s. 31.  
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och riskhantering. Styrelsen ska se till att organisationen är ändamålsenlig vilket innefattar 

planering och utveckling av bolaget. Planeringsarbetet innebär att upprätta riktlinjer för 

förvaltning och placering av bolagets medel.156   

Två minoritetsskyddsregler som är uppställda till skydd för aktieägare är verksamhetsföremål 

och vinstsyftet. I bolagsordningen ska ett eller flera verksamhetsföremål anges i enlighet med 3 

kap. 1 § ABL. Verksamhetsföremålet utgör en gräns för styrelseledamots och verkställande 

direktörs befogenhet. Ett stämmobeslut som strider mot det angivna verksamhetsändamålet i 

bolagsordningen och associationens syfte, kan leda till ersättningsskyldighet för styrelsen.157 

Det ställs inga krav på vilket slag av affärsverksamhet som ska bedrivas. En tydlig beskrivning 

av anknytning till viss bransch bör anges för att inte hindra bolagsregistrering på grund av ett 

för vagt verksamhetsföremål.158 Dock bör avgränsningen inte vara så snäv att den hindrar 

mindre förändringar av bolagets rörelse.159  

Oavsett verksamhetens karaktär bedrivs företaget vanligen med syftet att generera vinst till 

aktieägarna.160 Vinstsyftet utgör ett av fundamenten till ABLs särpräglade drag och bör ses som 

en handlingsnorm för styrelsen och verkställande direktör.161 I enlighet med verksamhetens 

syfte bör således inga rättshandlingar företas som strider mot bolagsordningens 

bestämmelser.162 Till följd av att vinstsyftet är ett skydd för ägarna, lämnas ett utrymme för 

styrelsen att företa handlingar som åsidosätter vinstsyftet. Bolaget kan sälja tillgångar till 

underpris eller skänka medel till valfritt ändamål om samtliga aktieägare godkänner 

handlingen.163 Transaktionerna får dock inte strida mot de regler om värdeöverföring som finns 

uppställda för att skydda bolagets egna kapital och bolagets borgenärer.164   

Som ovan nämnt är styrelsen ansvarig för intern riskhantering. Detta har särskilt fått ett ökat 

fokus hos större börsnoterade företag.165 Det är här CSR kommer in i bilden sett till de oetiska 

förfaranden och korruption som kan hänföras till begreppet ”reputation risk”. Risker kopplade 

till barnarbete i leverantörskedjan eller att begå miljöbrott som kan leda till ett negativt anseende 

om företaget.166   
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4.5 Nutida forskning inom CSR och företagsbeskattning   
Nedan kommer nutida forskning att presenteras. Teorierna skiljer sig åt beroende på om skatter 

ses som en ”private burden” eller som en ”public benefit”.167 Genom att se skatt som en privat 

börda företas en liberalistisk syn, där inkomsten anses vara skattebetalarens egendomsrätt. Det 

antas att den kapitalistiska marknadsekonomin genererar en rättvis fördelning av resurser i 

samhället där utgångspunkten är att skattebördan fördelas lika mellan skattebetalarna innan 

beskattning.168 Det andra perspektivet ser skattebetalning som en reglering att upprätthålla och 

bygga ett hållbart samhälle där en del av skatten är öronmärkt för sociala förbättringar utan att 

ha varit en del av skattebetalarens egendom.169   

Avi-Yonah betonar vikten av att diskutera CSR i relation till företagsbeskattning som en följd 

av staternas minskade inkomster på grund av att skattebaserna urholkas.170 Beroende på vilket 

företagsperspektiv som företas i debatten, får utgången av diskussionen olika slutsatser. 

AviYonah redogör för tre historiska företagsperspektiv, där företagens inställning till att betala 

skatt och dess konsekvenser skiljer perspektiven åt.171 Det första perspektivet, artificial entity 

view, bygger på tanken att det är staten som skapat och tilldelat företaget juridiska fördelar och 

förpliktelser. Enligt teorin har företaget en skyldighet att åtgärda de aktiviteter som leder till en 

kostnad för staten, exempelvis genom förorening. Där krävs en viss anknytning till företagets 

verksamhet vid ett aktivt arbete inom CSR. Huruvida företagen bör, får, engagera sig i andra 

CSR-frågor som inte är förknippade med verksamheten är oklart. Avi-Yonah betonar istället 

vikten av att ett företag inte engagerar sig i aggressiv skatteplanering, vilket anses bryta mot 

företagets förpliktelser gentemot staten enligt teorin.172  

Genom det andra historiska perspektivet, real entity view, jämställs företaget med en individ, 

likt en företagsledare eller anställd, som är frikopplad från både staten och aktieägare. 173 

Företaget torde därav försöka följa skattelagstiftningen efter bästa förmåga och göra en 

åtskillnad mellan att minimera skatter genom lagliga affärstransaktioner samt transaktioner med 

syfte att enbart minimera skatter.174  

Från mitten av 1990-talet ändrades företagens attityd gällande företagsbeskattning. Det tredje 

perspektivet, aggregate view, växte sedermera fram med aktieägarnas vinstmaximering som sitt 

huvudsakliga syfte.175 Enligt teorin är CSR- åtgärder enbart acceptabla så länge de bidrar till en 

högre avkastning för aktieägarna. Företagsbeskattning ses som en kostnad företagsledare ska se 

till att minimera, vilket ökar incitamentet för skatteplanering.176   

Avi-Yonah framhåller att aggregate view-teorin är det dominerande perspektivet hos företagen 

idag och påpekar konsekvenserna av att staten inte kan finansiera sina sociala funktioner om 
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170 Hilling, A., Ostas, D. T., Corporate Taxation and Social Responsibility, s. 125.  
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alla företagen skatteplanerade i hög utsträckning.177 Här drar Avi-Yonah gränsen, företagen 

borde ”just say no” till skatteplanering som enbart åsyftar att minska företagets skattebörda.178  

Knuutinen bygger sin teori på redan befintliga teorier med skatteflyktsproblematiken som 

grund. 179  Enligt Knuutinen måste det finnas andra skäl än att lyda lagen för att placera 

beskattning inom CSR, vilket han redogör för i sin artikel. Enlig det första skälet, moral 

obligation, har företaget en moralisk skyldighet att undvika skattetransaktioner som inte har 

affärsmässiga skäl.180 Till följd av att företagen har fått juridiska fördelar från staten, license to 

operate, anses företagen även ha en skyldighet att betala bolagsskatten i den stat de är 

verksamma i. Det tredje argumentet hållbarhet, sustainability, har fått en välkänd definition av 

Brundtland, ”Meeting the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs.”181 Hållbarhet är kopplat till miljöutveckling och social 

utveckling vilket även kan innefatta att skydda den ekonomiska basen enligt Knuutinen.182 

De tre ovanstående argumenten grundar sig på att företaget ska ses som en individ, real entity 

view. I det tredje argumentet hållbarhet företar dock Knuutinen en, aggregate view, där 

aktieägarnas vinstintresse blir det styrande.183 Som en följd av att bolagsrätten anger vilka 

intressenter företaget har ett ekonomiskt ansvar för, uteslutande det allmänna som 

skatteborgenär, är Knuutinens slutsats angående CSR och skattebetalning, ”whether or not taxes 

belong to the CSR agenda has been somewhat ambiguous”.184 Huruvida skatter ska innefattas 

av CSR beror enligt Knuutinen på intressenternas förväntningar, mediabevakning och 

lagstiftarens agerande.185  

Persson Österman och Svernlöv anlägger ett perspektiv utifrån att skatter ses som en private 

burden. De anför att det är befattningshavarens värderingar och privata moral som kan påverka 

företagets beslut om legal skatteplanering. Vinstsyftet i ABL torde även påverka de beslut 

styrelsen och befattningshavaren tar för att stärka företagets ekonomi.186    

CSR kan anses vara förenligt med vinstsyftet genom den samhälleliga riskhanteringen 

företaget har att förhålla sig till. Genom att undvika oetiska förfaranden som miljöbrott och 

barnarbete kan företaget upprätthålla sitt anseende vilket direkt kan påverka försäljning till 

kunder, konsumenter. Författarna menar härigenom att CSR inte bara kan anses vara förenligt 

med vinstsyftet utan är en förutsättning för att vinstsyftet inte ska äventyras.187  
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Hur skattefrågor kan förhålla sig till CSR och idén om att ett företag ska erlägga mer skatt än 

vad lagen kräver anser författarna är oförenligt med det uppställda vinstsyftet i ABL och i strid 

med lagens intention.188   

Gribnau och Jallai bygger sin tes utifrån att skatteplanering har en moralisk dimension. Den 

skatteplanering som bedrivs av multinationella företag diskuteras inte utifrån huruvida 

skatteplaneringen utgör ett lagligt eller olagligt beteende, utan utgår ifrån moraliska grunder.189 

Med utgångspunkt i the real entity view anser dem att företagets moraliska ståndpunkt, utöver 

direkt påverkan från intressenter, även bygger på företagets interna beslutsfattanden, 

företagskultur och organisation. Även om skattelagstiftningen ibland inbjuder till 

skatteplanering som följer lagens bokstav men strider mot lagstiftarens avsikt anser Gribnau 

och Jallai att företagsledaren borde ha självbehärskning. Således ska inte skatteplanering inte 

missbruka lagens anda för eget vinnande och på bekostnad av samhället.190 

Som exempel tar författarna upp Starbuck´s skatteplanering som ansågs vara för aggressiv 

med omfattande negativ publicitet som följd. Härigenom kunde intressenternas beteende, 

genom kundstrejk och ”naming and shaming”-kampanjen, påvisa hur sårbart ett företags 

anseende är vid användandet av en aggressiv skatteplanering.191  

Därav måste företagen se till, inte bara det ekonomiska och juridiska, utan även beakta det 

moraliska i sin skatteplaneringsstrategi.192 På så vis kan företaget behålla sitt goda anseende 

och bidra till ett välfungerande samhälle.193 Till skillnad från Persson Österman och Svernlöv 

anser Gribnau och Jallai att CSR inte enbart handlar om att upprätthålla företagets anseende 

utan att företag även ska fokusera på deras miljöansvar.194  

För att underbygga sin teori använder sig författarna av Carrolls pyramid. Utifrån pyramiden 

ska företagen enbart engagera sig i aktiviteter som är lönsamma, lagliga och etiska samt att 

företagets skattestrategi kan utvärderas i relation till pyramiden genom öppenhet och 

transparens.195   

4.6 Sammanfattning  
När multinationella företag inte följer både skattelagstiftningens bokstav och syfte väcks 

diskussionen om de moraliska i att företa skattetransaktionerna. OECD har utvecklat 

BEPSprojektet för att identifiera de skatteupplägg som anses utgöra aggressiv skatteplanering 

och kommit med konkreta lösningar genom BEPS-handlingsplan.196  

Den svenska grundlagen anger att beskattning kräver stöd i lag enligt 8 kap. 3 § RF. 

