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Förord 
 

Som några inledande ord till denna magisteruppsats vill vi rikta ett stort tack till alla 

respondenter som tagit sig tid med att ställa upp på de intervjuer som gjort detta arbete 

möjligt. Det har varit mycket intressant att få ta del av de erfarenheter ni har inom området 

och vi önskar er alla lycka till i ert fortsatta CSR-engagemang. 

 

Det har varit tio veckor fyllda med funderingar och tankar kring detta högst intressanta 

ämne, och vi hoppas att detta kommer att avspeglas i det upplägg som följer här nedan. 

 

Till sist vill vi även tacka vår handledare Krister Bredmar som har varit en hjälpande hand på 

vägen med goda råd och tips kring uppsatsens innehåll och disposition. Tack! 

 

Vi vill även avsluta med några ord som vi tror kan vara vägledande i CSR-engagemanget; 

 

”att bli en procent bättre i hundra detaljer istället för hundra procent bättre i en detalj” 

- Jan Carlzon 

 

 

Kalmar 2010-05-26, Dennis Larsson och Andreas Persson 
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Sammanfattning 
 

Att arbeta med CSR i sin organisation innebär en hel del kostnader som ofta inte kan matchas 

med några intäkter, korrelationen mellan CSR-engagemang och lönsamhet är inte bevisad. 

Likväl engagerar sig företag i CSR, något som vi tycker är mycket intressant. Syftet med vår 

studie är att bidra med en djupare förståelse för hur arbetet i verksamheterna ser ut kring att 

förena de korta vinstmaximeringsmålen med de långsiktiga hållbarhetsmålen, med 

underfrågan varför företag väljer att arbeta med CSR. Ämnet är mycket aktuellt och det råder 

ständiga debatter kring vilket ansvar det enskilda företaget bör ta gentemot sin omgivning. Vi 

är av uppfattningen att företagens ansvarstagande gentemot sin omgivning är nödvändig i 

arbetet att försöka ändra individers attityd till hur vi påverkar vårt samhälle ur ett ekonomiskt, 

socialt, etiskt och inte minst miljömässigt perspektiv.  

För att genomföra studien på bästa möjliga sätt har vi använt oss av ett abduktivt angreppssätt, 

där vi både innan och efter intervjutillfällena har studerat olika teorier för att öka vår 

kunskapsbas inför intervjuer och vidare analys av den insamlade empirin. Intervjuerna har 

genomförts med en kvalitativ utgångspunkt, där det unika hos varje respondent har givits 

möjligheten att träda fram. 

Utan att kunna dra några generella slutsatser från vårt resultat har vi i vår studie kunnat fastslå 

att de respondenter vi intervjuat har en relativt samlad bild av hur de arbetar med CSR och 

lönsamhet. Organisationerna arbetar med olika aspekter av CSR, men är inte branschspecifika 

som vi trodde till en början. De verkar istället skilja sig individuellt och kan möjligtvis 

förklaras med företagsledarens personliga engagemang. Motivet till att arbeta med CSR är 

främst en vilja av att vilja vara med och påverka omgivningen, men även att CSR anses vara 

en värdeskapande faktor. Man är även rörande eniga om att kommunikationen av CSR är en 

viktig del av arbetet, men att man måste bli bättre i denna fas. Man är införstådd med 

betydelsen och försöker i möjligaste mån att arbeta med ett proaktivt förhållningssätt till CSR. 

En annan viktig aspekt av ett lönsamt CSR-arbete är att finna de gemensamma värden som 

kan delas mellan samhälle och företag, samt att man lyckas engagera sina medarbetare till att 

vilja vara med och påverka och fatta beslut.  
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1. Inledning 
Under detta kapitel kommer vi att ge läsaren en första inblick i uppsatsens 

undersökningsområde samt beskriva de problem vi avser att studera under processens gång. 

Vi kommer även i denna del presentera uppsatsens problemformulering och syfte. 

 

1.1 Bakgrund  

”Pepsi satsar 140 miljoner kronor på att få folk uppmärksamma på hållbarhet” – denna 

aktion väckte mycket uppmärksamhet i USA när man valde att inte längre marknadsföra sig i 

samband med Superbowl utan istället satsa pengar på att engagera sina konsumenter i 

hållbarhetsfrågor.
1
  

Det är kostsamt att satsa på hållbarhet och långt ifrån en självklarhet för alla företag. 

Avkastningen från en investering likt den Pepsi valde att göra är svår att mäta, om den nu ens 

uppstår. Lönsamhet och hållbarhetsinvesteringar är inte alltid synonymer och genom historien 

har det höjts kritiska röster mot företagens hållbarhetsansvar. En av de stora kritikerna på 

området har varit Nobelpristagaren Milton Friedman som i en artikel i The New York Times år 

1970 menade att företagens sociala ansvar endast kan vara att förse sina aktieägare med 

vinster
2
. Trots detta väljer många företag att investera i hållbarhetsprogram, vissa är 

påtvingade i form av lagstiftning men vissa investeringar sker helt frivilligt utan någon legal 

skyldighet. Det är detta fenomen, frivilligt engagemang utan någon direkt mätbar avkastning, 

som fångat vårt intresse av att skriva om Corporate Social Responsibility (CSR).  

CSR är ett begrepp som ger upphov till debatt och det finns en stor bredd i de åsikter som är 

representerade. Åsikterna skiljer sig dels i de ideologiska resonemangen kring företagens roll i 

samhället, dels ur ett rent kulturellt perspektiv. Den amerikanska tolkningen av begreppet 

utgår exempelvis mycket från det lagstiftade området, med ett stort fokus på den 

arbetsrättsliga relationen mellan företaget och dess anställda. Den europeiska synen på CSR, 

även om denna är långt ifrån enhetlig, fokuserar ofta på en bredare definition av begreppet 

med delar som MR-frågor (mänskliga rättigheter), sociala rättigheter i allmänhet och 

miljöfrågorna.
3
 

CSR, med fokus på företagets sociala ansvar har, tvärtemot vad många tror, en relativt lång 

historia bakom sig med rötter redan i den svenska industrialiseringen, där det var vanligt att 

man genomförde olika typer av ”välfärdsaktiviteter” för sina anställda. Med början i 1950-

talet sprider sig CSR-debatten (företagets sociala ansvar) från ekonomiska forskare till 

aktieägare och andra intressenter. Fortfarande är dock den dominerande synen på denna nya 

typ av ansvar att det är något som begränsar företagets vinstmaximering. Under 1990-talet 

växer antiglobaliseringsrörelsen samtidigt som missnöjet mot de multinationella företagens 

                                                           
1
 ”Pepsi satsar 140 miljoner kronor på att få folk uppmärksamma hållbarhet”, www.csripraktiken.se 

2
 Grankvist, (2009) 

3
 ”Kort om svenskt näringslivs syn på CSR”, www.svensktnaringsliv.se/csr 
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produktion ökar. Med grund i detta missnöje samt antiglobaliseringsrörelsens frammarsch 

ökar trycket på företagets sociala ansvar. Resultatet av detta ser vi idag i de stora 

organisationernas CSR-policys.
4
  

Det känns nästan överflödigt att skriva att ämnet är intressant och upplagt för debatter och 

diskussioner med lika många åsikter som människor delaktiga i debatten. Det är ett ämne som 

berör, och många är vi nog som någon gång funderat kring substansen i domedagsprofeternas 

mörka budskap om jordens undergång när naturen slår tillbaka. Det finns såklart olika 

metoder att sprida sina budskap med; skräckpropaganda med bilder där jordens fyra element i 

någon fasansfull symbios slår ut allt mänskligt liv, eller den kanske mer nyanserade metoden, 

som ofta finns att ta del av på någon av Internets alla videostreaming-sajter, där snabba och 

överrumplande fakta kring människans påverkan på jorden presenteras för att avslutas med 

något i stil med att vi fortfarande har chansen att påverka vår framtid till det bättre. Två olika 

sätt att föra fram budskapet att förändring måste till, men vilket av dem som har störst 

genomslagskraft låter vi vara osagt.  

Likt den svenska klimatprofilen Johan Rockström tror vi att vi under vår livstid kommer att 

kunna svara på frågan ’klarade vi det?’
5
. Mot bakgrund av detta tycker vi att ämnet är väldigt 

intressant och stimulerande att fördjupa oss i, samtidigt som det eventuellt ger oss möjligheten 

att sia in i framtiden och med det väcks en ny fråga – kommer vi klara det? 

1.2 Tidigare studier 

Något som vi författare har diskuterat sinsemellan under uppsatsens gång är huruvida vi 

kommer att kunna visa upp några banbrytande och revolutionerande fakta kring hur företagen 

arbetar och bör arbeta med CSR. I skrivande stund
6
 ger en sökning på ordet ”CSR” 324 

stycken träffar via sidan www.uppsatser.se, förvisso med en bred spridning på uppsatsernas 

inriktning. Sedan mitten på 90-talet har antalet publikationer av vetenskapliga artiklar på 

ämnet CSR ökat markant vilket bevisar ämnets aktualitet. Efter att ha läst igenom och studerat 

ett antal andra uppsatser inom ämnet konstaterade vi att nyttan med att skriva ytterligare en 

uppsats på området skulle kunna vara att bidra med en djupare förståelse kring hur 

organisationer arbetar med att förena kortsiktigt vinstmaximerande med långsiktig hållbarhet. 

Våren 2008 skrev Eriksson, E. och Skoog, F. en magisteruppsats
7
 vid Stockholms Universitet 

som siktade in sig på att undersöka det bakomliggande motivet till varför företag väljer att ta 

ett samhälleligt ansvar. Författarna lyfter bland annat fram riskhantering som en faktor till 

CSR-engagemanget. Syftet är att skydda varumärket från negativ påverkan, något som ett 

samhälleligt företagsansvar kan bidra med. Den ständigt förekommande frågan kring 

sambandet mellan lönsamhet och ansvarstagande tas också upp, och enligt det empiriska 

materialet som presenteras verkar det råda en tveksamhet kring om ansvarstagande skulle öka 

kunders betalningsvilja. Man konstaterar även att arbetet med det samhälleliga ansvaret 

                                                           
4
 Grafström, (2008) 

5
 Rockström, J,. ”Klimatfrågan är världens största marknadsmisslyckande”, (2008) 

6
 20100506 

7
 Eriksson & Skoog, (2008) 
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knappast handlar om någon filantropi, oavsett koppling till lönsamheten eller ej. Författarna 

för ett resonemang om att avsaknaden av uppföljning är en del av förklaringen till osäkerheten 

om CSR-arbete är lönsamt eller inte.  

Karl Bakos har år 2009 skrivit en magisteruppsats
8
 vid Uppsala Universitet kring den ständiga 

frågan huruvida CSR kan agera som en värdeskapande faktor i företaget. Undersökningen 

grundas på en redovisningsbaserad modell som utgår från att ett företags marknadsvärdering 

även reflekterar icke-finansiell information, bland annat företags CSR-prestanda. Studien har 

genomförts med en enkel regressionsanalys av sambandet mellan CSR-prestanda och 

marknadsvärdering respektive lönsamhet. Resultatet som presenteras anger ett statistiskt 

säkerställt positivt samband mellan CSR-prestanda och lönsamhet för de börsnoterade 

företagen på Stockholmsbörsen, men har en mycket låg förklaringsgrad som ligger på 2-4 %. 

För en period under 2007 uppvisar industriföretagen ett signifikant positivt samband mellan 

CSR-prestanda och lönsamhet, med en förklaringsgrad på cirka 13 %. Inom IT-branschen 

påvisar man ett signifikant negativt samband mellan CSR-prestanda och marknadsvärdering 

under en period 2006 med en förklaringsgrad på cirka 11 %. För konsumentvarubranschen 

uppvisas ett signifikant positivt resultat avseende sambandet mellan CSR-prestanda och 

lönsamhet under 2006 och 2008, med en förklaringsgrad mellan 8-15 %. Bakos fastslår 

däremot, vid beaktande av de skiftande resultaten och låga förklaringsgraderna, att marknaden 

inte förväntas premiera företag som lägger ner extra resurser på CSR-arbete med någon högre 

värdering.  