Beskattningsreglernas inplacering i det svenska rättssystemet beror på kraven på 

likabehandling, oberoende domstolskontroll och demokrati där legalitetsprincipen ska vara 

styrande för skatter. Kraven påvisar de bakomliggande samhälleliga värderingarna och sociala 
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attityder hos medborgarna gentemot att betala skatt.197 För att CSR ska kunna appliceras på det 

berörda, innebär det att företagaren går utöver lagstiftningens uppställda krav.   

Styrelsen för ett aktiebolag har en betydande frihet i fråga om verksamhetens karaktär och hur 

företaget ska organiseras. Oavsett verksamhetens karaktär bedrivs företaget vanligen med syftet 

att generera vinst till aktieägarna.198 Vinstsyftet utgör ett av fundamenten till ABLs särpräglade 

drag och bör ses som en handlingsnorm för styrelsen och verkställande direktör.199 En styrelse 

är ansvarig för intern riskhantering vilket har särskilt uppmärksammats i fråga om större 

börsnoterade företag.200 Riskerna kan vara kopplade till barnarbete i leverantörskedjan eller att 

begå miljöbrott som kan leda till ett negativt anseende om företaget. Det är här CSR kommer 

in i bilden sett till de oetiska förfaranden och korruption som kan hänföras till begreppet 

”reputation risk”.201  

Skattelagstiftningens bokstav och syfte, konstitutionella krav på beskattning och aktiebolagets 

vinstsyfte utgör beståndsdelar i diskursen om CSR. De teorier som har presenterats har lagt 

olika vikt i beståndsdelarna vilket resulterat i olika ställningstaganden och reflektioner.  

Huruvida skatter ses som en ”private burden” eller som en ”public benefit” har även påverkat 

de olika synsätten på CSR och företagsbeskattning.202 
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5. Företagsbeskattning som en del av CSR  

5.1 Inledning  
Av den redogörelse som gjorts går det att konstatera att det inte finns en gemensam definition 

av vad begreppet CSR innefattar. Det råder även delade meningar om vilka intressenter som 

ska beaktas i ett företags styrning. För att påverka företagen att vilja ta ett större samhällsansvar 

pågår arbeten både internationellt och nationellt.   

I den skatterättsliga diskursen föreligger olika åsikter om huruvida skatt ska vara en del av 

CSR. Med utgångspunkt i det material som nu redovisats kan den första frågeställningen 

besvaras, vad CSR är och hur begreppet använts i den skattepolitiska diskursen. Kommentarer 

och reflektioner kommer att presenteras nedan.   

5.2 Kommentarer och reflektioner  
Utifrån de olika intressenternas arbeten inom CSR ligger fokus på miljö och socialt ansvar. 

Arbetet med riktlinjer och ramverk för CSR fortskrider både hos intresseorganisationer, på 

internationell och nationell nivå. Även om det handlar om riktlinjer ser man en vilja hos 

företagen att möta de krav som ställs från intressenterna om en ansvarstagande verksamhet. 

Enligt forskarna Sternberg och Jensen är det viktigt att ett företag har goda relationer till 

samtliga av sina intressenter för att uppnå finansiell värdemaximering.203    

För att möta efterfrågan om att företagen borde ta ett större frivilligt ansvar har många företag 

börjar redovisa sin verksamhet utifrån Elkingtons triple-bottom line modell. På så vis ges det 

sociala och miljömässiga ansvaret samma tyngd som det ekonomiska och underlättar för 

investerare att jämföra olika företags ansvarstagande.204  

Skattefrågor är dock något som sällan verkar tas upp i sammanhanget utifrån det material som 

har studerats. Diskursen verkar därav ske främst inom den akademiska sfären.  

Av de akademiker som redogjorts för är det två av dem som förespråkar att skattebetalning 

kan inkluderas i CSR. Avi-Yonah anser att företaget har en moralisk skyldighet att betala skatt 

i den stat där de är verksamma. Företagsledaren bör därför avstå från aggressiv skatteplanering 

som enbart åsyftar till att minska företagets skattebörda.205 Enligt Knuutinen finns det fler skäl 

än att enbart lyda lagen för att beskattning ska vara en del av CSR. Hållbarhet kopplat till social- 

och miljöutveckling kan bestå av att skydda den ekonomiska basen. Företag bör därför undvika 

att företa skattetransaktioner som inte har affärsmässiga skäl och betala bolagsskatt i den stat 

de är verksamma i. Knuutinen ser dock en begränsning utifrån att bolagsrätten enbart tar hänsyn 

till aktieägarnas vinstintresse. Enligt Knuutinen är det tvetydigt om skatt är en del av CSR, det 

beror på lagstiftarens agerande, mediabevakningen och intressenternas förväntningar.206  

Persson Österman och Svernlöv anser att det är nödvändigt för ett företag att arbeta med CSR 

och undvika oetiska handlingar för att upprätthålla företagets anseende. Dock gör de 

associationsrättsliga aspekterna, vinstsyfte och legala sanktioner, det svårt att förändra attityden 
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hos företagsledaren och styrelsen. Att betala mer skatt än nödvändigt är därmed inte förenligt 

med ABL. Skattehantering inom CSR blir därav tvivelaktigt.207  

Gribnau och Jallai anser att företagets moraliska ståndpunkt bygger på interna beslutsfattanden, 

företagskultur likväl som en direkt påverkan från intressenter. Med utgångspunkt i Carrolls 

pyramidteori anser Gribnau och Jallai att företagens skattestrategi kan utvärderas i relation till 

CSR. Detta genom att vara öppna med sin skattestrategi och enbart engagera sig i lagliga, 

lönsamma och etiska aktiviteter. 208  

Med utgångspunkt i att CSR bland annat innebär att ett företag ska göra något mer än vad 

lagen kräver blir det problematiskt att se skatt som en del av begreppet. Både sett till de 

konstitutionella kraven och vinstsyftet företagsledarna har att förhålla sig till enligt ABL. 

Härigenom är jag enig med Persson Österman och Svernlöv. Som redogjorts för, är oftast de så 

kallade aggressiva skatteplaneringarna och skatteundandragande i överensstämmelse med 

lagstiftningens bokstav. En företagsledare borde således inte behöva lägga egna värderingar i 

vad lagstiftaren har för syfte om det inte följer av tydliga förarbeten.  

Ska man applicera Carrolls teori på skatt som en del av CSR skapas genast spänningar mellan 

pyramidens olika komponenter. 209  Till följd av att det ekonomiska ansvaret innefattar att 

maximera avkastning till aktieägarna föreligger redan här en motsättning till pyramidens etiska 

ansvar. Även det legala ansvaret där företagen förväntas följa uppställda lagar kan tänkas stå i 

distinktion till det etiska ansvaret utifrån skatterättens konstitutionella krav. Ett företag torde 

därav inte behöva betala mer skatt än vad lagstiftningen föreskriver. Enligt min mening blir det 

svårt även genom Carrolls teori att se skatt som en del av CSR. Det etiska ansvaret inrymmer 

ett önskvärt beteende från företagen utifrån samhällets förväntningar. Det torde vara svårt att 

anpassa sig till samhällets föränderliga förväntningar ifråga om skatter. Här bör det inte ligga 

på företagsledarna att anpassa skattebetalningen utifrån samhällets moraliska tyckande. I 

enlighet med Hultqvist, anser jag att det moraliska i att företa en skattetransaktion inte ska 

övervältras på den skatteskyldige att bestämma.210 Lagstiftningen där krav på likabehandling, 

demokrati och förutsägbarhet förekommer borde därav vara styrande. Således anser jag att det 

är lagstiftningen som bör förändras för att bli mer anpassad till vårt samhälle. Skatt kan enligt 

min mening inte vara en del av CSR.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
207 Persson Österman, R., Svernlöv, C., CSR i företagsbeskattning, rapport för Svenskt Näringsliv, s. 4.  
208 Gribnau, H., Jallai, A. G., Good Tax Governance: A Matter of Moral Responsibility and Transparency, 

Nordic Tax Journal, pp. 70 – 88, p. 85.  
209 Carroll, A. B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 

Organizational Stakeholders, s. 40.  
210 Hultqvist, A., Skattelag och skattemoral i Blendow Lexnova Expertkommentar- Skatterätt, februari 2018.  
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6. Impact Investment  
6.1 Inledning  
I likhet med CSR finns det ingen erkänd definition av Impact Investment och vad konceptet 

omfattar. Investeringar med sociala ändamål har vuxit fram i USA och sedan spritt sig till 

Europa. Beroende på de olika värdegrunderna i samhällena har Impact Investment fått olika 

innebörd och lika många benämningar. Arbeten inom utvecklingen av Impact Investment sker 

på både internationell och nationell nivå. De aktörer som arbetar med Impact Investment kan 

delas in i fyra kategorier, tillgångsägare, kapitalförvaltare, efterfrågesidans aktörer och 

tjänsteleverantörer. Tillgångsägarna utgörs av högt värdeskapande personer och privata 

stiftelser som haft stor inverkan på investeringsfonder tillsammans med regeringar och 

ickeprofessionella investerare. Kapitalförvaltare ger kunder en möjlighet att investera i sociala 

företag och består av banker, fondförvaltare, investeringsrådgivare och offentliga 

investeringsprogram. Aktörer som tillhör efterfrågesidan, de som utnyttjar effektinvesteringar, 

inkluderar företag av olika storlek, sociala företag och kooperativ. Den sista gruppen, 

tjänsteleverantörer, involverar särskilda nätverk, standardiserande organ och myndigheter, med 

andra ord de som gör finansieringsformen möjlig. 211  Nedan kommer olika perspektiv och 

utvecklingen av Impact Investment att redogöras för.   

6.2 Impact Investment – olika perspektiv  

6.2.1 Amerikanskt perspektiv  
De första icke-vinstdrivande företagen utgjordes av ”communities” eller samhällsgrupper som 

organiserade marknader med försäljning av egengjorda varor. Syftet var att komplettera 

insamlade donationer till den organisationen som bedrevs. Detta blev starten för arbete genom 

kommersiella aktiviteter för att finansiera verksamhetsmål.212   

Under 1960-talet startade den amerikanska staten The Great Society Program. Pengarna som 

staten investerade i projektet avsåg att motverka fattigdom och förbättra vården, skolan och 

miljön. På grund av den lågkonjunktur som följde på 1970-talet, tvingades staten att skära ner 

på de statliga bidragen till de ideella organisationerna. Följden av detta blev att organisationerna 

var tvungna att jobba med ekonomiska aktiviteter för att kunna finansiera verksamheten.213   

Även om investeringar med sociala ändamål inte var någonting nytt i USA myntades 

begreppet Impact Investment först år 2007 vid ett möte. 214  Det så kallade Bellagiomötet 

anordnades av stiftelsen The Rockefeller Foundation med syftet att skapa förutsättningar för en 

marknad inom Impact Investment. Arbetet har bland annat bestått av att utveckla 

rapporteringsstandarder och utveckla rankningsmodeller samt bygga nätverk. Grunden till att 

stiftelsen är delaktiga i utvecklingen av Impact Investment är enligt dem själva för att frigöra 

resurser för att möta världens mest akuta problem och att förbättra livet för människor som har 

det svårt.215   

                                                 
211 Jackson, E. T., Accelerating Impact: Achievements, Challenges and What’s Next in Building the Impact 

Investing Industry, July 7, 2012, s. 11.  
212 Crimmins & Keil, 1983  
213  Kerlin, J. A., Social Enterprise in the United States and Europe: Understanding and Learning from the 

Differences, s. 251 f.  

214 Jackson, E. T., Accelerating Impact: Achievements, Challenges and What’s Next in Building the Impact 

Investing Industry, July 7, 2012, s. 1.  
215 Nya finansieringsformer för social innovation -En internationell utblick om impact investment, Mötesplats 

Social Innovation, s. 44.  
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Mötet resulterade även i att en ickevinstdrivande verksamhet grundades med medel från 

Rockefeller Foundation. The Global Impact Investment Network (GIIN) består idag av ett 

globalt nätverk av ledande investerare. Syftet med verksamheten är att sprida kunskap om 

Impact Investment genom erfarenhetsutbyte och nätverkande. Finansieringsformen definieras 

enligt GIIN som:  

”Impact investments are investments made into companies, organizations, and funds with 

the intention to generate social and environmental impact alongside a financial return. 

Impact investments can be made in both emerging and developed markets, and target a range 

of returns from below market to market rate, depending on investors' strategic goals.”216   

 GIIN har även som mål att utveckla standardiserade ramverk för att utvärdera sociala och 

miljömässiga effekter.217 Katalogen IRIS har därefter framställts med ca 500 olika indikationer 

på hur miljömässiga, sociala och finansiella effekter på investeringar kan mätas och jämföras.218  

En djupt rotad åsikt var att det enbart var filantropiska donationer219 som borde arbeta med 

sociala och miljömässiga frågor. Marknadsinvesteringar å andra sidan borde endast rikta in sig 

på att generera avkastning. Som en följd av att investeringsmarknaden erbjuder investeringar 

med möjlighet att sammankoppla sociala lösningar med avkastning, har fler aktörer börjat 

arbeta med Impact Investment.220   

I och med den nya finansieringsformen har en ny typ av företag vuxit fram. Hybrid 

organisationer anses befinna sig mellan vinstdrivande och ideella företag. Detta till följd av det 

tvådelade värdeskapandet där både vinstintresset och sociala mål beaktas.221222 The Rockefeller 

Foundation har tagit fram en certifiering likt Fair Trade som kommit att benämnas Benefit 

Corporations (B Corps). Från början var konceptet en renodlad certifiering som företagen fick 

ansöka. B-corps har därefter vuxit sig starkare och börjat etablera sig som en egen juridisk 

organisationsform. Idag återfinns organisationsformen i 27 delstater.222  

Arbetsgruppen United States National Advisory Board (NAB) har haft i uppdrag att lyfta fram 

nyckelområden för amerikanska policymakare att fokusera på, för att stötta tillväxten av Impact 

Investment i USA. I juli 2014 publicerade NAB sin slutrapport 223  med tre övergripande 

rekommendationer. Förslagen innehöll åtgärder för hur regeringen kan samarbeta med 

investerare för att frigöra nytt kapital och kompetens för att möta sociala och miljömässiga 

utmaningar. En av rekommendationerna är att avlägsna rättsliga hinder för att frigöra kapital 

till privata investeringar inom Impact Investment.224   

                                                 
216 Se https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/.   
217 Nya finansieringsformer för social innovation -En internationell utblick om impact investment, Mötesplats 

Social Innovation, s. 44.  
218 Se https://iris.thegiin.org/metrics.   
219 Det bör nämnas att filantropiska donationer är en viktig del i det amerikanska samhället. 95 % av hushållen 

skänker pengar till välgörande ändamål. Se Nya finansieringsformer för social innovation - 

En internationell utblick om impact investment, Mötesplats Social Innovation, s. 44.  
220 Se https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/.   
221 Haigh, N., Hoffman, A. J., The New Heretics: Hybrid Organizations and the Challenges They Present to 

Corporate Sustainability, s. 224.  
222  delstater år 2014, Nya finansieringsformer för social innovation -En internationell utblick om impact 

investment, Mötesplats Social Innovation, s. 44.  
223 US National Advisory Board on Impact Investing, Private Capital, Public Good: How Smart Federal Policy 

Can Galvanize Impact investment – and Why It’s Urgent.  
224 Se US National Advisory Board on Impact Investing, Private Capital, Public Good: How Smart Federal 

Policy Can Galvanize Impact investment – and Why It’s Urgent.  
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6.2.2 Europeiskt perspektiv  
Efter utvecklingen av sociala företag i USA började även Europa anamma företagsformen. Till 

följd av lågkonjunkturen mellan 1970-1990-talet i Europa ökade arbetslösheten kraftigt. 

Nedskärningar i den offentliga sektorn och reducering av samhällstjänster ledde till att nya 

sociala företag utvecklades inom den tredje sektorn för att täcka upp det behov som uppstod. 

De europeiska sociala företagen specialiserade sig på de samhällsområden där välfärdsstaten 

hade gjort nedskärningar och började att arbeta med att ta fram sysselsättningsprogram för 

långtidsarbetslösa och arbeten inom barn- och äldreomsorg.225   

I den europeiska utvecklingen av Impact Investment är Storbritannien ledande och var ett av 

de länder som översatte idén från USA. En snabb avreglering av välfärdstjänster som övergick 

till att bedrivas i extern regi anses vara en viktig drivkraft för utvecklingen av sociala företag. 

Mot slutet av 1990-talet riktades kritik mot att de sociala tjänsterna gick till privata 

vinstdrivande företag. Det ifrågasattes varför det civila samhället inte fick driva en del av 

tjänsterna. Problematiken fann sin grund i att sociala företag och civila samhällets 

organisationer inte hade ekonomiska resurser för att kunna delta i offentlig upphandling. 

Bankerna som inte förstod sig på affärsmodellen var ovilliga till att låna ut pengar till 

organisationerna som ansågs utgör en för hög risk.226  

För att ta reda på hur sociala investeringar kunde kombineras med finansiell avkastning 

tillsattes en Social Finance Task Force (SFTF) 227  år 2000 av dåvarande premiärminister, 

Gordon Brown. Arbetet fokuserades på finansiering av samhällsutveckling där det fanns mest 

resursbehov. År 2000 levererade SFTF en slutrapport med fem rekommendationer för att skapa 

förutsättningar för en entreprenöriell sektor med inriktning på samhällsutveckling. 

Rekommendationerna innefattade bland annat skattereduktion för samhällsinvesteringar.228 År 

2014 genomfördes en skattelättnad på 30 % för individer som investerade i verksamheter som 

levererade en positiv samhällseffekt.229   

SFTF har även bidragit med att ta fram ett finansiellt instrument, Social Impact Bonds, (SIB) 

där privata investerare kan finansiera åtgärdsprogram för att möta ett specifikt samhällsproblem. 

Ofta föreligger ett ekonomiskt intresse för offentlig sektor, exempelvis en kommun, som 

identifierar ett problem och sedan vänder sig till en intermediär som tar in externa finansiärer.230 

Den första SIB utvecklades av intermediären Social Finance, 2010. Innovationen åsyftade att 

finansiera rehabiliteringen av frisläppta fångar från fängelset St. Petersborough med målet att 

minska antalet återfall från mellan 7,5 och 10 %.231 Projektet avslutades 2017 med ett resultat 

av minskade återfall med 9 %. Investerarna fick därmed en återbetalning.232  

                                                 
225  Kerlin, J. A., Social Enterprise in the United States and Europe: Understanding and Learning from the 

Differences, s. 252.  
226 Nya finansieringsformer för social innovation -En internationell utblick om impact investment, Mötesplats 

Social Innovation, s. 28. 
227 Även benämnt Social Impact Investment Taskforce. 
228 Nya finansieringsformer för social innovation -En internationell utblick om impact investment, Mötesplats 

Social Innovation, s. 29.  
229 https://www.gov.uk/government/publications/social-investment-tax-relief-factsheet/social-investment-

taxrelief.   
230 Nya finansieringsformer för social innovation -En internationell utblick om impact investment, Mötesplats 

Social Innovation, s. 15.  
231 Nya finansieringsformer för social innovation -En internationell utblick om impact investment, Mötesplats 

Social Innovation, s. 31.  
232 Se slutrapport, Anders, J., Dorsett, R., HMP Peterborough Social Impact Bond - cohort 2 and final cohort 

impact evaluation, 2017, https://golab.bsg.ox.ac.uk/resources/hmp-peterborough-social-impact-bond-cohort-2-

and-finalcohort-impact-evaluation/.    
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År 2013 lanserade Dåvarande G8 en oberoende satsning för investeringar som förbättrar 

samhället. Därefter kom varje medlemsstat att upprätthålla nationella rådgivande nämnder för 

att informera om sitt arbete och genomförande i framtiden. Detta ledde till att SFTF utökades 

till att bli en del av Global Impact Investment Steering Group233 bestående av 13 medlemsländer 

och EU. Storbritannien återupptog den brittiska organisationen och inrättade två organ, en 

brittisk nationell rådgivande nämnd, UK National Advisory Board (NAB), och ett utövarråd.234 

I Storbritannien kan socialt företagande utövas utifrån olika bolagsformer där bland annat 

aktiebolag, kooperativ och välgörenhetsorganisationer är förekommande. Aktiebolagsformen 

Community interest companies (CIC) har även skapats till förmån för socialt företagande där 

samhället prioriteras framför privata aktieägare. För att få skapa en CIC krävs att ett 

samhällsintresse inkluderas i bolagsordningen och att en låsning av kapital sker. Tillgångslåset 

är ett lagligt löfte som begränsar överföringen av tillgångar ur CIC och försäkrar att medlen 

används till sociala mål. En proportionerlig reglering ger en tydlig signal för investerare om hur 

mycket de kan förväntas få i utdelning och räntebetalningar.235 Ett annat sätt att säkerhetsställa 

att medlen går till sociala ändamål är att ett CIC inte kan omstruktureras till ett vanligt AB.236 

För att främja socialt företagande i Europa har Europeiska kommissionen (kommissionen) 

antagit två viktiga åtgärder år 2011. Den första är en strategi för den inre marknaden med syfte 

att öka tillväxten och stärka förtroendet för ekonomin.237 Rapporten anger 12 olika verktyg som 

kan användas för att skapa en ny tillväxtmodell varav socialt företag är ett av verktygen. 