1.3 Problemdiskussion och problemformulering 

Kärnuppgiften för företag ligger i att inom ramen för gällande regelverk leverera varor och 

tjänster. Konsekvenserna av att denna kärnuppgift uppfylls gagnar samhället då det genererar 

arbetstillfällen, skattebaser och innovationer. I just detta avseende är företagandet mer 

effektivt är någon annan funktion i samhället och därmed vitalt för samhällets utveckling
9
. En 

åsikt vi delar och absolut inte vill förringa, men det krävs även att företagen bidrar till att det 

sker en förändring i den samhälleliga utveckling de själva påskyndar. En utveckling fylld av 

farhågor, inte en dag passerar utan att vi i medierna påminns om vad konsekvenserna kommer 

bli av vårt agerande om vi inte lyckas bryta den aktuella utvecklingens kurva. Företagen är 

inte ensamt ansvariga för att detta ska lyckas men deras påverkan på samhället är omfattande 

och de har möjligheten att influera allmänheten. Företagen har potentialen att kunna vända 

den onda spiralen och åstadkomma en förändring, och i denna process tror vi att CSR kan 

spela en nyckelroll. Att arbeta med CSR är inget tvång, det är ett frivilligt åtagande. Syftet är i 

synnerhet att granska sin egen verksamhet för att reducera sin negativa påverkan på samhället, 

eller än bättre, maximera nyttan för omgivningen man verkar i. Att företagen är en del av 

samhället och bidrar till dess utveckling är vi alla medvetna om, trots detta är de ökade kraven 

från omgivningen en välbehövlig påminnelse av detta faktum. En påminnelse som lett till 

insikten att CSR faktiskt är ett område organisationer bör arbeta med, inte enbart för att 

tillfredställa omgivningens krav eller för att det anses finansiellt värdeskapande, utan för att 

                                                           
8
 Bakos, (2009) 

9
 ”Kort om svenskt näringslivs syn på CSR”, www.svensktnaringsliv.se/csr 
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det är företagens ansvar att bidra till en positiv samhällsutveckling. Det ligger i deras intresse 

att arbeta för en hållbar framtid, om inte, existerar det kanske inte en marknad att verka på i 

framtiden. Epstein & Birchard förklarar att det existerar en skepsis mot att ett företags beslut 

kan gynna både aktieägare och samhälle. De hävdar dock motsatsen och menar att ett sådant 

beslut på lång sikt kan främja både aktieägarnas och samhällets intressen. De förklarar att det 

oftast handlar om att analysera kortsiktiga mot långsiktiga företagsmål.
10

 En skepsis vi tror 

förekommer men som behöver överbryggas för att en förändring ska kunna uppnås. Yunus 

påpekar att det existerar en vedertagen syn på att affärsverksamheter måste agera 

vinstmaximerande
11

. Och de kortsiktiga vinstmaximeringsmålen ligger inte alltid i linje med 

de långsiktiga hållbarhetsmålen. Vilket leder oss fram till vår forskningsfråga;  

 

 Hur arbetar företagen för att förena de kortsiktiga vinstmaximeringsmålen med de 

långsiktiga hållbarhetsmålen? 

 

Med underfrågan: 

– Varför väljer företag att arbeta med CSR? 

1.4 Syfte 

Vi avser med denna uppsats bidra med en djupare förståelse kring hur organisationer arbetar 

med att förena det företagsekonomiskt nödvändiga med det samhälleligt önskvärda. För att 

belysa ovanstående frågeställning har vi även valt att fokusera på varför företag väljer att 

arbeta med CSR. 

1.5 Avgränsning 

Vi har redan berört det faktum att begreppet CSR är ett omdiskuterat och svårdefinierat 

begrepp, och för att förenkla för läsaren har vi valt att använda oss av de fyra perspektiv som 

Per Grankvist tar upp i boken CSR i praktiken; ekonomiskt ansvarstagande, socialt 

ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och etiskt ansvarstagande
12

. Dessa fyra 

perspektiv kommer vi att göra en djupare redogörelse för i uppsatsens teorikapitel, och de 

kommer även ligga till grund för vår avslutande analysdel. Anledningen till att vi endast valt 

att presentera Grankvists fyra perspektiv på CSR är att det finns en hel uppsjö med 

definitioner och att presentera samtliga dessa anser vi vara förvirrande för läsaren, samt att vi 

även är av den åsikten att Grankvists fyra perspektiv på CSR sammanfattar många av de 

rådande definitionerna av begreppet på ett bra sätt. I de personliga intervjuer vi har genomfört 

under uppsatsens gång har vi valt att låta intervjupersonen presentera organisationens 

definition av CSR, och inte begränsa intervjun till det perspektiv vi har presenterat i 

uppsatsens teorikapitel. Vi tror att detta ökar både bredden och djupet i vår empiriinsamling 

och att Grankvists fyra perspektiv sedan är verktyg som är användbara nog för att kunna 

genomföra den avslutande analysen.  

                                                           
10

 Epstein & Birchard, (2000) 
11

 Yunus, (2007) 
12

 Grankvist, (2009) 
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2. Metod 
 

I detta avsnitt avser vi beskriva samt motivera de tillvägagångssätt vi använt oss av vid 

utformningen av uppsatsen. Vi beskriver även de problem och avgörande val som vi ställts 

inför under arbetets gång. Vi har medvetet försökt hålla oss sunt kritiska till källor och 

metoder vid insamlingen av data, för att upprätthålla ett objektivt synsätt. Detta kapitel ska 

medverka till att ge uppsatsen högre tillförlitlighet. 

2.1 Förförståelse 

Johannessen & Tufte betonar vikten av objektivitet vid forskning, eftersträvansvärt är att en 

forskares egna känslor och uppfattningar ska tyglas och förbises
13

. Ett ideal som Holme & 

Solvang anser vara omöjligt, en forskares förförståelse och fördomar kommer alltid att prägla 

dennes arbete
14

. Vi anser det vara intressant för läsaren att få vetskap om vår bakgrund och 

förförståelse kring ämnet, då det till viss del skänker oss författare ett ansikte och läsaren en 

uppfattning om hur våra val och åsikter formats. Vårt första möte med uppsatsens valda ämne 

ägde rum under magisterkursen Verksamhetsstyrning vid Linnéuniversitetet. Corporate Social 

Responsibility (CSR) är aktuellt och omdebatterat, samt fortfarande under utveckling vilket 

väckte vårt intresse. Det är även här vår förförståelse för begreppets innebörd tog sina första 

stapplande steg. Med ett så brett och komplext begrepp som CSR innebär det att vi enbart 

skrapat på ytan av dess fullständiga innehåll. Att vår förförståelse är begränsad ser vi som en 

fördel. Vår uppfattning av CSR är därmed inte befäst vilket följaktligen bör gynna strävan 

efter objektivitet i uppsatsen.  

 

Holme & Solvang påpekar att det i uppsatsprocessen är viktigt att kritisk pröva sina egna 

fördomar, målet är inte att finna svar som bekräftar våra personliga uppfattningar
15

. Ett ämne 

laddat med sociala och etikiska frågor såsom CSR innebär dock en risk i att uppsatsprocessen 

påverkas av våra fördomar, vilket vi är medvetna om och har strävat efter att motverka. Till 

följd av att vår sociala bakgrund är relativt likartade delar vi många värderingar vilket innebär 

att ytterligare perspektiv på problemet kan ha gått förlorade då våra åsikter är för ensidiga. Å 

andra sidan har uppsatsprocessen präglats av livliga diskussioner kring ämnet mellan oss 

författare och våra likartade tankebanor tror vi har bidragit till att vi strävat åt samma håll. 

2.2 Forskningsansats 

Enligt Holme & Solvang är i forskningssammanhang två angreppssätt vanligt förekommande, 

deduktiv respektive induktiv ansats. De beskriver deduktiv ansats som bevisandets väg och 

induktiv ansats som upptäcktens väg.
16

 Johannessen & Tufte beskriver att forskaren med en 

deduktiv ansats har sin utgångspunkt i teorin som testas mot den empiriskt insamlade datan. 
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Vidare förklarar de att den induktiva ansatsen tar avstamp i empiriskt insamlad data där 

förhoppningen är att hitta generella mönster som kan omvandlas till teorier.
17

  

 

Alvesson & Sköldberg förklarar att dessa två ansatser ofta ses som enda alternativ men 

påvisar abduktiv ansats som en övrig möjlighet. De anser den abduktiva ansatsen bära drag av 

både induktion och deduktion men påpekar att den inte ska ses som en enkel blandning av de 

två. I enlighet med induktion ligger utgångspunkten i den empiriska datan, dock refuseras inte 

teoretiska förföreställningar vilket kännetecknar en deduktiv ansats. Vidare betonar de att inga 

motsättningar existerar i att kombinera analysen av empirin med studier av teori, detta 

förespråkas snarare för att nå ökad förståelse kring företeelsen som undersöks.
18

 

 

Uppsatsprocessen har präglats av ett abduktivt angreppssätt, detta då vi använt oss av både 

teori och empiri för att ständigt föra förståelsen för det aktuella problemet vidare. Både innan 

och under tiden som empirin insamlades studerade vi teorier för att kunna överblicka ämnet 

samt skapa en kunskapsgrund inför intervjuerna. I takt med att uppsatsprocessen fortskred 

utökades vårt kunskapskapital vilket bidrog till nya tolkningar av empiri samt teori och att 

kvaliteten på intervjuerna förstärktes. Deduktiv samt induktiv ansats är alternativ vi övervägt 

men ansett vara sämre lämpade än en abduktiv sådan för att uppfylla undersökningens syfte, 

precis som Alvesson & Sköldberg påpekar ovan är en abduktiv ansats fördelaktig när 

ambitionen är att nå en ökad förståelse kring företeelsen som undersöks, vilket varit vårt mål.  

2.3 Hermeneutik 

Vi har valt att utveckla begreppet hermeneutik för att tydliggöra för läsaren hur vårt 

tillvägagångssätt under tolkningsprocessen fortskridit. Enligt Ödman handlar hermeneutik om 

att tolka och förstå, och beroende av vår historiska bakgrund kommer tolkning och förståelse 

alltid att vara personlig. Vidare påpekar han att hermeneutiken accepterar att en studie aldrig 

kommer vara fullständigt objektiv, en forskares förförståelse kommer alltid att påverka.
19

 

Trots vår strävan efter objektivitet, inser vi att en sådan ambition är omöjlig att uppnå. De 

tolkningar vi gör av primär- samt sekundärdata kommer att präglas av både vår förförståelse 

och bakgrund vilket onekligen bidrar till att påverka slutresultatet av undersökningen. Syftet 

med undersökningen har dock aldrig varit att hitta den absoluta sanningen, utan vårt mål har 

varit att skapa en djupare förståelse kring det problem vi studerat vilket vi anser vara möjligt 

trots subjektiva tolkningar.   

 

Trots att intervjuerna genomförts under ett relativt kort tidsintervall har vår förförståelse 

utökats mellan tillfällena. Vilket givetvis genererat både ny kunskap och förståelse och lett till 

omtolkningar av både teori och empiri. Ödman benämner detta fenomen den hermeneutiska 

spiralen och beskriver att den kännetecknas av att vår förståelse utvecklas i takt med att vi 

anskaffar oss ny kunskap vilket leder till nya tolkningar
20

.  
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2.4 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Holme & Solvang förklarar att den kvalitativa metoden är att föredra då vi vill skapa oss en 

djupare förståelse kring det problem vi studerar, medan en bredare förståelse motiverar 

tillämpning av den kvantitativa metoden
21

. Trots att det handlar om två skilda metoder har de 

ett gemensamt syfte, att samla in information. Kvantitativa undersökningar genomförs 

vanligtvis med hjälp av frågeformulär med fasta frågor och svarsalternativ. Kvalitativa 

undersökningar kännetecknas av personliga intervjuer där frågor uppkommer och utvecklas 

under intervjun.
22

 

 

CSR är ett komplext och brett ämne där vissa förkunskaper krävs, vilket vi inte anser lämpa 

sig för ett kvantitativt angreppssätt. Vårt intresse var inte heller att skaffa oss en bred 

uppfattning om ämnet utan snarare att fördjupa oss i det. Vi ansåg helt enkelt inte att de 

karaktärsdrag som symboliserar den kvantitativa metodens positiva aspekter var anpassade för 

vår undersöknings syfte. Med dessa aspekter i åtanke var vi istället tidigt ense om att den 

kvalitativa metoden skulle passa oss bäst. Genom att tillämpa kvalitativa intervjuer var vår 

ambition att skapa en djupare förståelse för begreppet CSR och hur det applicerades av 

företagen.  