Nyckelåtgärden för socialt företagande beskrivs enligt följande:  

  

”Lagstiftning som inrättar en EU-ram för att främja utvecklingen av solidariska 

investeringsfonder och stärker effekterna av nationella initiativ genom att bereda dessa fonder 

tillgång till de möjligheter som inre marknaden har att erbjuda (investeringsmöjligheter och 

tillgång för investerare från alla medlemsstater)”238 

  

Behovet av nya ekonomiska modeller uppstår när samhällsekonomiska överväganden får 

företräde framför strikt profittänkande. För att skapa en större ekonomisk rättvisa och ta tillvara 

på de företag som har sociala mål vill kommissionen lagstifta om ökad öppenhet vad gäller den 

sociala och miljörelaterade information som företag inom alla sektorer tillhandahåller. I 

rapporten framhävs även vikten av att dra nytta av nya organisationsformer med särskild rättslig 

ställning. Här tas stiftelser, ömsesidiga bolag och kooperativa sektorn upp. Förslag avses 

därmed att läggas fram för att öppna upp den inre marknaden för dessa organisationsformer.  

Vidare avser kommissionen även att anta ett meddelande om företagens sociala ansvar – vilket 

är ett vidare begrepp än socialt företagande – som ska uppmuntra företagen till att i sin dagliga 

verksamhet vidta åtgärder med ett socialt eller miljömässigt syfte.239  

                                                 
233 Se http://www.socialimpactinvestment.org/.   
234 http://uknabimpactinvesting.org/history-objectives.   
235  A Guide to Legal Forms for Social Enterprise, https://www.gov.uk/government/publications/legal-forms-

forsocial-enterprise-a-guide, s. 3 f.  
236 Palmås, K., (2013) Den misslyckade välfärdsreformen : därför floppade aktiebolag med begränsad vinst, s 30.  
237 EU-kommissionen, Single Market Act, http://ec.europa.eu/growth/single-market/smact_sv.  
238 Europeiska kommissionen, Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden, 

”Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt”, s. 14. 
239 Europeiska kommissionen, Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre 

marknaden, ”Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt”, s. 14 f.  
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Baserat på strategin ovan lanserades samma år “Social Business Initiative” (SBI) för att utveckla 

nya finansieringsformer. Syftet med planen är att införa en kortsiktig handlingsplan för att 

stödja utvecklingen av sociala företag, nyckelaktörer i socialekonomin och social innovation. 

Initiativet syftar även till att skapa debatt om de möjligheter som borde undersökas på längre 

sikt.240   

Utifrån tre olika teman prioriteras 11 åtgärder. Huvudfokus ligger på att underlätta för sociala 

företag att kunna söka investeringar. 4 åtgärder är kopplade till området där det förslås ett 

ramverk för sociala investerings fonder, uppmuntra utvecklingen av mikrokrediter i Europa 

samt inrätta ett EU-finansiellt instrument för att underlätta tillgången till finansiering. För att 

öka synligheten för socialt entreprenörskap har kommissionen planer på att skapa en 

informations- och utbytesplattform för sociala investerare, sociala entreprenörer och 

företagsinkubatorer. Genom nätverket ska det bli enklare att erhålla finansiering och stödja 

sociala företagare. Förslag ges även på att skapa en offentlig databas över olika certifieringar 

inom socialt företagande.241  

Det tredje temat redogör för åtgärder utifrån rättsliga aspekter. Här tas bland annat upp att göra 

kvalitet och arbetsvillkor mer viktiga kriterier för tilldelning av upphandlingskontrakt, särskilt 

för sociala och hälsovårdstjänster. Ett förenklande av reglerna för beviljande av offentligt stöd 

till sociala och lokala tjänster tas även upp som åtgärd vilket skulle gynna många sociala 

företag.242  

  

6.2.3 Svenskt Perspektiv  
Sverige har ingen enhetlig översättning av Impact Investment utan kommer i uttryck genom 

olika verksamheter. Termer som social innovation, samhällsentreprenörskap och socialt 

företagande är vanligt förekommande. Mötesplats Social innovation243 beskriver begreppet 

social innovation som:  

”initiativ som strävar efter att möta samhällets utmaningar, och som innefattar 

innovativa idéer och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem på nya sätt. I många 

fall används det för att beteckna entreprenörskap inom områden som kommit att 

uppfattas som ett ansvar uteslutande för offentliga, politiskt styrda organ.”244 

Enligt SEFORIS245 utmärks ett socialt företag genom att eftersträva sociala mål framför de 

ekonomiska. Rapporten påvisar att sociala företags eftersträvar sociala mål i förhållande till 

ekonomiska mål med ca 3:2.246 Sociala innovationer finns inom alla delar av samhället och blir 

viktigare i samhällen som är präglade av ansträngd offentlig ekonomi, migration, 

folkhälsoutmaningar och klimatförändringar. Som en följd av att den offentliga sektorn inte kan 

tillgodose vissa sociala behov växer gräsrotsinitiativ fram för att möta behoven. Offentliga 

                                                 
240 EU-kommissionen, Social Enterprises, https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en.   
241 EU-kommissionen, Social Enterprises, https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en.   
242 EU-kommissionen, Social Enterprises, https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en.  
243 En samlad nationell kunskapsnod för samhällsentreprenörskap och social innovation där Malmö universitet är 

värd. Bland annat är Malmö Stad och Region Skåne partners. 
244 ABC i Social Innovation och finansiering, Mötesplats Social Innovation, s. 4.  
245 Ett projekt finansierat av Europeiska Unionen där 1000 sociala företag i Ungern, Rumänien, Spanien, Portugal, 

Tyskland, Sverige, Storbritannien, Kina och Ryssland har sammanställts.   
246 Landsrapport Sverige, En första analys och profilering av sociala företag i Sverige, utarbetat av SEFORIS 

forskningskonsortium, s. 4.  
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institutioner arbetar i större utsträckning med att engagera och samverka med 

frivillighetsorganisationer och företag för att hitta nya innovativa arbetssätt. Det är främst inom 

hälsoområdet, sjukvården och gröna produkter och tjänster där utmaningar och behoven av 

sociala innovationer finns inom Sverige och EU. Något som kännetecknar dessa områden är 

även att det föreligger en blandad ekonomi där både det offentliga, privata och ideella 

organisationer är verksamma.247 Storbritanniens arbete med att bygga upp en marknad för 

sociala investeringar på både lokal och nationell nivå har inspirerat flera svenska kommuner 

och regioner. Att starta sociala investeringsfonder har blivit något av en trend bland Sveriges 

kommuner.248   

Av SEFORIS undersökning går det att utläsa att socialt företagande sker utifrån olika 

företagsformer. Ideella föreningar utgör ca 40,5 % av de svenska sociala organisationerna.  

Aktiebolag 20,5 % och Aktiebolag med särskild vinstbegränsning (SVB) utgör 3 %. 

Organisationer som verkar som stiftelser är 11 %.249   

Företaget Allwin AB har vunnit flera utmärkelser för sitt samhällsengagemang och 

entreprenörskap.250 Deras verksamhet bygger på att stoppa mat- och varusvinnet genom att ta 

tillvara på överproducerade matvaror som inte passerat bäst-före-datum och distribuera dem till 

behövande hjälporganisationer och individer. 251  Genom ett samarbete med Samhall skapar 

företaget jobb för personer som står långt utanför arbetsmarknaden. Maten hämtas av Samhalls 

förare, för en mindre avgift hos anslutna butiker, för att sedan levereras till Svenska Kyrkan och 

andra behövande organisationer. Hur företaget går runt ekonomiskt beskriver dem själva genom 

följande:  

”Istället för donationer tar Allwin ut en fast månadsavgift från anslutna 

butiker som täcker timlöner till Samhalls förare, kostnader för leasade 

kylbilar och administration, å andra sidan det ohållbara och kostsamma 

alternativet att slänga den ätbara maten. De allmännyttiga Stiftelsen (GE) 

Gemensamt Engagemang som även äger Allwin till 100% har genom åren 

bekostat utvecklingen av Allwin, idag bärs kostnader av anslutna butiker.”252   

  

Allwin mäter de mjuka värdena genom analysverktyg, omvärldsbevakning och Social Return 

on Investment (SROI). För varje krona satsad på anlita Allwins tjänst, levereras mat för 10-15 

kronor. Resultatet av SROI i deras hållbarhetsarbete är således 0-15 gånger pengarna.253  

Sveriges första nordiska nätverk av Impact-investerare är Impact Invest Scandinavia.254 Det 

främsta syftet med nätverket är att bidra till kompetensutveckling och tillväxt av sociala och 

hållbara företag i Skandinavien.  Nätverket är medlem i Toniic255 och har deltagit i utvecklingen 

av globala hållbarhetsstandarder. Impact Invest Scandinavia utgör en så kallad intermediär där 

                                                 
247 ABC i Sociala Innovation och finansiering, Mötesplats Social Innovation, s. 4 f.  
248 ABC i Sociala Investeringar, Mötesplats Social Innovation, s. 13 f.  
249 Landsrapport Sverige, En första analys och profilering av sociala företag i Sverige, utarbetat av SEFORIS 

forskningskonsortium, s. 14.  
250 De har bland annat blivit vinnare av Corporate Social Responsibility Västsveriges pris år 2012.  
251 Allwin, http://www.allwin.nu/. 
252 Allwin, http://www.allwin.nu/.  
253 Allwin, http://www.allwin.nu/.  
254 Impact Invest Scandinavia, www.impactinvest.se.  
255 https://www.toniic.com/.   
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de fungerar som länken mellan sociala företagare och finansiärer. Utifrån ett affärsperspektiv 

kan investerare få hjälp med att definiera och mäta effekter av Impact Investment.256  

 

6.3 Sammanfattning  
I USA var det på grund av statens nerskärning på statliga bidragen som föranledde behovet av 

att söka finanser på annat håll för de ideella organisationerna.257 Vid ett möte anordnat av The 

Rockefeller Foundation skapades benämningen Impact Investment på investeringar med sociala 

ändamål.258 Stiftelsen har sedan grundat den icke vinstdrivande verksamheten GIIN som i sin 

tur har tagit fram katalogen IRIS som innehåller ca 500 olika indikationer på hur miljömässiga, 

sociala och finansiella effekter på investeringar kan mätas och jämföras.259 Till följd av det 

tvådelade värdeskapandet där både vinstintresset och sociala mål beaktas har en så kallad hybrid 

organisation vuxit fram.260261 The Rockefeller Foundation har tagit fram certifieringen B-corps 

som idag är en etablerad juridisk organisationsform.261  

I Europa är det nedskärningar i den offentliga sektorn och reducering av samhällstjänster som 

föranlett utvecklingen av sociala företag där sysselsättningsprogram för långtidsarbetslösa och 

arbeten inom barn- och äldreomsorg särskilt uppmärksammades. 262 . I Storbritannien har 

utredningsgruppen SFTF tagit fram det finansiella instrumentet SIB där specifika 

samhällsproblem kan finansieras av privata investerare genom åtgärdsprogram. 263  Socialt 

företagande kan utövas genom olika bolagsformer. För att säkerhetsställa att medlen går till det 

sociala ändamålet har aktiebolagsformen CIC utvecklats. En proportionerlig reglering ger 

investerare en indikation på hur mycket de kan förväntas få tillbaka i utdelning och 

räntebetalning på investeringen.264  

I Sverige har sociala företag vuxit fram för att tillgodose de sociala behov som den offentliga 

sektorn inte klarat av. Det handlar främst om hälsoområdet och sjukvården där ekonomin är 

blandad samt där både offentliga, privata och ideella organisationer är verksamma.265 Sociala 

företag kan, liksom i Storbritannien, utövas från olika bolagsformer och förekommer främst 

genom ideella föreningar följt av aktiebolag.  