 

Den kritik som riktas mot kvalitativ metod är att insamlad information enbart representerar 

individen som intervjuats, några generaliseringar kan ej göras. Ett annat problem som 

framhålls är att den information en intervju genererar vanligtvis är komplicerad och 

ostrukturerad vilket gör den svår att tyda. Innebörden blir att relevant information kan väljas 

bort till följd av att forskaren inte inser dess betydelse.
23

 

 

Dessa kritiska särdrag har vi burit med oss under uppsatsprocessen och vi är medvetna om att 

en generalisering är omöjlig, som tidigare påpekats är detta inte vår ambition utan vårt mål är 

snarare en djupare förståelse. För att reducera riskerna för bortfall av relevant information 

samt feltolkningar valde vi att spela in samtliga intervjuer som genomfördes.  

2.5 Datainsamling 

Arbnor & Bjerke förklarar att det finns två huvudsakliga tekniker för insamling av data. 

Primärdata benämns den information forskaren själv samlar in, sekundärdata är sådan 

information som redan finns tillgänglig.
24

 Den primärdata vi använt oss av har samlats in 

genom kvalitativa intervjuer vilka ägt rum på respondentens företag samt via telefon. 

Primärdatan utgör uppsatsens empirikapitel. Att CSR är ett aktuellt ämne har vi påpekat, detta 

har ytterligare indikerats i vår jakt på sekundärdata där relevant och aktuell litteratur inte varit 

svår att finna. Utöver litteratur har vi även använt oss av vetenskapliga artiklar, framför allt 
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hämtade från databasen Science Direct. Tillsammans med ytterligare internetkällor utgör detta 

grunden till uppsatsens referensram. 

 

Information finns det i mängder, och det existerar antagligen information utöver den vi valt 

som kunde gynnat vår undersökning. Vi har dock granskat använd sekundärdata med ett 

kritiskt synsätt för att säkerställa pålitligheten, och enligt vår bedömning är vårt underlag väl 

anpassat för att kunna uppfylla uppsatsens syfte.  

 

2.5.1 Kvalitativa Intervjuer 

I en tidig fas av uppsatsprocessen bestämde vi oss för att läsa in oss på majoriteten av den 

insamlade sekundärdatan. Anledningen var att vi ville skapa oss en kunskapsgrund att luta oss 

mot inför de framtida intervjuerna. Förberedelserna tror vi gynnade oss för att uppnå den 

avsikt Holme & Solvang påpekar med kvalitativa intervjuer, nämligen att öka 

informationsvärdet och generera en grund för djupare och mer kompletta uppfattningar om 

problemet som studeras
25

.   

 

Ett tillvägagångssätt vid kvalitativa intervjuer är strukturerade intervjuer, frågorna och 

ordningen på dem är då fastställda i förväg. Motsatsen till detta tillvägagångssätt är 

ostrukturerade intervjuer där flexibiliteten och möjligheten att anpassa frågor under intervjuns 

gång är högre. Mellan dessa motpoler befinner sig delvis strukturerade intervjuer. Intervjun 

bygger då på en intervjuguide och anses kunna ge en bra balans mellan standardisering och 

flexibilitet.
26

 För att uppnå vår ambition med intervjuerna ansåg vi delvis strukturerade 

intervjuer vara det fördelaktiga verktyget att använda. Fördelen med denna metod anser vi 

vara förmågan att på ett strukturerat sätt - genom intervjuguiden - kunna täcka in 

undersökningens mest relevanta områden, samtidigt som respondenten ges möjlighet att tala 

fritt kring dessa områden utifrån sina egna uppfattningar. Metoden möjliggör även flexibilitet 

i form av fördjupningar, samt utvecklandet av följdfrågor vilket vi ansåg vara viktigt.  

 

Jacobsen menar att inspelning av en intervju är att föredra, då kan fokus riktas på samtalet 

med respondenten istället för på att anteckna
27

. Vår ambition var att inte behöva föra 

anteckningar vilket motiverade användandet av en Iphone vid den fysiska intervjun, och en 

radiostudio vid telefonintervjuerna för inspelning. Vår uppfattning är att intervjuguiden i vissa 

fall kan ”stjäla” ens uppmärksamhet från samtalet, då tankarna redan är ägnade åt nästa fråga. 

För att motverka detta valde vi ett upplägg där en av oss ställde intervjufrågorna, medan den 

andre fokuserade på samtalet och på att identifiera eventuella följdfrågor.  

 

Innan intervjuerna genomfördes ställde vi frågan till respondenterna om det gick bra att vi 

spelade in samtalet vilket ingen av dem ansåg vara något problem. Vi erbjöd även alternativet 

att skicka intervjuguiden till dem i förväg, ett alternativ som alla utom en respondent valde att 

acceptera. Holme & Solvang framhåller det som viktigt att om ens intentioner är att spela in 
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samtalet berätta detta i förväg, genom att respondenten vet vad som ska hända blir situationen 

mer bekväm
28

.  

2.5.2 Val av respondenter 

Holme & Solvang anser urvalet av intervjupersoner utgöra en avgörande del av 

undersökningen, i relation till utgångspunkten av undersökningen kan ett felaktigt urval leda 

till att det blir oanvändbart
29

. Johannessen & Tufte påpekar att en kvalitativ undersökning bör 

präglas av ett medvetet val av respondenter
30

. Ett sätt att utöka informationsinnehållet vid 

kvalitativa undersökningar är enligt Holme & Solvang att välja respondenter som antas ha 

större kunskap kring företeelsen som studeras. De påpekar dock att forskaren bör vara 

medveten om att sådana respondenter kan ge förskönade svar.
 31

 

 

Med aspekterna ovan i åtanke valde vi att lägga mycket energi på att hitta organisationer med 

en intressant CSR-profil. Ytterligare en faktor vi framhöll som viktig i sökandet efter lämpliga 

organisationer var att respondenten skulle vara väl bevandrad inom området och ha en 

befattning inom sin organisation där arbetet kretsade kring CSR.  Vår tanke var att i synnerhet 

rikta uppmärksamheten mot stora organisationer då vi hade en föreställning om att det var i 

dessa organisationer arbetet med CSR framför allt bedrevs. Vi hade även en tidig ambition om 

att komplettera den huvudsakliga problemformuleringen med en jämförande branschanalys 

som senare upphävdes. Ambitionen ledde dock till att respondenterna representerar tre olika 

branscher vilket vi anser bidragit till ett vidare perspektiv på undersökningen och i slutändan 

även en djupare förståelse för det studerade problemet.   

 

I vår jakt på organisationer med ett gediget arbete med CSR var vårt främsta vapen att besöka 

olika organisationers hemsidor. Även litteraturen har varit till hjälp då den belyst exempel på 

organisationer med ett etablerat engagemanget i CSR. Kontakter med respektive organisation 

har sedan skett via telefon. I förberedelserna inför intervjutillfällena tog vi del av den 

information som publicerats på hemsidan angående respektive organisation för att bilda oss en 

uppfattning om deras verksamhet. Via respektive hemsida kunde vi även ta del av deras CSR-

arbete, om än på en grundläggande nivå. Det visade sig dock underlätta vid intervjutillfällena 

att ha en viss förståelse för deras engagemang i CSR då naturliga följdfrågor var enklare att 

urskilja.  

 

De respondenter vi har intervjuat besitter otvivelaktigt väldigt mycket kunskap om CSR, och 

vi tyckte att det märktes tydligt att det var ett område de brann för. Så visst, vi kan inte 

förneka att det finns en risk att de gett oss förskönade svar. Kanske är risken än större när ett 

känsloladdat ämne såsom CSR diskuteras. Vår uppfattning är dock att så inte varit fallet, att 

förmedla information som inte överensstämmer med verkligheten uppfyller inget syfte för 

någon av parterna. Värt att påpeka är även att en grundläggande förutsättning inom CSR är att 
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den information som förmedlas kring arbetet ska representera verkligheten, en förutsättning 

alla organisationer bör vara måna om att upprätthålla. De organisationer och den respondent 

på respektive företag vi genomfört intervjuer med redogörs för i korthet här nedan.  

 

Hos de internationella IT-specialisterna ATEA har vi intervjuat kvalitets- och 

miljöchefen Ulf Blomqvist som har arbetat med denna befattning de senaste 

fyra åren. ATEA-koncernen, med verksamheter i Norden och Baltikum, har 4600 medarbetare 

och är enligt sig själva den tredje största IT-infrastruktursleverantören i Europa. Koncernen är 

noterad på Oslo Börs och har en årlig omsättning runt 15 miljarder NOK.  

Hos en av världens främsta IT-konsulter Cap Gemini har vi intervjuat PR- 

och informationschefen Frida Anderberg. Hon har arbetat med denna 

befattning alltsedan 2004, och har även ansvar för det välgörenhetsarbete 

som Cap Gemini bedriver. Verksamheten har 1200 anställda i Sverige och över 90 000 

anställda världen över. För räkenskapsåret 2009 omsatte man 8,4 miljarder euro.  

 

Hos det småländska industriföretaget ITT Water & Wastewater har vi intervjuat 

ESH
32

-ansvarige Cathrin Stock. Hon arbetar under titeln Regional ESH 

Manager och har gjort det sedan 2001. Företaget som har 6 000 anställda ingår i koncernen 

ITT Corporation som har 45 000 anställda världen över och omsätter närmare 50 miljarder 

SEK.  

På Kährs har vi intervjuat amerikanen Bruce Uhler som sedan januari 2010 

arbetar med befattningen Environmental Ambassador. Företaget är en del av 

Nybron Flooring International som är Europas ledande trägolvföretag. Kährs i 

Nybro har runt 950 anställda och omsatte räkenskapsåret 08/09 176 miljoner euro.  

Hos Sveriges näst största hamburgerkedja Max har vi intervjuat Pär Larshans, 

med tjugofyra år som anställd i företaget har han en historia som bland annat 

personalchef. Under de senaste tio åren har han dock arbetat med ansvarsfrågor, och rent 

titelmässigt som chef för hållbarhetsfrågor sedan januari 2009. Max Hamburgerrestauranger 

AB ägs av familjen Bergfors och har cirka 2500 anställda med en omsättning på 1122 mkr 

under 2009
33

. 

 

Hos den stora modekedjan KappAhl har vi intervjuat Ann-Marie Heinonen 

som arbetat inom företaget i cirka trettio år. Sedan 1997 är hon ansvarig för 

avdelningen miljö- och socialt ansvar. KappAhl har 4500 anställda och butiker i Norden samt 

Östeuropa. Företagets omsättning var 2009 cirka 5 miljarder kronor.  
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2.5.3 Validitet & Reliabilitet 

Holme & Solvang påpekar att begreppen validitet och reliabilitet inte är av lika stor betydelse 

vid kvalitativa studier som vid kvantitativa studier. De betonar vikten av att finna 

respondenter som kan ge en mer nyanserad bild av det problem som studeras, och att den 

interaktionen mellan forskare och respondent en kvalitativ studie förutsätter säkrar 

informationens pålitlighet. Vidare anser de att problemet med att få valid information inte är 

lika övergripande som vid kvantitativa studier. En närhet mellan forskare och respondent 

existerar vid kvalitativa studier som de anser möjliggör för respondenten att styra sin 

medverkan.
34

  

 

Vår ambition har varit att finna organisationer där CSR är ett etablerat begrepp och ett område 

som prioriteras och utvecklas. Förhoppningen var att avdelningar enbart inriktade mot CSR 

förekom för att därmed kunna intervjua respondenter kunniga inom ämnet, vilket vi anser oss 

ha funnit. De respondenter vi intervjuat representerar även organisationer där arbetet med 

CSR är väl utvecklat och anses vara framstående inom respektive bransch. Vår strävan har 

ständigt varit att närma oss insamlad information, primär samt sekundär, med ett kritiskt 

synsätt. Utifrån dessa aspekter anser vi uppsatsen uppnå hög validitet samt reliabilitet. 

2.6 Metodkritik 

Vår ursprungliga ambition var att genomföra personliga intervjuer på respektive respondents 

företag, det visade sig dock tidigt att detta skulle innebära ett problem. Som tidigare påpekats 

ville vi komma i kontakt med organisationer som har en intressant CSR-profil och med 

respondenter kunniga inom ämnet. I Kalmar med omnejd finns det intressanta organisationer, 

dock är huvudkontoren strategiskt placerade i andra delar av Sverige och det är även på 

huvudkontoren som CSR-avdelningarna befinner sig. För att uppnå vår ambition hade vi fått 

resa land och rike och genomföra intervjuer, vilket tyvärr inte var ett alternativ då tiden var 

begränsad. Vi fick istället genomföra fem telefonintervjuer och en fysisk intervju då vi ansåg 

att organisationens CSR-profil och respondentens kunskap kring ämnet vara viktigare än att 

intervjun genomfördes på plats med en sämre lämpad organisation samt respondent.  