  

  

  

  

                                                 
256 Se Impact Invest Scandinavia, www.impactinvest.se.  
257  Kerlin, J. A., Social Enterprise in the United States and Europe: Understanding and Learning from the 

Differences, s. 251 f.  

258 Jackson, E. T., Accelerating Impact: Achievements, Challenges and What’s Next in Building the Impact 

Investing Industry, July 7, 2012, s. 1.  
259 Se https://iris.thegiin.org/metrics.   
260 Haigh, N., Hoffman, A. J., The New Heretics: Hybrid Organizations and the Challenges They Present to 

Corporate Sustainability, s. 224.  
261  delstater år 2014, Nya finansieringsformer för social innovation -En internationell utblick om impact 

investment, Mötesplats Social Innovation, s. 44.  
262  Kerlin, J. A., Social Enterprise in the United States and Europe: Understanding and Learning from the 

Differences, s. 252.  
263 Nya finansieringsformer för social innovation -En internationell utblick om impact investment, Mötesplats 

Social Innovation, s. 15.  
264  A Guide to Legal Forms for Social Enterprise, https://www.gov.uk/government/publications/legal-forms-

forsocial-enterprise-a-guide, s. 3 f.  
265 ABC i Sociala Innovation och finansiering, Mötesplats Social Innovation, s. 4 f.  
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7. Inkomstbeskattning av sociala företag  

7.1 Inledning  
Som framkommit av den tidigare redogörelsen kan sociala företag bedrivas utifrån olika 

företagsformer. Beroende på val av associationsform kan det resultera i olika 

beskattningskonsekvenser. Nedan kommer en redogörelse av beskattningsregler gällande 

aktiebolag, stiftelser, vinstbegränsning för andra juridiska personer och aktiebolag med särskild 

vinstutdelningsbegränsning. Utav de associationsformer som redogörs för är det endast SVB:n 

som utvecklats för att användas av sociala företag, främst inom vårdbranschen. Förarbetena till 

32 kap. ABL redogör för Storbritanniens arbete med att utforma regler om en ny bolagsform, 

CIC, varav syftet med den nationella lagstiftningen är att skapa en liknande bolagsform.266 För 

att kunna påvisa skatterättsliga skillnader mellan associationsformerna kommer följande 

redogörelse till viss del att utgå ifrån vårdbranschen.267  Syftet är att undersöka huruvida val av 

bolagsform kan påverka beskattningskonsekvenserna för ett socialt företag.  

  

7.2 Beskattning av aktiebolag  
Av 6 kap. 3 § IL framgår att juridiska personer som är obegränsat skatteskyldiga på grund av 

sin registrering är att anse som svenska juridiska personer. Ett aktiebolag som är ett eget 

rättssubjekt utgör även ett eget skattesubjekt.268 Ett aktiebolag kan endast ha inkomst inom 

ramen för inkomstslag näringsverksamhet enligt 13 kap. 2 § 2 IL.269 Bedriver aktiebolaget fler 

näringsverksamheter ska all näringsverksamhet räknas som en enda näringsverksamhet, 14 kap. 

10 § IL. Utgifter och inkomster som hör till näringsverksamheten räknas följaktligen till 

inkomstslaget näringsverksamhet, 13 kap. 1 § IL.  Detta innebär att avkastning av och utgifter 

för vinst eller förlust på tillgångar räknas till verksamheten även vad gäller kapitaltillgångar.270 

Aktiebolaget beskattas därefter med en proportionell skattesats om 22 % av den 

beskattningsbara inkomsten enligt 65 kap. 10 § IL.271 Skattesatsen är densamma oavsett om 

inkomsten delas ut eller sätts av i bolaget.272  

Periodiseringsfondssystemet i 30 kap. IL ger aktiebolag en möjlighet att göra avdrag för en 

avsättning om högst 25 % av årets beskattningsbara inkomst i periodiseringsfond. Varje års 

avsättning utgör en egen fond som sedan återinförs till beskattning senast vid det sjätte året efter 

avsättningen. På så vis har en reserveringsfond bildats med huvudsyfte att underlätta 

kapitalförsörjningen och investeringar för företagets utveckling.273   

  

                                                 
266 Prop. 2004/05:178, Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, s. 17.  
267 Det följande har sålunda inspirerats av Nick Dimitrievski:s artikel i Skattenytt 2015, Akademiskt nr, s 3, 

Inkomstbeskattning av non-profit aktörer i vårdbranschen.  
268 Lodin, S., m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, s. 394.  
269  Kapitalvinster och kapitalförluster på fastigheter och bostadsrätter beräknas dock enligt reglerna för 

inkomstslaget kapital.  
270 Baekkevold, A., Inkomstskattelag (1999:1229) 13 kap. 1 §, lagkommentar not 421, (2018-05-19, Karnov 

Internet).  
271 Utdelas vinst beskattas utdelningen hos aktieägaren med en skatt på 30 % som kapitalinkomst enligt 

dubbelbeskattningsprincipen.   
272 Lodin, S., m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 1, s. 275.  
273 Lodin, S., m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 1, s. 277.  
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7.3 Skattefrihet för stiftelse  
Liksom aktiebolag är stiftelsen, som juridisk person, obegränsat skatteskyldig för alla sina 

inkomster i Sverige och från utlandet, 6 kap. 3-4 §§ IL. Beskattningen sker i inkomstslaget 

näringsverksamhet i enlighet med 13 kap. 1 § IL. Den kapitalavkastning och kapitalvinst som 

kan uppstå hos en stiftelse beräknas enligt reglerna för kapitalinkomstbeskattning men 

redovisas och beskattas i inkomstslag näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § IL. Likt för 

aktiebolag är skattesatsen 22 % av den beskattningsbara inkomsten, 65 kap. 10 § IL.   

Enligt 7 kap. 3 § IL är en stiftelse skattepliktig bara för inkomst av sådan näringsverksamhet 

som avses i 13 kap. 1 § IL. En stiftelse som uppfyller ändamålskravet, verksamhetskravet och 

fullföljdskravet i 7 kap. 4-6 §§ IL har en möjlighet att bli skattebefriad för viss kapitalinkomst. 

Enligt 7 kap. 4 § IL ska en stiftelse främja ett allmännyttigt ändamål exempelvis miljövård, 

sjukvård eller social hjälpverksamhet.274 Vad som avses med främja preciseras i förarbetena 

och innefattar både de fall stiftelsen lämnar bidrag till annan allmännyttig organisation eller 

själva bedriver en allmännyttig verksamhet.275 En stiftelses ändamål får inte begränsas till att 

enbart omfatta vissa familjer eller bestämda personer.276   

Verksamhetskravet i 7 kap. 5 § IL säkerhetsställer att den verksamheten som bedrivs under 

beskattningsåret uteslutande eller så gott som uteslutande främjar verksamhetens ändamål.  Med 

uteslutande eller så gott som uteslutande avses 90–95 procent upp till 100 procent.277 Det 

föreligger således ett utrymme för stiftelsen att kunna bedriva ca 5-10 % av den totala 

verksamheten i annat syfte.278  Det ställs även krav på att den avkastning som kan uppstå 

återinvesteras för ändamålet i skälig omfattning. I enlighet med de principer som utvecklats 

genom praxis krävs en återinvestering om 75- 80 %.279 Fullföljdskravet ska således vara uppfyllt 

enligt 7 kap. 6 § IL om den allmännyttiga juridiska personen använder minst 75-80 % av sin 

avkastning för allmännyttigt ändamål.280   

En stiftelse behöver inte ha en särskild styrelse utan kan överlämna förvaltningen åt staten, en 

kommun eller annan juridisk person. Stiftelsen utgör i de fallen en anknuten stiftelse.281 En 

central princip för stiftelser är att bidraget från stiftelsen har varit skattefri hos mottagaren. Som 

en följd av att antalet kvalificerade ändamål har vidgats för stiftelser har principen begränsas 

till att enbart omfatta de bidrag som mottagits av en färre antal ändamål.282 Enligt 11 kap. 47 § 

2 st. IL är periodiska understöd som betalats ut från stiftelser undantagna från skattskyldighet 

om utbetalningen görs för att främja omsorg av barn och ungdom, social hjälpverksamhet, 

utbildning och forskning. En juridisk person som bedriver social hjälpverksamhet med 

finansiering i form av periodiskt understöd från stiftelsen kan således undanta bidragen från 

skattskyldighet.   

  

  

                                                 
274 Lodin, S., m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, s. 586. 
275 Prop. 2013/14:1, Budgetpropositionen för 2014, s 289. 
276 Lodin, S., m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, s. 586.  
277 SOU 2009:65 s. 128 f.  
278 Prop. 2013/14:1, Budgetpropositionen för 2014, s 311.  
279 Se RÅ 2001 ref. 17, RÅ 2001 ref. 65. 
280 Prop. 2013/14:1, Budgetpropositionen för 2014, s 316.  
281 Lodin, S., m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, s. 585.  
282 Lodin, S., m.fl., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, del 2, s. 589.  
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7.4 Skattefrihet för andra juridiska personer  
En redogörelse har således gjorts av de kriterier som ska vara uppfyllda för att en stiftelse ska 

medges skattefrihet för viss inkomst. Undantag från skattskyldighet kan även medges andra 

juridiska personer. I 7 kap. 15 § IL anges att sjukvårdsinrättningar som inte bedrivs i vinstsyfte 

bara är skatteskyldiga för inkomst av näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § IL. Omvänt betyder 

det att bolaget är frikallat från skatt för de inkomster som härrör från sjukvårdsverksamheten. 