 

Vi är medvetna om att telefonintervjuer kan innebära en begränsning, Holme & Solvang 

påpekar att det vid kvalitativa intervjuer är viktigt att notera både ansiktsuttryck och 

kroppsspråk
35

, vilket vi alltså inte haft möjlighet till vid dessa intervjuer. Att mötas 

personligen skulle möjligtvis även kunna ge upphov till en större tillit gentemot oss från 

respondentens sida, ett problem vi dock inte ansett bekymra oss nämnvärt under 

intervjuprocessen. Att genomföra intervjuerna via telefon anser vi ha fungerat utmärkt, 

mycket tack vare den radiostudio vi haft tillgång till. Radiostudion har möjliggjort inspelning 

av samtalen samt att vi kunnat fullfölja vår ursprungliga plan att låta oss båda medverka under 

intervjuerna, där den ena av oss ställde frågor enligt intervjuguiden och den andra av oss 

fokuserade på samtalet och på eventuella följdfrågor.  
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3. Teori 
 

Syftet med denna del är att ge läsaren en djupare förståelse för den teoretiska referensram 

som ligger till grund för den avslutande argumentationsdelen, samt att förse läsaren med 

samma teoretiska verktyg som vi avser att applicera på kommande empiriavsnitt. 

3.1 Kort om referensramens disposition 

Vi kommer att inleda med en redogörelse för komplexiteten med begreppet CSR, med 

utgångspunkt i det stora antal tolkningar som råder kring begreppets innebörd. Efter detta 

följer en beskrivning av den rådande forskningens synsätt på det strategiska arbetet med CSR. 

Den sista pusselbiten i vår teoretiska modell kommer att behandla hur beslutsfattandet kan 

utformas i organisationen för att främja CSR-arbetet. Kapitlets samtliga tre delar – CSR i 

praktiken, strategiskt arbetssätt med CSR och beslutsfattande i implementeringsfasen – 

kommer tillsammans med empirin att ligga till grund för vårt analyskapitel. Vår avsikt med att 

dela in teorikapitlet enligt detta sätt är att ge läsaren en ingående beskrivning av varje del, 

samtidigt som vi vill göra er uppmärksamma på att delarna även ska förstås som en helhet. Att 

arbeta med CSR innebär att man som företagare måste ha kunskap och förståelse för 

begreppet CSR, vilka delar av CSR man väljer att arbeta med och hur dessa ska 

kommuniceras mot omgivningen. Att arbeta med CSR i sin verksamhet kräver ett långsiktigt 

planerande och det är därför av stor vikt att man lyckas implementera dessa idéer i företags 

affärsstrategi. För att driva verksamheten framåt i såväl de dagliga rutinerna som de mer 

långsiktigt uppsatta målen krävs det en beslutsfattande funktion i företaget. Som avslutande 

del i denna referensram har vi sammanställt en övergripande förklaringsmodell som avser att 

bidra med förståelsen kring helheten av de delar som ingående beskrivs nedan.  

”Jag funderar på om det är filantropi eller kapitalism vi pratar här..”
36

. Denna fundering 

kommer från Mats Gabrielsson, en av drakarna i SVT:s programserie Draknästet, och svaret 

han får från entreprenören kommer omedelbart – ”Det är både och”
37

. Vi tror likt 

entreprenören i Draknästet att filantropi och kapitalism går att förena, och att grunden till 

detta ligger i att finna gemensamma värden som delas av såväl samhälle som företag. Valet av 

den teoretiska referensram som vi nedan kommer att presentera har sin grund i den 

forskningsansats som vi redogjort för i uppsatsens inledningskapitel. Vi tror att arbetet med 

att förena verksamhetens kortsiktiga vinstmaximeringsmål med de långsiktiga 

hållbarhetsmålen delvis kan förklaras utifrån de tre delarna vi valt att inkludera i vår 

referensram – CSR i praktiken, strategiskt arbete med CSR och beslutsfattande i 

implementeringsfasen. För att underlätta förståelsen av det teoretiska upplägget kommer vi att 

presentera detta med en uppdelning på de nyss nämnda områdena.   
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3.2 CSR i praktiken 

En enhetlig definition av begreppet CSR är svår att finna, ämnet diskuteras ständigt och 

åsikterna i den pågående debatten är omfattande 
38

. Inte ens råder det enighet angående vilket 

begrepp som ska användas, Corporate citizenship, Environmental and social governance, 

Sustainability, triple bottom line med flera, är exempel på olika substitut till CSR
39

. 

 

Grankvist anser att jobba med CSR har blivit trendigt och menar att företag gärna skyltar med 

sina insatser inom CSR, utan att egentligen förstå begreppets innebörd och vilka områden det 

inkluderar
40

. Enligt Borglund handlar CSR om att genom ansvarstagande gentemot 

intressenter som påverkas av företagets verksamhet, förtjäna allmänhetens och omgivningens 

förtroende
41

. FN definierar begreppet enligt följande ”CSR är ett begrepp som innebär att 

företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och 

i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen föreskriver.”
42

 

 

Några krav på social och miljömässig hänsyn existerar alltså ännu inte, utan det är ett frivilligt 

åtagande, vilket också är den bild som projiceras av CSR i majoriteten av de sammanhang 

begreppet förekommer
43

. En bild som delas av Grankvist då han påpekar att CSR i grund och 

botten handlar om företagens frivilliga samhällsansvar
44

. 

 

Att företag bör arbeta med CSR börjar bli en vedertagen syn, det anses vara ett verktyg för att 

nå affärsmässig framgång i de fall det utgör en viktig del av företagets strategi och det lyckas 

integreras till att genomsyra hela organisationen
45

. Ett argument i den tidigare debatten har 

ofta varit att lönsamhet och arbetet med företagens sociala ansvar står i konflikt med varandra, 

ett argument som börjar svikta. Idag är uppfattningen snarare att dessa samverkar och gynnar 

varandra.
46

 Det är inte längre en fråga om, utan hur företag ska agera för att ta socialt 

ansvar
47

.   

 

Vår ambition är som tidigare påpekats, inte att komma fram till en definition av begreppet, 

utan snarare att få en djupare förståelse för det. Utifrån resonemanget ovan var vårt mål enbart 

att göra er läsare uppmärksamma på den komplexitet begreppet innefattar.  

 

Per Grankvist delar in CSR i fyra områden, ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt 

ansvarstagande, socialt ansvarstagande och etiskt ansvarstagande
48

. En uppdelning även vi 
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valt att använda oss av för att konkretisera begreppet och klargöra vad CSR omfattar i vår 

undersökning. Dessa kommer att introduceras kort nedan för att sedan utvecklas längre fram i 

referensramen. 

 

Ekonomiskt ansvarstagande handlar om det ansvar ett företag har gentemot sina aktieägare att 

alltid sträva efter vinstmaximering. Miljömässigt ansvarstagande handlar om att ta hänsyn till 

jorden och dess begränsade naturresurser. Socialt ansvarstagande handlar om att driva sin 

verksamhet på ett sätt som karakteriserar en god samhällsmedborgare. Etiskt ansvarstagande 

handlar om de frågeställningar ett företag ställs inför när det företagsekonomiskt nödvändiga 

ska förenas med det samhälleligt önskvärda. För att säkerställa verksamhetens långsiktiga 

hållbarhet krävs det att man fokuserar på alla fyra områden och försöker hitta en lämplig 

balans mellan dem.
49

  

3.2.1 Ekonomiskt ansvarstagande 

Det existerar en vedertagen syn på att affärsverksamheter ska agera vinstmaximerande, vilket 

bidragit till en värld där människors mångsidiga natur negligeras. Konsekvensen är att 

affärsvärlden inte har förmågan att angripa våra mest akuta samhällsproblem.
50

 Porter & 

Kramer menar att om företag valt att analysera möjligheterna med socialt ansvar utifrån de 

verktyg och ramverk som används i kärnverksamheten, hade de snart funnit att CSR kan vara 

en nyttig källa till innovation och konkurrensfördelar snarare än en kostnad eller begränsning 

som vissa skeptiker tycks tro
51

. Stigsson påpekar att det bör ligga i företagens främsta intresse 

att skapa blomstrande samhällen väl anpassade för att kunna göra affärer och för att leverera 

produkter och tjänster som människorna både vill ha och behöver. Anledningen är enligt 

honom att företag inte kan bli framgångsrika i samhällen som inte är framgångsrika.
52

 

 

Ett vanligt förekommande argument bland CSR-skeptiker är att företag ska sträva efter att 

maximera sin vinst och på så vis ta ansvar inför sina aktieägare
53

, shareholder value-synsättet, 

som i korta drag innebär att ägarna anses vara viktigare än andra intressenter
54

. Med detta 

synsätt i åtanke råder det en viss skepsis mot att företag kan fokusera både på lönsamhet och 

hållbarhet, utan att förmågan att generera aktieägarvärde påverkas. En skepsis Grankvist 

motsätter sig och illustrerar med hamburgerkedjan Max som exempel, istället för att 

maximera sin vinst utifrån sitt eget perspektiv försökte de optimera vinsten på kort sikt utifrån 

ett samhällsperspektiv. Ett försök som föll sig väl ut då det resulterade i en än större vinst än 

tidigare
55

. Företag som arbetar med CSR antas skapa en bättre avkastning på lång sikt och 
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anses därför vara en investering att föredra, både bland företag och investerare är 

uppfattningen att CSR idag är finansiellt värdeskapande
56

.   

 

Flera studier har genomförts där ambitionen varit att finna ett samband mellan CSR och 

lönsamhet. Något entydigt svar har dock inte framkommit ännu, vissa studier visar på ett 

positivt samband mellan de två, andra studier visar inget samband alls. Förmodligen bidrar 

avsaknaden av ett enhetligt sätt att mäta socialt ansvarstagande till att studier visar varierande 

resultat. Om ökad lönsamhet beror på arbetet med CSR eller om andra faktorer spelar in är 

alltså svårt att avgöra. Det här fenomenet beror på att en klar definition av vad ansvarstagande 

innebär inte existerar
57

. 

 

I flera studier som publicerats har det visat sig att många av dagens konsumenter hellre köper 

en produkt som tillverkats med hänsyn till miljö och samhälle, istället för produkter där dessa 

aspekter ignorerats. I en tid där konsumenten får allt större makt och faktiskt börjar utnyttja 

den genom att ställa högre krav på företagen, innebär detta med största sannolikhet att 

miljömässigt och socialt ansvarstagande kommer bli alltmer relevant för företag att 

adressera
58

. Även Bhattacharya & Sen påpekar att dagens konsumenter ställer högre krav på 

företagen, enbart en bra produkt till ett bra pris är inte längre tillräckligt. De anser att det 

ökade intresset för CSR beror på att det kan influera konsumentbeteende, flera faktorer utöver 

pris och kvalitet övervägs idag vid konsumenters köpbeslut
59

.  

3.2.2 Miljömässigt ansvarstagande 

Samhället blir ständigt mer miljömedvetet, grön konsumtion har ökat och företagen börjar 

tolka miljöhänsyn som strategiskt viktigt för framtida konkurrenskraft
60

. Väldigt ofta 

försummar dock företagen de ekonomiska fördelar det miljömässiga ansvarstagandet medför, 

och fokuserar enbart på miljöeffekterna. Att rationalisera produktionen i ett företag för att ta 

hänsyn till miljön kommer med största sannolikhet även innebära ekonomiska fördelar. Om 

drivkraften är ekonomisk eller ekologisk är inte det primära, effekten blir oavsett 

densamma
61

. 

 

Även om ambitionen hos ett företag är att reducera sin miljöpåverkan och ta ett större socialt 

ansvar, underlättas alltid genomförandet av dessa förändringar om det kan påvisas att det 

kommer innebära ekonomiska fördelar för företaget. Miljöarbetet för att reducera sin 

miljöpåverkan startar i de flesta företag inte heller som en medveten strategi, utan snarare för 

att lagen kräver det. Konsekvensen blir en intern brist på medvetenhet kring de för- och 

nackdelar en förbättring skulle kunna resultera i 
62

. 

                                                           
56

 Borglund, (2008) 
57

 Grafström et al, (2008) 
58

 Grankvist, (2009) 
59

 Bhattacharya & Sen ” Doing better at doing good: When, why and how consumers respond to corporate 
social initiatives” (2004).  
60

 Pihl, (2007) 
61

 Grankvist, (2009) 
62

 Ibid.  