Skattebefrielsen grundas på uppfattning att dessa utgörs av privata subjekt vars inrättningar lik 

väl kunde ha drivits statligt eller kommunalt.283  

Begreppet sjukvård i 7 kap. 4. § IL omfattar, enligt Regeringen, samma verksamhet som kan 

bedrivas av sjukvårdsinrättningar bibehållen skattefrihet. 284  Ändamålskravet behöver inte 

tillämpas för de stiftelser som avses i 7 kap. 15 § IL. Dock fordras att fullföljdskravet i 7 kap. 6 

§ IL är uppfyllt enligt 7 kap. 18 § IL. Även ett verksamhetskrav har ställts upp i 8 kap. 18 § 2 

st. IL. Hur verksamhetskravet ska utläsas är inte helt oproblematiskt. Särskilt i de fall det inte 

finns något ändamålskrav.285   

En redogörelse av praxis påvisar att det inte är helt oproblematiskt att fastställa huruvida ett 

aktiebolag som bedriver sjukvårdsinrättning kan vara skattebefriat. RÅ 1996 not. 118 gäller 

Tranås Kuranstalt AB, ett aktiebolag som bedrev sjukvårdsinrättning i form av ett 

socialförsäkringscentra med inriktning på rehabilitering av patienter och forskning. 

Aktiebolaget bedrev även en hotell- och konferensverksamhet av obetydlig storlek med äldre 

människor som främsta målgrupp. I bolagsordningen angavs att verksamheten inte skulle vara 

vinstdrivande. För att finansiera verksamheten togs en preliminär vårdavgift ut som justerades 

i samband med fastställandet av årsbudgeten. Målets kärnfråga var huruvida 

sjukvårdsverksamheten var skattebefriad enligt 7 kap. 15 § IL. HFD (tidigare Regeringsrätten) 

fastslog sedermera att bolaget ska vara frikallat från skatt för de inkomster som härrör från 

sjukvårdsverksamheten men att skattskyldighet föreligger för inkomst hänförlig till annan 

rörelse som kan bedrivas vid sidan av sjukvårdsverksamheten.  

RÅ 2008 ref. 74 berör ett aktiebolag som bedrev sjukvårdsverksamhet i egen regi. 

Bolagsordningen angav att ändamålet med verksamheten var att bedriva hälso- och sjukvård 

där syftet inte var att bereda vinst åt ägarna utan att återinvestera i verksamheten för vidare 

utveckling. För att ge god lönsamhet bedrevs sjukvårdsverksamheten utifrån uppställda mål, 

vilka var kommersiella enligt HFD. Även i detta mål var frågan om bolaget bedrevs utan 

vinstsyfte. HFD konstaterade att aktiebolaget bedrev sjukvårdsverksamhet i enlighet med 7 kap. 

15 § IL och att det var vinstsyftet hos den juridiska personen, inte dess ägares vinstsyfte som 

bedriver verksamheten. HFD fann därav att bolaget inte uppfyller de uppställda kravet i 7 kap. 

15 § IL att sjukvårdsinrättningen ska bedrivas utan vinstsyfte.   

  

  

  

  

                                                 
283 Ondrasek Olofsson, L., Inkomstskattelag (1999:1229) 7 kap. 15 §, lagkommentar not 219, (2018-05-21, 

Karnov internet).  
284 Prop. 2013/14:1, Budgetpropositionen för 2014, s 304.  
285 Se Prop. 1999/00:2, Inkomstskattelagen, s. 90. Se även Dimitrievskis artikel Skattenytt 2015, Akademiskt nr, 

s 3, Inkomstbeskattning av non-profit aktörer i vårdbranschen, s. 37 ff.  

https://pro-karnovgroup-se.bibproxy.kau.se/external_authors/LYON
https://pro-karnovgroup-se.bibproxy.kau.se/external_authors/LYON
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7.5 Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning  
I juli 2001 togs beslut av Regeringskansliet att låta en sakkunnig person studera möjligheten till 

en ny företagsform i svensk lagstiftning. Tanken var att den nya företagsformen skulle kunna 

garantera att överskottet av verksamheten stannade kvar i företaget. De verksamhetsformer som 

främst uppmärksammades var hälso- och sjukvård samt allmännyttiga bostadsföretag. 286 

Verksamhetsformerna har i huvudsak drivits i offentlig regi men har blivit vanligare att bedrivas 

även i kommersiell regi. Härigenom ser lagstiftaren det som önskvärt att tillhandahålla en ny 

företagsform och att det kan sända en viktig signal om att enskilda verksamheter behövs som 

ett komplement för att utveckla den offentliga verksamheten.287 Lagstiftaren understryker att 

bestämmelserna för det nya slaget av aktiebolag ska i så liten utsträckning som möjligt avvika 

från vad annars gäller för aktiebolag enligt ABL. Utgångspunkten är således att ABL:s regler 

gäller med vissa tillägg och undantag.288   

För att kunna attrahera investerare att satsa kapital och få garantier om att satsade medel och 

upparbetade överskott stannar kvar i företaget diskuteras frågan om en ”garantistämpel”. 

Tanken är att ”garantistämpeln” ska få en goodwill-skapande effekt och öka allmänhetens 

förtroende för verksamheten.289 Förarbetena till 32 kap. ABL redogör för hur andra EU-länder 

har utrett icke vinstutdelande aktiebolag. Storbritanniens arbete med att utforma regler om en 

ny bolagsform, CIC, tas bland annat upp.290 Således går det att se hur förarbetena åsyftar till att 

skapa en liknande bolagsform som arbetas fram i andra EU-länder.  

Under utredningen diskuterades huruvida utdelning ska föreligga med en begränsning eller 

inte alls. Regeringen framhävde att det anses rimligt att de som satsar ekonomiska resurser i 

verksamheten har möjlighet att få viss utdelning på satsat kapital.291 Reglerna om aktiebolag 

med särskild vinstutdelningsbegränsning har sedermera införts i ABL.292 En bolagsstämma får 

enligt reglerna om ändringar av bolagsordningen i 7 kap. ABL besluta att ändra aktiebolaget till 

ett SVB i enlighet med 32 kap. 16 § ABL. För att kunna bedriva ett SVB föreligger krav på att 

detta anges i bolagsordningen enligt 32 kap. 2 § ABL.   

Vid sidan av de allmänna begränsningsreglerna för värdeöverföring i 17 kap. 3 § ABL 

föreligger kompletterande regler för SVB.293 Vinstutdelningsbegränsningen i 32 kap. 5 § ABL 

är kopplat till begreppet värdeöverföring. I förarbetena föreskrivs att värdeöverföring avser 

både traditionell vinstutdelning och transaktioner utan affärsmässig karaktär som leder till att 

bolagets förmögenhet minskar.294 Vad som anses utgöra en skälig nivå av vinstutdelning anges 

i 32 kap. 5 § ABL. Här föreskrivs ett belopp motsvarande räntan, beräknad som den 

statslåneränta som gällde vid föregående räkenskapsårs utgång med ett tillägg om en 

procentenhet, på det kapital som aktieägare vid föregående räkenskapsårs utgång har tillskjutit 

till bolaget som betalning för aktier.  

Vad gäller SVB inom vård och omsorg är det enligt Dimitrievski oklart om det ens finns ett 

fungerande SVB i Sverige som bedriver hälso- och sjukvård. 295  Reformen har även fått 

                                                 
286 Samuelsson, P., Aktiebolagslag (2005:551) 32 kap., lagkommentar not 1885, (2018-05-19, Karnov internet).  
287 Prop. 2004/05:178, Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, s. 21.  
288 Prop. 2004/05:178, Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, s. 23.  
289 Prop. 2004/05:178, Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, s. 21.  
290 Prop. 2004/05:178, Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, s. 17.  
291 Prop. 2004/05:178, Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, s. 23.  
292 SFS 2005:812, infört genom Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).  
293 Samuelsson, P., Aktiebolagslag (2005:551) 32 kap., lagkommentar not 1893, (2018-05-19, Karnov internet).  
294 Prop. 2004/05:178, Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, s. 28.  
295  Se Dimitrievski, N., Skattenytt 2015, Akademiskt nr, s 3, Inkomstbeskattning av non-profit aktörer i 

vårdbranschen, s. 36. I september fanns endast ca 87 registrerade SVB.  
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omfattande kritik av olika branschorganisationer inom vård och omsorg. Karl Palmås296 tar upp 

flertalet orsaker till varför SVB inte har fått samma gehör som CIC:s i Storbritannien i sin 

rapport.297 Ett av skälen tycks vara att staten inte har utvecklat en stödstruktur omkring den nya 

formen som på olika sätt stödjer, leder eller ger incitament för entreprenörer att välja denna 

form. En av nyckelfaktorerna till CIC:s framgång har varit att en sådan stödstruktur funnits. Ett 

annat skäl är att det inte har drivits någon opinion kring bolagsformen, varför sociala företag 

ska välja den nya strukturen istället för ett traditionellt AB. I rapporten föreslår Palmås olika 

åtgärder för att samhällsentreprenörer ska välja SVB-formen. Bland annat en utvecklingsfond 

som kan ge finansiellt stöd till samhällsentreprenörer som vill leverera offentliga tjänster.298    

Nästföljande spörsmål blir hur vinst som uppstår i ett SVB ska beskattas. Som redogjorts för 

ovan omfattas SVB av ABL:s regelverk. Det görs således ingen åtskillnad mellan ett AB och 

ett SVB vad gäller beskattning av vinst. Skillnaden gör sig dock synlig vad gäller storleken på 

den vinst bolaget är berättigat att realisera.  

  

7.6 Sammanfattning  
Ett aktiebolag är obegränsat skattskyldig enligt 6 kap. 3 § IL och beskattas inom inkomstslaget 

näringsverksamhet även för eventuella kapitaltillgångar. Aktiebolaget beskattas därefter med 

en proportionell skattesats om 22 % av den beskattningsbara inkomsten enligt 65 kap. 10 § IL. 

En stiftelse som uppfyller ändamålskravet, verksamhetskravet och fullföljdskravet i 7 kap. 4-6 

§§ IL har en möjlighet att bli skattebefriad för viss kapitalinkomst. Detsamma gäller andra 

juridiska personer som uppfyller 7 kap. 15 § IL. Som ovan nämnt är tolkningen av 

bestämmelsen för inkomstskattefrihet enligt 7 kap. 15 § IL inte helt oproblematisk. Utifrån de 

faktiska och ekonomiska omständigheterna i de båda målen går det att finna likheter. Målen har 

dock fått olika utfall. Enligt Dimitrievski, universitetslektor i finansrätt, är det oklart vilka 

kriterier som egentligen ingår i sjukvårdsrekvisitet i 7 kap. 4 § IL och 7 kap. 15 § IL. Även hur 

förhållandet mellan 7 kap. 4-7 §§ IL samt 7 kap. 15 § IL och 7 kap. 18 § IL ska bedömas. 

Dimitrievski betonar att utrymmet för aktiebolag eller någon annan kommersiell aktör att, 

utifrån 7:15 IL, bedriva skattebefriad sjukvårdsverksamhet får anses som mycket begränsat.299  

Bolagsformen SVB verkar inte ha fått det gehör lagstiftaren hoppades på och används i mycket 

liten omfattning. Vad gäller SVB inom vård och omsorg får verksamheten anses omfattas av 

det sjukvårdsbegrepp som inryms i 7 kap. 15 § IL. Dock är det enligt Dimitrievski oklart 

huruvida 7 kap. 15 § IL är tillämplig på SVB-bolag som bedriver hälso- och 

sjukvårdsverksamhet. Detta som en följd av att regeringen inte lämnade något förslag vad gäller 

regleringen av sjukvårdsinrättningar i 7 kap. 15 § IL i samband med moderniseringen av 

villkoren för inkomstskattefrihet avseende stiftelser.300 Rättsläget får således betraktas som 

oklart.   

  

  

                                                 
296 Docent i entreprenörskap & samhällsförändring vid Chalmers tekniska högskola.  
297 Palmås, K., (2013) Den misslyckade välfärdsreformen : därför floppade aktiebolag med begränsad vinst, s 32 

ff.  
298 Se http://www.socialinnovation.se/svb-formen-som-blev-en-flopp/.   
299  Dimitrievskis, N., Skattenytt 2015, Akademiskt nr, s 3, Inkomstbeskattning av non-profit aktörer i 

vårdbranschen, s. 28.  
300  Dimitrievskis, N., Skattenytt 2015, Akademiskt nr, s 3, Inkomstbeskattning av non-profit aktörer i 

vårdbranschen, s. 36. Se även prop. 2013/14:1, s. 304.  
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8. Sammanfattning och avslutande synpunkter  

8.1 Inledning  
Syftet med denna framställning har varit att skildra begreppen CSR och Impact Investment och 

redogöra för dess likheter och skillnader. Avsnitt 8.2 ämnar att besvara hur företagare använder 

CSR och Impact Investment samt redogöra för de likheter och skillnader som framkommit 

genom uppsatsens arbete. I kapitel 5 har det redogjorts för huruvida skatt kan omfattas av 

CSRansvar med den skatterättsliga diskursen som utgångspunkt. Enligt min mening kan inte 

skatt omfattas av CSR på grund av att definitionen av CSR utgår ifrån att ta ett större ansvar än 

vad lagen påbjuder. Avsnitt 8.3 åsyftar att besvara frågeställningen huruvida ett aktiebolags 

CSRarbete kan innebära ändrade beskattningskonsekvenser. I avsnitt 8.4 presenteras ett 

konstruerat typfall för att redogöra och reflektera över de beskattningskonsekvenser som följer 

beroende på vilken företagsform ett socialt företag väljer.  

8.2 Jämförelse av begreppen CSR och Impact Investment  
Till att börja med kan vi gå tillbaka till de historiska aspekterna. Diskussionen om CSR 

började till följd av den stora depressionen i USA där det frågades i vilken utsträckning 

företagen och dess ledare var ansvariga att lindra den ekonomiska katastrofen.301    

Även om icke-vinstdrivande företag redan existerade i form av ”communities” kan det sägas 

att starten för socialt företagande fick sitt genombrott genom The Great Society Program. Redan 

under den stora depressionen i USA på trettio-talet började diskussionen om socialt ansvar för 

företagen. De två kärnfrågorna inom akademin var i vilken utsträckning den moderna 

företagsformen var ansvarig för den ekonomiska och sociala katastrofen under depressionen 

samt i vilken utsträckning företagsledarna var ansvariga för att lindra förödelserna. På grund av 

lågkonjunkturen 1970 och att de statliga bidragen till ideella organisationer drogs in uppstod 

behovet att jobba med ekonomiska aktiviteter för att finansiera verksamheten.302  

Det går således att finna en likhet i hur begreppen vuxit fram. Genom att de statliga finanserna 

har försvagats har det funnits ett behov av att ett visst samhällsansvar tas av företag. Skillnaden 

häri är att staten pålade företagsledarna ett ansvar genom CSR samtidigt som ideella 

organisationer var nödgade till att jobba med ekonomiska aktiviteter.  

I redogörelsen för vilka som omfattas av ett företags ansvar går åsikterna isär. 

Intresseteorierna har varit många och omfattat enligt vissa enbart aktieägare303 och enligt andra 

även övriga intressenter304. Begreppet CSR har sedermera utvecklats till att bli en strategi som 

företag kan jobba utifrån för att öka sitt finansiella värde.305   

Enligt min mening har företagen ett primärt ansvar för aktieägarna i enlighet med det 

fundamentala vinstsyftet i ABL. Det får även anses vara oundvikligt att även behöva tillgodose 

övriga intressenter för att maximera företagets framgång. Härigenom stödjer jag mina egna 

                                                 
301 Hilling, A., Ostas, D. T., Corporate Taxation and Social Responsibility, s. 58 f.  
302  Kerlin, J. A., Social Enterprise in the United States and Europe: Understanding and Learning from the 

Differences, s. 251 f.  
303 Se Friedman, M., The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, N.Y Times Mag., Sept 13, s. 

32.  
304 Se Friedman, A. L., Miles, S., Stakeholders: Theory and Practice, s. 6 ff, där författarna redogör för 55 olika 

definitioner av termen.    
305 Borglund, T., De Geer, H., Hallvarsson, M., Värdeskapande CSR - hur företag tar socialt ansvar, s. 82 f.  
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reflektioner utifrån Sternbergs forskning306 och Jensens forskning307  där det gemensamma är 

vikten av goda relationer till samtliga intressenter.   

I redogörelsen för de olika perspektiven inom Impact Investment har socialt företagande tagit 

form utifrån de olika behov som uppkommit i samhället. Inom EU är det främst sjukvården och 

hälsoområdet som har behov av social innovation. Områden där det föreligger en blandad 

ekonomi mellan det offentliga, nationella och ideella organisationer. 308  Vad länderna har 

gemensamt är vilka aktörer som arbetar med finansieringsformen. Här delas aktörerna in i fyra 

kategorier som inrymmer bland annat det offentliga, banker, sociala företag och 

standardiserande organ.309    

Till skillnad från CSR går det att finna ett frivilligt samarbete där varje aktör har sin plats inom 

ramen för socialt företagande. Aktörer som alla behövs för att kunna göra socialt företagande 

möjligt både rättsligt, finansiellt och i praktiken. Impact Investment å sin sida har utvecklats för 

att sociala företag enklare ska kunna erhålla finansiellt stöd och för att locka investerare att satsa 

sitt kapital i sociala innovationer.  

Det har varit av vikt att redogöra för olika intressenters arbeten inom både CSR och Impact  

Invest. Inom CSR har hållbarhetssymboler som ”KRAV”-, ”Svanen”- och ”fairtrade”-märkning 

utvecklats av intresseorganisationer som sedermera blivit accepterade normer av både politiker 

och näringslivet.310 Kommissionen har utvecklat internationella riktlinjer och principer för att 

förbättra anpassningen av europeiska och globala tillvägagångssätt för CSR.311 I Sverige är 

organisationen CSR Sweden en ledande aktör inom CSR. Organisationen driver en dialog 

mellan näringsliv och politiker samt inhämtar internationell kunskap från CSR Europe.312  

 Även inom Impact Investment har initiativ skapats från flera håll. Stiftelsen The Rockefeller 

Foundation har grundat det ickevinstdrivande nätverket GIIN som i sin tur har utvecklat 

standardiserade ramverk för att utvärdera sociala och miljömässiga effekter.313 Katalogen IRIS 

har därefter framställts med ca 500 olika indikationer för att mäta miljömässiga, sociala och 

finansiella effekter på investeringar.314315 Certifieringen B Corps har etablerats som en juridisk 

organisationsform inom USA.315 I Storbritannien har ett finansiellt instrument, SIB, utvecklats 

likaså aktiebolagsformen CIC. För Sveriges del har en nationell kunskapsnod, Mötesplats Social 

innovation, utvecklats. Att starta sociala investeringsfonder har även tagit fart där främst 

kommuner har anammat konceptet. Nätverket och så kallade intermediär, Impact Invest 

Scandinavia, är Sveriges första för Impact investerare med syfte att hjälpa investerare att mäta 

effekter av finansieringsformen. I ett försök att efterlikna Storbritanniens bolagsform CIC har 

aktiebolagsformen SVB instiftats i svensk lagstiftning. På internationell nivå har 

                                                 
306 Sternberg, E., Just business - business ethics in action, s. 56 f.  
307 Jensen, M. C., Value maximization, stakeholder theory, and the corporate objective function.  
308 ABC i Sociala Innovation och finansiering, Mötesplats Social Innovation, s. 4 f.  
309 Jackson, E. T., Accelerating Impact: Achievements, Challenges and What’s Next in Building the Impact 

Investing Industry, July 7, 2012, s. 11.  
310  Segerlund, L., Making corporate social responsibility an international concern : norm construction in a 

globalizing world.  
311 Se http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_sv.  
312 http://www.csrsweden.se/om-csr-sweden/verksamhet/.  
313 Nya finansieringsformer för social innovation - En internationell utblick om impact investment, Mötesplats 

Social Innovation, s. 44.  
314 Se https://iris.thegiin.org/metrics.   
315 27 delstater år 2014, Nya finansieringsformer för social innovation - En internationell utblick om impact 

investment, Mötesplats Social Innovation, s. 44.  
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Kommissionen316 tagit fram publikationer för att på sikt kunna utveckla sociala innovationer 

och främja utvecklingen av solidariska finansieringsformer.  

Det ovanstående belyser att initiativ utvecklas på olika nivåer i vårt samhälle med att plocka 

fram standardiserade ramverk, kodifikationer, mätverktyg, nya bolagsformer och 

finansieringsformer. Det gemensamma mellan CSR och Impact Investment i det här avseendet 

är att det utarbetas riktlinjer och normer, soft law, för att styra arbetet i en önskad riktning. Det 

som är anmärkningsvärt, enligt min mening, är dock att socialt företagande och Impact 

Investment tycks ha fått en större framfart där nya bolagsformer, ny lagstiftning och finansiella 

instrument har tagits fram för att främja utvecklingen. Detta till trots att det handlar om ett 

relativt nytt begrepp.   

  

8.3 Innebär CSR ändrade beskattningskonsekvenser?  
Ett aktiebolags utgifter och inkomster räknas till inkomstslaget näringsverksamhet, 13 kap. 1 § 

IL. Även kapitaltillgångar i form av avkastning på vinst hör till inkomstslaget 

näringsverksamhet.317 Aktiebolaget beskattas därefter med en proportionell skattesats om 22 % 

av den beskattningsbara inkomsten enligt 65 kap. 10 § IL oaktat om vinsten delas ut till 

aktieägare eller fonderas i bolaget.318  

Utifrån min ståndpunkt huruvida skatt kan omfattas av CSR har svaret blivit nekande. Ett 

företag har således inga skyldigheter att betala mer skatt än vad lagen påbjuder. Ett aktiebolag 

som har en företagsstrategi där CSR-ansvar inryms i form av hållbarhetsrapporter och som 

avstår från oetiska förfaranden kommer säkerligen att öka sitt anseende bland intressenter. Detta 

i sin tur kan medföra ett ökat vinstresultat för aktiebolaget. Problematiken, som jag ser det, 

föreligger dock i att det inte finns något ekonomiskt verktyg, i likhet med de som tas fram för 

Impact Investment, som kan påvisa en faktisk värdeökning. Det går således inte att dra ett 

likhetstecken mellan ett företags CSR-ansvar och att en vinst uppstår. CSR kan därmed inte 

anses leda till ändrade beskattningskonsekvenser för ett aktiebolag.   