22 

 

Hur ett visst företag ska agera för att reducera sin miljöpåverkan är en komplex fråga, det är 

många faktorer som spelar in. Grankvist belyser flera exempel på hur olika företag agerat i sin 

strävan att ta hänsyn till miljön. Toyota gjorde en livscykelanalys där det centrala är att tänka 

efter hur produkten används, samt vad som händer både före och efter produkten tillverkas. 

Det resulterade i beslutet att inte tillverka några etanolbilar då de ansåg att mängden 

färskvatten som förbrukades för att framställa etanol var för stor. Ikea insåg att de kunde 

gynna både miljön och företagets ekonomi genom att tillverka produkter i återvunnet material 

som i sin tur gick att återvinna. Resepolicyn har även förändrats på många företag till att alltid 

ha som målsättning att vara miljövänlig. Detta vara bara ett axplock av de exempel Grankvist 

tar upp men de bevisar att möjligheter finns
63

.  

 

Förväntningarna på ett företags verksamhet och åtagande skiljer sig idag från tidigare, att vara 

ansvarstagande anses idag bidra till att stärka företagets anseende
64

. CSR-medvetenhet bland, 

i synnerhet, stora företag är nästan en förutsättning, i många fall illustreras den av ett 

samarbete med någon så kallad NGO (Non-Governmental Organisation), 

frivilligorganisationer av ideell karaktär ofta inriktade på miljö- och människofrågor. 

Företaget ger frivilligorganisationen resurser i form av bidrag eller sponsormedel och i 

gengäld får de dra nytta av den kunskap och kompetens frivilligorganisationen besitter. 

Samarbetet ger även tydliga indikationer på ett företags ambitioner att vara ansvarstagande 

och stärker företagets anseende
65

.  

 

Stigsson menar att vi närmar oss en ny industriell revolution, den gröna eran som han 

uttrycker det, där alla samhällets medlemmar måste medverka då den kommer innebära 

förändringar för oss alla
66

. Målet är hållbarhet, en värld där vi åtminstone försöker bevara de 

resurser vi har. Näringslivet står inte utanför, det är integrerat i både samhället och naturen. 

Företagen verkar i det globala samhället och påverkar i högsta grad dess utveckling, oavsett 

vad vi tror så är företaget och samhället beroende av varandra för att fungera
67

. 

3.2.3 Socialt ansvarstagande  

Att företag har ett samhällsansvar utöver att betala lön och skatt är ingen självklarhet, som vi 

tidigare påpekat handlar CSR om företags frivilliga samhällsansvar. Vilket socialt ansvar ett 

företag ska ta är inte på något sätt definierat, det är upp till varje företag att göra sin egen 

tolkning av vad deras sociala ansvar innebär och omfattar
68

. En anledning till varför företag 

väljer att ta socialt ansvar utöver vad som krävs är för att det anses lönsamt. Att arbeta socialt 

ansvarstagande kan innebära att nya affärsmöjligheter eller alternativa sätt att driva 

verksamheten på identifieras, vilket i slutändan gynnar både företag och samhälle. Det är inte 
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heller en hemlighet att ett väl fungerande samhälle underlättar för ett företag att nå 

framgång.
69

  

 

Frivilligheten till trots har kraven på att företag ska ta ett socialt ansvar ökat, intressenter 

kräver det vilket gör det omöjligt för företagen att ignorera. Rädslan för kritik från 

omgivningen är ofta anledningen till att företag börjar arbeta med CSR. Företag inom industri- 

och detaljhandelsbranschen anses vara de som tidigt började arbeta med CSR, vilket till stor 

del berodde på omgivningens omfattande kritisering av dessa branscher.
70

 Att CSR endast 

skulle vara aktuellt för vissa specifika företag är dock inte fallet i dag, oavsett bransch och 

storlek är det ett viktigt område att ta hänsyn till
71

.      

 

Ett sätt att förhålla sig till CSR är att utgå från företagets kärnverksamhet. Detta görs genom 

analyser för att urskilja hur företagets verksamhet påverkar omgivningen, utifrån dessa 

analyser identifieras sedan kritiska delar där negativ påverkan förekommer, varav försök att 

minimera dessa görs. Som konstaterades ovan bör CSR beaktas oavsett bransch, hur det 

sociala ansvarstagandet ter sig kommer dock att skilja sig beroende på vilken bransch ett 

företag tillhör. Exempelvis kommer CSR i ett oljeföretag förmodligen främst kretsa kring 

miljöfrågor medan ett klädföretag främst kommer brottas med sociala frågor kring 

arbetsförhållande i leverantörsfabriker.
72

 

 

En väsentlig del i det sociala ansvaret är även förmågan att ta hand om sina anställda. Alla 

organisationer strävar efter att ha anställda tillfreds med sin arbetssituation, men i många 

organisationer uppnås inte denna ambition. Organisationer där de anställda inte trivs och är 

omotiverade har även visat sig vara de organisationer som har problem med att skörda en 

långsiktig framgång.
73

 Medarbetare har i dag individuella behov vilket ställer större krav på 

arbetsgivare att skapa en motiverande och trivsam arbetsmiljö för att möta dessa behov. En 

bra lön är givetvis fortfarande en viktig motiverande faktor, men att ha ett meningsfullt och 

utvecklade jobb anses av många i dag vara viktigare än den ekonomiska biten.
74

 Grankvist 

anser att organisationers CSR-engagemang kan fungera som en motiverande faktor för de 

anställda, ens arbete känns mer meningsfullt om man är med och bidrar till att förbättra 

samhället
75

. En förutsättning för detta är dock att de anställda involveras i CSR-arbetet så att 

en delaktighet upplevs. Att integrera CSR i organisationen är en svår men viktig uppgift, 

hanterat på fel sätt kan det resultera i en cynisk inställning snarare än ett stort engagemang.
76
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3.2.4 Etiskt ansvarstagande 

Grankvist förklarar att de initiativ ett företag gör inom de tre områdena vi tidigare tagit upp, 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande, omfamnas av en etisk dimension som 

styr hur dessa saker görs. Vidare beskriver han att det etiska ansvarstagandet för ett företag 

grundar sig i moralen hos de människor som företaget består av. Moralen hos dessa 

människor agerar inte enbart vägvisare, utan även vågskål när olika företagsinitiativ ska 

reflekteras.
77

 Anledningarna till varför företag reflekterar över etiskt ansvarstagande skiljer 

sig, vissa företag drivs av en önskan att göra rätt medan andra framför allt är måna om hur de 

framstår
78

. 

 

Vi har som människor ett ansvar gentemot samhället, vilket inte slutar att existera under den 

tid vi befinner oss på vårt arbete. Samtidigt som vi måste göra vårt yttersta för företaget kan 

inte vårt ansvar som medmänniska förbises. En svår balansgång att bemästra men som 

underlättas av det faktum att flera av dagens konsumenter ställer högre krav på företagen att 

agera etiskt ansvarstagande genom att i verksamheten ta hänsyn till sociala och miljömässiga 

aspekter. Beaktas inte dessa aspekter innebär det att kunder försvinner vilket resulterar i en 

svårighet att ta sitt ekonomiska ansvar inför sina ägare.
79

 Det mynnar ut i en ond spiral vilket 

ytterligare förstärker intrycket av att fokus bör ligga på alla fyra ansvarsområden och på att 

hitta en balans mellan dessa.  

 

Vad ett företag står för förtydligas oftast genom dess värderingar, som ska underlätta vid 

beslut och genomsyra hur individer vid företaget agerar. Att dokumentera dessa värderingar är 

ett vanligt tillvägagångssätt, som i många fall tyvärr inte räcker. Visst är dokumenteringen ett 

steg i ledet men att se till så att värderingarna efterlevs är av störst betydelse. Detta gäller 

även för de uppförandekoder många företag anammar där ambitionen är att beskriva hur de 

förväntar sig att deras anställda samt leverantörer ska uppföra sig. Finns det inte en 

medvetenhet bland de anställda och leverantörerna kring hur de påverkar den dagliga 

verksamheten är det meningslöst. Tydliga värderingar som delas av de anställda och en 

uppförandekod som kommuniceras till de berörda bidrar till en stark företagskultur med stort 

engagemang vilket gynnar arbetet med CSR och i slutändan verksamheten.
80

   

3.3 Kommunicering av CSR-arbetet 

En allmän uppfattning är att organisationers framgång bygger på långsiktiga och goda 

relationer till sina intressenter, och för att kunna skapa och utveckla relationer är 

kommunikation en förutsättning . Utgångspunkten för CSR-kommunikation måste dock alltid 

vara företagets faktiska aktiviteter inom området, att lova mer än vad man kan hålla kan vara 

förödande.
81

 Morsing & Schultz påpekar att omgivningen förväntar sig att CSR-

kommunikationen representerar företagets avsikt, den måste vara sanningsenlig för att ett 
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företag ska kunna profilera sig som ansvarstagande
82

. Epstein & Birchard betonar vikten av 

att skapa en strategi för sin kommunikation som baseras på större transparens, inte enbart för 

att kunna profilera sig som ansvarstagande och nå högre trovärdighet, utan även för att det 

utvecklar organisationen
83

. 

 

Några gemensamma riktlinjer för organisationer att följa vid CSR-kommunikation existerar 

fortfarande inte, vanligtvis sprids informationen om organisationers ansvarstagande via den 

ekonomiska redovisningen i form av olika typer av CSR- och hållbarhetsredovisningar. En del 

initiativ för att upprätta gemensamma riktlinjer finns dock, det mest kända är Global 

Reporting Initiative (GRI) vars ambition är att intressenter ska kunna använda dessa riktlinjer 

för att jämföra organisationers CSR-engagemang och arbete med varandra
84

. Morsing & 

Schultz anser att CSR-kommunikation kommer uppfattas som mer sannolik om den är 

indirekt och enkel, de påpekar att intressenter föredrar CSR-kommunikation genom 

exempelvis hemsidor och årliga rapporter istället för företagspublikationer och 

företagsreklam
85

.  

 

Att kommunicera ett företags initiativ inom CSR väcker i de flesta fall starka, och oftast, 

positiva reaktioner bland intressenterna. Det finns även forskning som pekat på affärsmässiga 

fördelar tack vare den interna och externa kommunikationen av CSR-arbetet
86

. Genom 

kommunikation kan ett företag vara med och påverka hur de uppfattas av sin omgivning, en 

viktig faktor att ta hänsyn till för att stärka sin position på marknaden
87

. Borglund anser CSR-

kommunikationen vara fundamental i processen att skapa ett gott anseende bland företagets 

omgivning
88

. 

 

Även om CSR främst är förknippat med positiva aspekter har det visat sig att CSR-

kommunikation i vissa fall kan locka kritisk uppmärksamhet. En del forskning har även visat 

på att desto mer ett företag skyltar med sina CSR-ambitioner, desto mer kritisk 

uppmärksamhet kommer de att locka
89

. Trots att vikten av att informera intressenter om ett 

företags aktiviteter vad gäller socialt- och miljömässigt ansvar blir allt större, är många 

företag skeptiska till att kommunicera sitt CSR-arbete då uppmärksamheten kan leda till en 

eventuell skandal
90

. Det anses helt enkelt för riskfyllt att informera alltför mycket om sitt 

CSR-arbete, en hög profil ökar sannolikheten för granskning av företaget
91

.  
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Morsing & Schultz framhåller att det finns ett behov av att utveckla en dubbelriktad 

kommunikationsprocess när organisationer framför information angående deras CSR-

engagemang. Även om enkelriktad information angående CSR-initiativ är nödvändigt, så är 

det inte tillräckligt. Att öppna upp för diskussion med intressenter medför att de kan ge sina 

synpunkter på företagets verksamhet vilket gynnar båda parter.
92

 Att föra en dialog med 

intressenterna är ett utmärkt verktyg för utveckling och för att bygga förtroende
93

. 