  

  

8.4 Innebär Impact Investment ändrade beskattningskonsekvenser?  

8.4.1 Konstruerat typfall i praktiken  
Följande typfall kommer utgå ifrån Allwins aktiebolag där företagets verksamhet redan 

beskrivits. 319  Aktiebolaget Allwin är helägt av den allmännyttiga Stiftelsen Gemensamt 

Engagemang (GE) som har finansierat utvecklingen av Allwin och bär kostnader anslutna till 

butiker.320 Som redogjorts för är periodiskt understöd som betalats ut från stiftelser undantagna 

från skattskyldighet för en juridisk person enligt 11 kap. 42 § 2 st. IL. Krav föreligger dock på 

att utbetalningen görs i syfte att främja social hjälpverksamhet. Allwin uppfyller kraven på 

social verksamhet och kan därmed undanta bidragen från skattskyldighet.321 Den vinst som 

                                                 
316 EU-kommissionen, Single Market Act, http://ec.europa.eu/growth/single-market/smact_sv.  
317 Baekkevold, A., Inkomstskattelag (1999:1229) 13 kap. 1 §, lagkommentar not 421, (2018-05-19, Karnov 

Internet).  
318 Skattesatsen är densamma oavsett om inkomsten delas ut eller sätts av i bolaget.  
319 Se avsnitt 6.2.3.  
320 http://www.allwin.nu/.   
321 Stiftelsen har till ändamål att understödja och utöva social hjälpverksamhet, se 

https://www.stiftelsemedel.se/stiftelsen-fr-gemensamt-engagemang/.   
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eventuellt uppstår beskattas med en proportionell skattesats om 22 % av den beskattningsbara 

inkomsten, 65 kap. 10 § IL.  

Låt oss nu säga att Allwin är en stiftelse. För att bli skattebefriad från viss kapitalinkomst, 7 

kap. 3 § IL, krävs att stiftelsen uppfyller ändamålskravet, verksamhetskravet och 

fullföljdskravet. Allwin främjar social hjälpverksamhet och uppfyller således kravet på 

allmännyttigt ändamål, 7 kap. 4 § IL. För att undantas från beskattning av kapitalinkomsten 

fordras att verksamheten avser att främja verksamhetens ändamål ifråga om minst 90 % av 

verksamhetens syfte, 7 kap. 5 § IL.322 Använder stiftelsen minst 75 – 80 % av sin avkastning 

för allmännyttigt ändamål enligt 7 kap. 6 § IL, är fullföljdskravet uppfyllt. Uppfyller Allwin de 

tre kraven i sin verksamhet kan kapitalvinsterna bli skattebefriade för stiftelsen. Brister 

stiftelsen i något av de uppställda kraven, sker en beskattning av vinsten i inkomstslaget 

näringsverksamhet i enlighet med 13 kap. 1 § IL. Likt för aktiebolag är skattesatsen 22 % av 

den beskattningsbara inkomsten, 65 kap. 10 § IL.  

Skattefrihet för vissa andra juridiska personer kan enbart ligga för handen om Allwin hade 

bedrivit en sjukvårdsinrättning utan vinstsyfte, 7 kap. 15 § IL. Om så var fallet hade 

skattskyldighet för annan inkomst av näringsverksamhet inkomstbeskattats enligt 13 kap. 1 § 

IL, likt typ fallen ovan. Den redogörelse som gjorts påvisar att det är oklart vilka kriterier som 

ingår i sjukvård begreppet i 7 kap. 4 § IL och 7 kap. 15 § IL. Även hur förhållandet mellan 7 

kap. 4-7 §§ IL samt 7 kap. 15 § IL och 7 kap. 18 § IL ska bedömas.323 Skattefrihet enligt 7 kap. 

15 § IL blir oaktat lagstiftningens otydligheter inte aktuellt för Allwins verksamhet.  

Bolagsformen SVB har lagstiftats som ett komplement till aktiebolag som vill bedriva sin 

verksamhet utifrån andra syften än att bereda vinst till aktieägare. SVB formen skulle således 

garantera att överskottet av verksamheten stannade kvar i företaget. Enligt förarbeten är det 

främst inom verksamhetsformerna hälso- och sjukvård och allmännyttiga bostadsföretag SVB 

är tänkt att brukas för.324 Det föreligger inga rättsliga hinder för Allwin att registrera sig som ett 

SVB istället för ett traditionellt AB. Som ovan nämnt omfattas SVB av ABL:s regelverk. Väljer 

Allwin att bedriva sin verksamhet utifrån ett SVB beskattas eventuell vinst i inkomstslaget 

näringsverksamhet i enlighet med 13 kap. 1 § IL. Likt för de andra juridiska personerna är 

skattesatsen 22 % av den beskattningsbara inkomsten, 65 kap. 10 § IL.   

Utifrån det konstruerade typfallen kan följande slutsatser dras. Ett socialt företag som bedriver 

en verksamhet i annat socialt syfte än att bedriva sjukvårdsinrättning utan vinstsyfte, har ingen 

möjlighet att nyttja den skattefrihet som 7 kap. 15 § IL erbjuder andra juridiska personer. Väljer 

ett socialt företag att bedriva verksamheten utifrån en stiftelse fordras att ändamålskravet, 

verksamhetskravet och fullföljdskravet uppfylls för att stiftelsen ska bli skattebefriad för viss 

kapitalinkomst. Brister det i något av de uppställda kraven sker inkomstbeskattningen på samma 

sätt som för ett aktiebolag i enlighet med 65 kap. 10 § IL. Ett socialt företag kan därav bedriva 

sin verksamhet utifrån en stiftelse, om kraven uppfylls.  

Som redogjorts för är det endast ett SVB som utgör en del av Impact Investment till följd av 

bolagsformens syfte. Det kan konstaterats att det inte råder någon skillnad i 

beskattningshänseende mellan ett SVB och ett AB mer än storleken på vinst som får realiseras. 

Jag ställer mig frågande till varför ett socialt företag väljer att bedriva verksamheten utifrån ett 

                                                 
322 Prop. 2013/14:1, Budgetpropositionen för 2014, s 311.  
323 Dimitrievski, N., Skattenytt 2015, Akademiskt nr, s 3, Inkomstbeskattning av non-profit aktörer i 

vårdbranschen, s. 28.  
324 Samuelsson, P., Aktiebolagslag (2005:551) 32 kap., lagkommentar not 1885, (2018-05-19, Karnov internet). 
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SVB istället för ett traditionellt AB. 325  Ett socialt företag kännetecknas av sitt tvådelade 

värdeskapande där de sociala målen värderas högre än det ekonomiska. Det föreligger inga 

rättsliga hinder för ett AB att ange ett annat verksamhetssyfte i bolagsordningen än att primärt 

generera vinst till aktieägarna. En begränsning i utdelning borde därav inte vara nödvändig då 

det kan antas att ett AB återinvesterar merparten av kapitalet i verksamheten utan att lagen 

föreskriver denna inskränkning.   

För att besvara frågan huruvida Impact Invesment leder till ändrade beskattningskonsekvenser 

blir svaret nej. Ett SVB beskattas på samma sätt för sin vinst som de övriga juridiska personerna, 

i inkomstslaget näringsverksamhet, 13 kap. 1 § IL, med en proportionell skattesats om 22 % av 

den beskattningsbara inkomsten enligt 65 kap. 10 § IL. Det föreligger således ingen skillnad i 

beskattningshänseende mellan övriga juridiska personer och ett SVB mer än storleken på den 

vinst bolaget är berättigat att realisera.  

  

8.5 Slutsats   
Diskursen om skatt som en del av CSR har utgått från olika ståndpunkter där 

skatteflyktsproblematiken, konstitutionella krav och vinstsyftet i ABL har varit grundargument. 

Enligt min mening kan inte skatt omfattas av CSR på grund av att definitionen av CSR utgår 

ifrån att ta ett större ansvar än vad lagen påbjuder. Lagstiftningen där krav på likabehandling, 

demokrati och förutsägbarhet förekommer borde därav vara styrande för skatter, inte 

företagsledarens egna moraliska värderingar. Således anser jag att det är lagstiftningen som bör 

förändras för att bli mer anpassad till vårt samhälle.   

De slutsatser som kan dras utifrån framställningen gällande CSR och Impact Investment är att 

de båda bygger på ett samhälleligt ansvarstagande där det värnas om intressenternas intressen 

men på olika sätt. I korta drag kan CSR ses som en strategi inom företagsetik som används i 

linje med det vinstsyftet som föreligger i ABL. CSR används av befintliga företagsformer för 

att skapa/bibehålla sitt anseende. Således föreligger ett primärt syfte där det ekonomiska är 

styrande för aktiebolag som använder CSR inom sitt företag. Ett socialt företag kan liknas vid 

en hybridform på grund av de dubbla värdegrunderna företagsformen bygger på, det sociala och 

det ekonomiska. För ett AB som verkar inom socialt företagande blir det ekonomiska ett 

sekundärt syfte. För att underlätta finansieringen av den nya sociala företagen har sedermera 

Impact Investment vuxit fram. I Sverige har bolagsformen SVB utvecklats för att nyttjas av 

sociala företag men får anses ha blivit, för att låna Palmås uttryck, en flopp.326   

Det råder inga förändrade beskattningskonsekvenser för ett företag som nyttjar CSR som en 

strategi i sitt AB. Inte heller leder ett SVB till förändrade beskattningskonsekvenser utan 

beskattning av vinst sker likt de andra juridiska personerna med en skattesats om 22 % av den 

beskattningsbara inkomsten, 65 kap. 10 § IL.  

Under uppsatsens gång har tanken väckts, kan Impact Investment och socialt företagande 

anses vara en utveckling av CSR. Ett försök att lagstifta om företagens sociala ansvar, om än 

på frivillig grund. Frågan får dock lämnas öppen. Risken finns att den föranleder till lika många 

ståndpunkter och teorier som framförts i denna uppsats.   

   

                                                 
325 Rapporten får även styrka det sagda, Landsrapport Sverige, En första analys och profilering av sociala företag 

i Sverige, utarbetat av SEFORIS forskningskonsortium, s. 14. 
326 Palmås, K., (2013) Den misslyckade välfärdsreformen : därför floppade aktiebolag med begränsad vinst.  
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