3.4 Strategiskt arbete med CSR 

Begreppet strategi, i företagssammanhang, är enligt den amerikanske forskaren Eric 

Abrahamson något som ändras över tid. Moden kring hur företag ska styras och vilka 

strategier som är aktuella uppstår främst på grund av att det finns en marknad för nya 

managementidéer. Marknaden består av två typer av aktörer – de som bjuder ut nya idéer och 

de som efterfrågar dessa idéer. De förstnämnda är management gurus, ekonomihögskolor, 

managementtidsskrifter och konsulter. De som efterfrågar är företagsledare, konsulter och 

andra utbildare.
94

   

3.4.1 Proaktivt/reaktivt agerande 

Det finns två sätt att arbeta med CSR-frågor – proaktivt eller reaktivt. Trenden idag pekar mot 

att det har blivit allt viktigare att arbeta i ett förebyggande syfte (proaktivt) och inte bara 

reagera på negativ kritik från omgivningen. Att företag tar ansvar oavsett påtryckningar 

utifrån visar på en frivillighet och ökar på förtroendet hos allmänheten. Det finns gott om 

exempel på företag som agerat reaktivt i sitt arbete med CSR, något som ofta bestraffas med 

förödande konsekvenser för företagens anseende. Att arbeta proaktivt gentemot intressenter 

har fler fördelar än att bevara företagets goda anseende. Genom att arbeta förebyggande ger 

organisationerna sig själva en möjlighet att vara med och påverka sina intressenter, vilket kan 

skapa en samförståelse för problem och krav.
95

 

3.4.2 Intressentmodellen 

Att arbeta strategiskt med CSR förutsätter att företaget känner till den omgivning som man 

agerar i, samt att man är medveten om dess påverkan. En modell som tar fasta på detta är den 

så kallade intressentmodellen, som blev en vedertagen modell inom managementforskning 

tack vare Edward Freeman i mitten av åttiotalet. Författarna till boken CSR: Företagsansvar i 

förändring har sammanfattat och vidareutvecklat modellen på ett sätt som vi kommer att 

redogöra för här nedan.  

Som nämnts ovan är det av stor vikt för företagets strategiska CSR-arbete att man känner till 

vilka intressenter som företaget har särskilt betydelsefulla relationer till. Freeman och fler 

med honom definierar begreppet intressent som ”en grupp eller individ som påverkar eller 
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blir påverkad av ett företags verksamhet”
96

. De finns två typer av relationer att studera i detta 

sammanhang – direkta och indirekta, där de förstnämnda kännetecknas av relationer med 

exempelvis kunder, leverantörer och aktieägare. De indirekta relationerna uppstår exempelvis 

med granskande organisationer i form av olika intresseorganisationer. Deras granskande 

rapporter sprids till ett brett spektrum av intressenter som i sin tur utvärderar och tar till sig 

informationen. Hur de väljer att värdera informationen kan vara av stor vikt för företaget då 

det kan handla om exempelvis investerare, konsulter och media. Här menar författarna att den 

klassiska intressentmodellen brister något. Den identifierar centrala aktörer i företagets 

omgivning och förklarar företagets relation till intressenterna, men den tar ingen hänsyn till 

relationen intressenterna sinsemellan. Den vidareutveckling av modellen som författarna gör 

syftar till att förtydliga den dynamiska tillvaro som företag agerar i, där påverkan inte enbart 

sker mellan företag och intressent utan även mellan intressenterna. Detta synsätt på 

intressentmodellen gör att även de indirekta relationerna blir av stor vikt för företaget att ta 

hänsyn till. Med grund i detta är det därför problematiskt att dela upp intressenterna enligt 

kategorierna primära och sekundära, där man menar att den förstnämnda gruppen är de som är 

nödvändiga för ett företags överlevnad. De sekundära intressenterna anses vara de som 

påverkar företaget med deras positiva eller negativa kritik, men som inte har en direkt 

påverkan på företaget.
97

   

Att de sekundära intressenterna endast skulle ha en indirekt påverkan på företaget är 

problematiskt att anta, negativ publicitet i exempelvis en granskande rapport från någon 

intresseorganisation kan få förödande konsekvenser. Författarna väljer därför att fokusera på 

intressenternas betydelse för företaget beroende på tid och situation, till skillnad från det 

klassiska synsättet där man delar upp intressenterna i primära och sekundära. 

Intressentmodellen är viktig att ha i åtanke eftersom den identifierar de relationer som ett 

företag måste kunna hantera. Det handlar om att bygga långsiktiga relationer vilket för oss in 

på hur man rent strategiskt bör arbeta med CSR i företaget.
98

    

3.4.3 En fördjupande intressentmodell 

Det talas ofta om att företagens omvärld är dynamisk och föränderlig över tid, en verklighet 

som intressentmodellen inte alltid lyckas fånga upp. CSR-arbetet i organisationen handlar 

som nämnts tidigare om att identifiera sin omgivning och att analysera denna. Freemans 

intressentmodell identifierar omgivningen, men har inga verktyg för att analysera det 

identifierade. Ronald Mitchell har tillsammans med sina kollegor utvecklat en modell som 

analyserar varje enskild intressent utifrån tre faktorer: 1) intressentens makt, 2) den legitimitet 

ett företag får av en relation till en viss intressent och 3) hur angeläget intressentens krav är 

för företaget. Vi kommer att redogöra för denna fördjupning av intressentmodellen här nedan, 

och för att öka förståelsen av modellen tillhandahåller vi en illustration över Mitchells 

fördjupning.  
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Modellen har alltså i huvuddrag tre mätbara faktorer som man vid intressentanalysen utgår 

från. Vi kan se att modellen har sju stycken fält, tre stycken som endast besitter ett attribut, tre 

stycken som besitter två attribut och slutligen det fält i mitten som besitter samtliga tre 

attributen. Detta är ett sätt att komma till insikt med hur stor påverkan intressenterna har på 

företaget, och om dem ens ska ses som intressenter. Mitchell och hans kollegor påstår att den 

analyserade intressentens grad av betydelse för företaget ökar i takt med antalet attribut som 

denne besitter. Ytorna benämnda 1, 2 och 3 blir därför att betrakta som mindre betydelsefulla 

intressenter, varför man har valt att kalla dessa för latenta. Intressenterna som representeras av 

ytorna 4, 5 och 6 och som kännetecknas av att de besitter två av attributen, har man valt att 

beskriva som de som förväntar sig något av företaget. De intressenter som besitter samtliga tre 

attribut (ytan nummer 7) är de som är mest framträdande för företaget. De ”intressenter” som 

inte besitter något av de ovan nämnda attributen bör inte under analysens gång betraktas som 

intressenter, möjligtvis som potentiella intressenter. Varje yta av de sju representerade 

karakteriseras av några utmärkande drag, som vi kommer att redogöra för här nedan.
99

   

1, Dormant stakeholders 

Detta är den grupp intressenter som vi hittar under yta nummer 1 i modellen. Vi översätter 

rubriken till latenta intressenter, det vill säga intressenter som endast besitter attributet makt 

men som inte har någon legitimitet att erbjuda i en relation och har heller inte några angelägna 

krav på företaget. Latenta intressenter interagerar i väldigt liten utsträckning med företaget, 

men de ska inte underskattas, möjligheten finns alltid att de kommer över ett andra attribut 

vilket skulle göra intressenten mer framträdande. Enligt författarna kan man ibland förutspå 

vilka latenta intressenter som kommer att försöka utöva sin maktposition gentemot företaget. 
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Man ger exempel på före detta anställda som efter att ha blivit uppsagda utövat sin makt 

genom att tala ut om företaget i media.
100

  

2, Discretionary stakeholders 

Denna intressentgrupp är antagligen den mest intressanta ur ett CSR-perspektiv, detta 

eftersom gruppen både saknar makt att påverka företaget och att den heller inte har några 

angelägna krav gentemot företaget. Däremot erbjuder denna typ av grupper en hög grad av 

legitimitet hos omvärlden då företaget väljer att inleda en relation med intressenten. Exempel 

på intressenter inom detta område är icke vinstdrivande företag, skolor, sjukhus och andra 

välgörenhetsorganisationer. De företag som väljer att samarbeta med denna typ av intressent 

skapar ett förtroende hos den breda allmänheten då man uppfattas som ansvarstagande och 

givmild.
101

  

3, Demanding stakeholders 

De intressenter som varken har någon makt att påverka företaget eller legitimitet att erbjuda 

kallas för krävande intressenter. Författarna beskriver denna intressentgrupp som ”mosquitoes 

buzzing in the ears of managers”
102

. Denna grupp av intressenter tillför inget av värde för 

företaget mer än att ställa krav. Den typiske intressenten under denna rubrik är demonstranten 

som dag efter dag står utanför företagets portar med budskap som ”Jordens undergång är 

nära, XX är orsaken till allt!”. Detta budskap är irriterande för företagets ledning, men 

ofarligt för företagets rykte då denna typ av budskap är något som den breda allmänheten 

oftast inte tar hänsyn till.
103

  

4, Dominant stakeholders 

Att ta hänsyn till och tillfredställa de dominerande intressentgrupperna är av stor vikt för 

företagen då dessa både har makt att påverka samt legitimitet att erbjuda, vissa hävdar till och 

med att denna intressentgrupp är den enda som företaget egentligen bör lägga energi på. Här 

är dock författarna av en annan åsikt och menar att den givetvis är mycket viktig men inte den 

enda man bör engagera sig i. Denna typ av intressentgrupp har ett stort inflytande på företaget 

och kräver ofta någon typ av erkännande från företaget att relationen faktiskt existerar. Stora 

företag har ofta en human resources-avdelning som erkänner betydelsen av relationen mellan 

företag och anställd, detta visar på betydelsen av denna intressentgrupp och man kan förstå att 

den kräver mycket uppmärksamhet från företagets ledning.
104
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5, Dangerous stakeholders 

Kombinationen av krav och makt med avsaknad av angelägna krav gör denna 

”intressentgrupp” till en farlig aktör i företagets omgivning. Författarna påtalar vikten av att 

inte på något sätt erkänna denna grupp av ”intressenter” eftersom de ofta gör skada på hela sin 

omgivning. Typexempel på denna grupp är terroristverksamhet och andra typer av 

saboterande verksamhet. Författarna menar att det är mycket viktigt att identifiera denna typ 

av aktör, främst då detta ger möjlighet till att vidta förebyggande åtgärder, men även för att ett 

icke-erkännande av denna grupp tros vara en effektiv skyddsåtgärd.
105

  

6, Dependent stakeholders 

Beroende intressenter karakteriseras av att de saknar makt att påverka företaget, vilket gör 

dem beroende av företagsledningen och andra intressenter. Denna intressentgrupp har 

angelägna krav på företaget och har legitimitet att erbjuda, men ensam har den ingen makt att 

påverka företaget så som den önskar. För att driva igenom krav måste gruppen söka stöd hos 

större organisationer. För att ge ett exempel - en ensam individ som drabbats av en katastrof 

förorsakad av en oljetanker har ingen makt att ensam påverka utan måste alliera sig med andra 

för att höras. Författarna belyser dynamiken i modellen genom att redogöra för hur en 

beroende intressent, likt den som beskrivits ovan, kan träda in i rollen som en mycket 

angelägen intressent då denne får stöd av dominerande intressenter.
106

 

7, Definite stakeholders 

Den klart mest angelägna gruppen av intressenter är de som besitter samtliga tre attribut. Det 

är vanligt att dominanta intressenter, med attributen makt och legitimitet, även tillförskansar 

sig det tredje attributet, att ställa angelägna krav på företaget. Det är viktigt, ur 

företagsledningens perspektiv, att vara medveten om att varje intressent som besitter två av 

attributen är en potentiell intressent av denna sistnämnda grupp. Det är därför av stor vikt för 

företagsledningen att ha god kännedom om sin omgivning.
107

 

3.4.4 Ytterligare ett strategiskt synsätt på CSR 

Att arbeta med CSR på ett sätt som gör det lönsamt för företaget är en komplicerad uppgift, 

som bör föregås av en process där CSR-målen tydligt implementeras i företagets strategi. 

Konsulten Mark R. Kramer har tillsammans med professorn och managementforskaren 

Michael E. Porter publicerat en artikel i Harvard Business Review som beskriver fem steg 

som ett företag bör gå igenom för att kunna arbeta strategiskt med CSR. De menar att 

resultatet av många företags CSR-arbete ofta blir en misslyckad mix mellan filantropiska 

aktiviteter och CSR, där själva grundidén inte samspelar med företagets strategi, vilket gör att 

den långsiktiga konkurrenskraften och företagets sociala påverkan uteblir. Internt misslyckas 

man ofta med att implementera CSR-strategin i den operativa verksamheten. Porter och 

Kramer menar även att ett alltför stort fokus läggs på motsättningarna mellan företag och 
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samhälle istället för att koncentrera arbetet kring det ömsesidiga beroendet dem sinsemellan. I 

kommande stycken kommer vi att redogöra för de fem steg som författarna beskriver i sin 

artikel.
108

  

Identifiera skärningspunkter mellan företag och samhälle 

Beroendet mellan samhälle och företag är ömsesidigt och påverkan sker i båda riktningarna. 

De handlingar företag vidtar för att bedriva sin verksamhet orsakar antingen positiva eller 

negativa sociala konsekvenser. Det är av stor vikt att företagsledningen känner till denna 

påverkan och hur den uppstår. Den är ofta mer komplex än vad många tror då den först och 

främst beror på vart i världen företaget bedriver verksamhet, exempelvis skiljer sig effekten 

av en produktionsrelaterad handling antagligen i stor utsträckning om den görs i Kina eller 

USA. Även tidsaspekten styr vilken grad av social påverkan en handling får, författarna 

exemplifierar detta med den inställning man i början av 1900-talet hade till mineralen asbest, 

som bland annat användes vid husbyggen. När man ett flertal decennier senare upptäckte 

hälsorisken med mineralen ställdes många företag som handskats med asbest mot väggen och 

många av dessa gick även i graven på grund svikande resultat. Dagens företag har inte bara 

det rådande sociala klimatet att ta hänsyn till, man måste även begrunda den eventuella 

framtida påverkan som en viss handling kommer att generera.
109

 

Påverkan sker som tidigare nämnts inte enbart i riktningen företag – samhälle utan även åt det 

motsatta hållet, nämligen omgivningens påverkan på företaget. Författarna menar att den 

påverkan som sker från samhället mot företaget, exempelvis via konkurrensomgivningen, inte 

får samma uppmärksamhet som den påverkan samhället utsätts för från företaget. 

Konkurrensomgivningen kan delas upp i fyra olika områden som ökar förståelsen för hur 

påverkan från samhälle mot företag sker: Det första är kvantitet och kvalitet på exempelvis 

arbetskraft och infrastruktur, det andra området behandlar de regler och system som styr 

konkurrensen, till exempel policys som skyddar det intellektuella kapitalet; det tredje området 

rör den lokala efterfrågan och dess storlek samt i vilken grad denna är utvecklad med 

avseende på standards för produktkvalité och säkerhet, konsumenträttigheter samt 

myndigheters benägenhet att underlätta för företagen. Den fjärde rör förekomsten av 

stödjande industrier som till exempel service- och maskinleverantörer. Samtliga fyra områden 

påverkar alltså företaget på något sätt, och det är viktigt för företaget att ha kännedom om 

detta för att därigenom kunna vara med och påverka dessa faktorer.
110

  

Välja vilka sociala frågor som företaget ska fokusera på 

Det finns inget företag i hela världen som ensamt kan lösa samhällets problem, det är ett 

obestridligt faktum, så det handlar om att lyckas identifiera de frågor som är aktuella för 

verksamheten, som ligger i deras och intressenternas gemensamma intresse. Man menar att 

det finns tre typer av sociala frågor som klart definierar gränsen mellan de frågor som ur 
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företagets perspektiv inte är lönsamt och de frågor som kan skapa ett gemensamt värde för 

både företag och samhälle. Dessa tre är: allmänna sociala frågor som är viktiga för samhället i 

sig men som däremot inte i någon nämnvärd utsträckning påverkas av företagets handlingar 

och påverkar samtidigt inte företagets långsiktiga målsättningar; värdekedjans sociala 

påverkan på samhället som är den direkta effekten av företagets primära verksamhet, en fråga 

som givetvis bör prioriteras i CSR-arbetet; den sociala dimensionen i konkurrensmiljön som 

beaktar de faktorer som påverkar företagets konkurrenssituation. En viktig del av CSR-arbetet 

är att placera in de sociala frågorna i de nyss nämnda kategorierna för att på så sätt identifiera 

deras eventuella påverkan. I vilken utsträckning påverkan sker skiljer sig givetvis mellan 

företag, bransch och plats. De sociala problem som är relaterade till AIDS-pandemin i Afrika 

är antagligen att betrakta som ett allmänt socialt problem för en amerikansk återförsäljare som 

Home Depot
111

, men för ett läkemedelsföretag som GlaxoSmithKline är AIDS-frågan givetvis 

högre prioriterad eftersom verksamhetens primära uppgift (värdekedjans sociala påverkan) 

har en väldigt stark korrelation med framstegen i arbetet med att motverka AIDS. För ett 

gruvbolag likt Anglo American blir detta att betrakta som en social påverkan på 

konkurrensmiljön eftersom företaget är beroende av den lokala arbetskraften.
112

  

Skapa en företagsagenda för sociala frågor 

Ett mycket viktigt steg i arbetet med CSR som enligt författarna handlar om att ta ett större 

ansvar än det som samhället förväntar sig och kräver av företaget. Ett ansvarstagande CSR-

arbete består enligt författarna av två delar: vikten av att agera som en god medborgare och 

arbetet med att förmildra de ogynnsamma effekterna som verksamhetens handlingar har på 

omgivningen. Att framstå som en god samhällsmedborgare beskriver författarna som sine qua 

non
113

 i arbetet med CSR. Många lokala organisationer förlitar sig på de större 

organisationernas engagemang i sociala frågor och många anställda känner stolthet i att 

identifiera sig med ett företag som anses vara en god samhällsaktör. Lyckas företaget med sitt 

samhällsengagemang skapas goodwill samt goda kontakter med lokala myndigheter och andra 

viktiga institutioner, något som givetvis är en stor fördel för företaget. Att lyckas med ett bra 

samhällsengagemang innebär mer än att bara skriva ut en check och sen tro att alla ska vara 

nöjda. Det handlar snarare om att sätta upp tydliga och mätbara mål som sedan genererar 

resultat över tiden.
114

  

Den andra delen av ett ansvarstagande CSR-arbete är att förmildra de ogynnsamma effekterna 

som företagets handlingar har på omgivningen, ett nästintill oändligt arbete som många 

företag idag har underlättat med sina checklistor på potentiella sociala/miljömässiga risker. 

The Global Reporting Initiative, som är på god väg att bli standard för hur CSR ska 

rapporteras, har sammanställt en lista på 141 CSR-frågor som i sin tur har kompletterats av en 
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hjälpguide för varje enskild bransch. Dessa listor i all ära men enligt författarna kan inte 

företagen helt förlita sig på dessa utan behöver arbeta fram egna skräddarsydda listor som 

identifierar den lokala påverkan som företagets verksamhet orsakar.
115

  

Att arbeta strategiskt med CSR handlar om att hitta en unik position på marknaden, göra saker 

på ett annorlunda sätt jämfört med konkurrenter, där man antingen kan differentiera sig med 

låga priser eller på ett bättre sätt ge service åt ett visst kundsegment. Utmaningen ligger i att 

finna de kanaler där man kan dela värdet med sin omgivning, en nisch där man kan finna 

konkurrensfördelar samtidigt som man gynnar omgivningen. Man beskriver hur Microsoft i 

ett samarbete med amerikanska statliga skolor lyckats uppnå ett gemensamt värde. Microsoft 

såg problemet med att den teknik man ofta använde sig av i skolorna i väldigt många fall var i 

stort behov av uppgraderingar och standardisering, och att det inte fanns några utvecklade 

program för att följa upp uppgraderingarna av tekniken. Microsoft introducerade ett 

femårsprogram som skulle hjälpa skolorna med att hålla sin teknik uppdaterad och förutom att 

satsa pengar tillhandahöll man även personal för att underlätta dessa uppgraderingar. Detta 

har lett till positiva effekter för både samhälle och Microsoft då detta på ett betydande sätt 

ökar företagets goodwill.
116

 

Integrera företagets påverkan på samhället med samhällets påverkan på företaget 

För att skapa både sociala och ekonomiska värden i såväl företaget som samhället kan 

företaget rikta in sig på främst två åtgärder: att investera tid och pengar i att förändra och 

förbättra omgivningens sociala och miljömässiga kontext; att göra förändringar och 

förbättringar i företagets värdekedja. Det mest effektiva arbetssättet är att kombinera dessa två 

åtgärder med varandra. Ett exempel på detta arbetssätt är hotellkedjan Marriott som erbjuder 

långtidsarbetslösa jobbkandidater utbildning, vilket då dels skapar ett värde för samhället då 

det ökar chanserna för de arbetslösa att få jobb dels förenklar det rekryteringsprocessen för 

Marriott. Att arbeta på detta sätt integrerar CSR i det dagliga arbetet och är inte längre endast 

en aktivitet man ägnar några timmar i månaden åt. Ytterligare ett exempel på en lyckad CSR-

integration är företaget Nestlé som har investerat pengar och arbetskraft i lokal infrastruktur i 

de byar där man odlar kakaobönor och framställer råvaror som mjölk. Detta säkerställer 

leveranserna av råvarorna samtidigt som det ger ett ökat samhälleligt värde för invånarna i 

dessa byar.
117

 

Skapa en social dimension i det som företaget erbjuder 

Grunden i ett företags strategiskapande är att kunna erbjuda ett unikt värde, en uppsättning 

behov som företaget kan möta för kundens räkning på ett bättre sätt än sina konkurrenter. Ett 

strategiskt CSR-arbete uppstår när man integrerar en social dimension i det som företaget 

erbjuder och att man kan visa på ett engagemang i sin omgivning. Som exempel tar 

författarna upp matvarukedjan Whole Foods Market vars affärsidé är att sälja ekologisk mat 
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till medvetna kunder. Den sociala profileringen är en nödvändighet för ett företag likt Whole 

Foods Market. Med denna profilering är det möjligt att hålla högre priser än sina konkurrenter 

eftersom kunden är beredd att betala ett högre pris för en ekologisk vara från ett företag som 

tar ett samhälleligt ansvar. För att bevisa detta för sina kunder använder man sig nästintill 

uteslutande av inköp från lokala odlare, man använder inga ohälsosamma ingredienser, 

använder sig av förnyelsebar energi och inreder sina butiker med återvinningsbart material. 

Det är givetvis inte som så att författarna föreslår att alla företag ska bygga sin affärsidé på en 

social/miljömässig modell likt den som Whole Foods Market har använt sig av. De menar 

däremot att företag bör arbeta med CSR på ett sätt där man integrerar en social dimension till 

värdeerbjudande man har för att på så sätt vinna konkurrensfördelar.
118

 

3.5 Beslutsfattande i implementeringsfasen 

En vanligt förekommande beskrivning av vad som karakteriserar ledningsarbetet i ett företag 

är beslutsfattande, eftersom detta anses vara den enda uppenbara output som kommer av 

ledningsarbetet
119

. Nu är inte hela sanningen den att beslutsfattande ensamt kan sägas 

sammanfatta det som man brukar prata om som ledningsarbete; omgivningen måste definieras 

och analyseras innan rationella beslut kan tas, motiven till att fatta ett beslut måste presenteras 

för beslutsfattaren, och när detta är gjort ska beslutet implementeras i organisationen. Något 

som också måste övervakas. Betydelsen av ett noggrant beslutsfattande bör dock 

understrykas.
120

 

Beslutsfattandet i organisationer kan ses som en process innehållandes faser där alternativa 

vägar att gå bör identifieras, arbetet med att förutspå de troliga beslutseffekterna av varje 

enskilt beslutsalternativ och även att välja ut det bästa beslutsalternativet av de tidigare 

identifierade. Författarna till boken Accounting for management control beskriver processen 

och menar att den traditionella litteratur som finns kring ämnet ofta missar betydelsen av steg 

ett och två. De menar att steg ett, att identifiera alternativa beslutsmöjligheter är en mycket 

vital del av processen där kreativitet och innovationsförmåga värdesätts högt. Det är väldigt 

viktigt ur den synpunkten att efterföljande steg som att finna det optimala beslutsalternativet 

inte kan ta hänsyn till några andra alternativ än de som är identifierade, och ju färre alternativ 

man har att optimera utifrån ju större är chansen att man inte lyckats identifiera något av de 

”rätta” alternativen. Författarna menar även att den andra delen i processen – att förutse de 

effekterna som kommer av ett beslut – har fått relativt sparsamt med utrymme i litteraturen på 

området. Man menar att grunden i varje ledningsfunktions kontrollsystem är någon form av 

prognosmodell för att effektivisera beslutsfattande. Detta steg i processen underlättar för 

kommande steg där man då har ett antal olika beslutsalternativ att ta ställning till, och med 

vetskap om de olika beslutens effekter har man större möjlighet att ta det rätta beslutet. Den 

sista delen i beslutsprocessen har redan berörts – att välja det optimala beslutsalternativet 

bland alla de man har lyckats identifiera. Den traditionella litteraturen på området beskriver 

vinstmaximerandet som den grundläggande faktorn till vilket beslut organisationen bör ta. Det 

                                                           
118

 Ibid. 
119

 Emmanuel et al, (1995) 
120

 Ibid. 



35 

 

kan låta enkelt men att mäta vinsten i ett företag har varit ett ämne för diskussion, där de mer 

moderna synsätten föreslår att vinst genereras genom att fokusera på värdet av framtida 

kassaflöden.
121

  

3.5.1 Olika typer av engagerande ledarskap 

Vi tror att kommuniceringen av hur CSR-arbetet utformats i organisationen bäst sköts genom 

ett engagerande ledarskap, med fokus på att motivera medarbetare till att känna sig delaktiga i 

organisationens gemensamma CSR-policy. Att engagera och motivera sin personal är enligt 

många nyckeln till framgångsrikt företagande, och hur detta ska göras råder det många åsikter 

om. Gary Yukl presenterar tre former av engagerande ledarskap – delaktigt ledarskap, 

delegerande ledarskap och begreppet empowerment
122

. För denna referensram har vi valt att 

fokusera på det deltagande ledarskapet och dess fördelar.  

Deltagande ledarskap 

Denna typ av ledarskap involverar och låter andra individer än ledaren själv vara med i 

beslutsfattandet. Det finns flera typer av ledarskap som gör medarbetarna delaktiga i 

beslutsprocessen men Yukl menar att man bör vara noggrann med att lovsjunga 

organisationer alltför snabbt. Det finns ett värde att tjäna för företagare när de kommunicerar 

bilden av en organisation där alla är med i beslutsfattandet, och det är här som Yukl menar att 

det förekommer en del hyckleri. Man ska därför skilja på vad som är verklig influens och vad 

som är ”spel för galleriet”. Ledaren kan låta sina undersåtar vara med i beslutsprocessen för 

att sedan helt bortse från de åsikter som de bidragit med. Likaså kan en auktoritär ledare be 

sina medarbetare att bidra med idéer men göra det på ett sådant sätt att de känner sig skrämda 

och därigenom inte vågar framhäva sina unika idéer. När denna typ av ledarskap lyckas finns 

det däremot ett antal fördelar att skörda:
123

 

 Beslutets kvalitet – medarbetares kunskap kan komplettera avsaknaden av information 

hos ledaren vilket ökar kvaliteten på det fattade beslutet. Det är av stor vikt att ledare 

och andra delaktiga i beslutsprocessen har samma mål. Är deras uppsatta mål ej 

överensstämmande är det inte troligt att beslutets kvalitet kommer att förbättras. Även 

andra aspekter som tidspress, antal delaktiga i beslutsprocessen och formella principer 

har en viss påverkan på beslutets kvalitet.  

 Beslutets acceptans – individer som har ett påtagligt inflytande i beslutsprocessen 

tenderar att identifiera sig med och stödja det beslut som de varit delaktiga i, samtidigt 

som det ökar deras motivation att implementera det på ett bra sätt.  

 Tillfredställelse i beslutsprocessen – forskning kring processrätt har visat att 

möjligheten att uttrycka åsikter innan ett beslut är taget har positiva effekter på graden 
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av tillfredsställelse hos de delaktiga beslutsfattarna. Det är även bevisat att folk anser 

sig bli mer rättvist behandlade när de har möjlighet att uttrycka sina åsikter. 

 Kompetensutveckling – individer med erfarenhet av delaktighet i beslutsfattande har 

ofta en bra grund att stå på inför kommande arbetsuppgifter. Självförtroende och 

utvecklandet av nya färdigheter sägs ligga till grund för detta påstående. Huruvida de 

potentiella fördelarna uppnås eller ej är beroende av hur stor inverkan personen ifråga 

har på beslutet.  

Det finns forskning som stödjer förekomsten av de fördelar som vi presenterat ovan, under 

förutsättning att delaktigheten i beslutsprocessen fyller en funktion. En beslutsprocess som 

karakteriseras av delaktighet erbjuder ofta en högre grad av konsensus jämfört med en 

beslutsprocess med egenskap av autokrati. 
124

  

3.6 Den teoretiska modellen 

Detta kapitel har förhoppningsvis bidragit läsaren med en djupare förståelse för de tre delarna 

som tillsammans utgör den teoretiska modell som vi har för avsikt att applicera på den empiri 

vi samlat in. För att ytterligare öka läsarens förståelse för vår teoretiska referensram kommer 

vi under denna rubrik att redogöra för hur helheten av de tre delarna ska förstås, dels med 

hjälp av en egenkomponerad illustration och dels i löpande text.  

Vi är av uppfattningen att dessa tre delar tillsammans utgör en teoretisk modell som kan bidra 

med en djupare insikt i hur organisationer idag arbetar med att förena de kortsiktiga 

vinstmaximeringsmålen med de långsiktigt hållbara. Delarna är ömsesidigt beroende av 

varandra där den första delen CSR i praktiken är nödvändig för att kunna förstå i vilket 

sammanhang man arbetar med CSR, vilket ansvar man som organisation tar gentemot sin 

omgivning och varför man valt att arbeta med CSR. Denna del bidrar med den grundläggande 

förståelse vi anser att man bör ha för att kunna skapa sig en uppfattning kring de övriga 

delarna i den teoretiska modellen. Modellen skall förstås ”inifrån” där denna första del, CSR i 

praktiken, är nödvändig för förståelsen av de övriga delarna.  

Den delen som vi valt att kalla Strategiskt arbete med CSR ser vi som en fördjupning av den 

nyss nämnda CSR i praktiken, en mer ingående beskrivning av hur man arbetar i ett 

långsiktigt perspektiv för att uppnå en kombination av det företagsekonomiskt nödvändiga 

och det samhälleligt önskvärda. En förståelse man bör ha med sig i studerandet av det 

strategiska arbetet är på vilket sätt organisationen agerar på omgivningens krav – proaktivt 

eller reaktivt. Vi anser detta vara en grundläggande faktor för att kunna förstå de teoretiska 

framställningarna som vi har presenterat under rubriken Strategiskt arbete med CSR. Det 

skapar ramarna för hur man sedan väljer att arbeta enligt den fördjupade intressentmodellen 

och/eller Porter & Kramers femstegsmodell. I den figur som vi tillhandahåller läsaren med här 

nedan har vi placerat proaktivt/reaktivt agerande som ett eget fält innanför de två yttersta. 
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Anledningen till denna placering är återigen att modellen ska läsas ”inifrån”, där kunskap om 

denna del är nödvändig för förståelsen av de yttre fälten.  

Beslutsfattande i implementeringsfasen är den sista delen som vi har beskrivit i vår 

referensram. Det är genom beslutsfunktionen som CSR-strategin implementeras i 

organisationen, och vi tror att ett deltagande ledarskap lägger grunden för hur detta kan 

genomföras med bäst resultat. I den modell som vi presenterar här nedan är den nyss nämnda 

delen placerad i det yttersta fältet tillsammans med Strategiskt arbete med CSR. För att öka 

förståelsen för figuren vill vi ännu en gång göra läsaren påmind om att modellen ska förstås 

”inifrån” där kunskap om Proaktivt/reaktivt agerande och CSR i praktiken måste finnas för att 

kunna förstå de yttre delarna.  

Som nämnts innan är delarna ömsesidigt beroende av varandra och bildar tillsammans den 

helhet ur vilken man kan, tror vi, skapa sig en djupare förståelse för hur arbetet med att förena 

de kortsiktiga vinstmaximeringsmålen med de långsiktigt hållbara ser ut.  
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4. Empiri 

 

I detta kapitel avser vi att presentera det empiriska material som ligger till grund för den 

analys med vars hjälp vi avser att besvara den inledande problemformuleringen. Materialet 

som presenteras grundar sig uteslutande på de empiriska undersökningar vi gjort i enlighet 

med det metodiska urvalet. Detta empiriska underlag syftar även till att bidra läsaren med en 

djupare förståelse kring hur företag arbetar med begreppet CSR i praktiken. 

 

Hos de internationella IT-specialisterna ATEA har vi intervjuat kvalitets- och 

miljöchefen Ulf Blomqvist som har arbetat med denna befattning de senaste 

fyra åren. ATEA-koncernen, med verksamheter i Norden och Baltikum, har 4600 medarbetare 

och är enligt sig själva den tredje största IT-infrastruktursleverantören i Europa. Koncernen är 

noterad på Oslo Börs och har en årlig omsättning runt 15 miljarder NOK.  

 

Hos en av världens främsta IT-konsulter Cap Gemini har vi intervjuat PR- 

och informationschefen Frida Anderberg. Hon har arbetat med denna 

befattning alltsedan 2004, och har även ansvar för det välgörenhetsarbete som Cap Gemini 

bedriver. Verksamheten har 1200 anställda i Sverige och över 90 000 anställda världen över. 

För räkenskapsåret 2009 omsatte man 8,4 miljarder euro.  

Hos det småländska industriföretaget ITT Water & Wastewater har vi intervjuat 

ESH
125

-ansvarige Katrin Stock. Hon arbetar under titeln Regional ESH 

Manager och har gjort det sedan 2001. Företaget som har 6 000 anställda ingår i koncernen 

ITT Corporation som har 45 000 anställda världen över och omsätter närmare 50 miljarder 

SEK.  

 

På Kährs har vi intervjuat amerikanen Bruce Uhler som sedan januari 2010 

arbetar med befattningen Environmental Ambassador. Företaget är en del av 

Nybron Flooring International som är Europas ledande trägolvföretag. Kährs i Nybro har runt 

950 anställda och omsatte räkenskapsåret 08/09 176 miljoner euro.  

Hos Sveriges näst största hamburgerkedja Max har vi intervjuat Pär Larshans, 

med tjugofyra år som anställd i företaget har han en historia som bland annat 

personalchef. Under de senaste tio åren har han dock arbetat med ansvarsfrågor, 

och rent titelmässigt som chef för hållbarhetsfrågor sedan januari 2009. Max 

Hamburgerrestauranger AB ägs av familjen Bergfors och har cirka 2500 anställda med en 

omsättning på cirka 1,1 miljard kronor under 2009
126

. 
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Hos den stora modekedjan KappAhl har vi intervjuat Ann-Marie Heinonen 

som arbetat inom företaget i cirka trettio år. Sedan 1997 är hon ansvarig för 

avdelningen miljö- och socialt ansvar. KappAhl har 4500 anställda och butiker i Norden samt 

Östeuropa. Företagets omsättning var 2009 cirka 5 miljarder kronor.  

4.1 CSR i praktiken 

Under intervjuerna diskuterades den djupa djungel av begrepp som uppstått runt omkring det 

huvudsakliga CSR-begreppet. Bruce Uhler på Kährs anser att CSR är det begrepp som flest 

människor är bekanta med och förstår innebörden av. En åsikt som delas av Ann-Marie 

Heinonen på KappAhl då hon påpekar att CSR är vanligast förekommande. Pär Larshans 

berättar att de på Max istället väljer att använda sig av hållbarhet, vilket till stor del beror på 

att arbetet utgår från ett samarbete med organisationen Det Naturliga Steget där begreppet 

hållbarhet är etablerat. Vidare påpekar Cathrin Stock att de i ITT arbetar med begreppet 

hållbarhetsutveckling vilket de anser vara en del av CSR. I de övriga två organisationer vi har 

intervjuat, Cap Gemini och ATEA, är det CSR som är etablerat.  

 

Ulf Blomqvist berättar att ATEA främst arbetar med miljöaspekten av CSR-området, men att 

de för tillfället står i startblocken med projekt som berör sociala och etiska aspekter av CSR.  

Uhler förklarar att de på Kährs tidigare framför allt fokuserat på miljöaspekten och det 

ekonomiska perspektivet, men att den sociala aspekten, med medarbetarna i spetsen, blir allt 

väsentligare. Larshans beskriver att de på Max utgår från fyra perspektiv i sitt 

hållbarhetsarbete, ett etiskt perspektiv som handlar om hur de verkar på marknaden och sedan 

de tre perspektiven social, ekologisk, och ekonomisk hållbarhet. Heinonen berättar att arbetet 

med CSR på KappAhl omfattar flera aspekter men i synnerhet det miljömässiga och sociala 

ansvaret. Frida Anderberg förklarar att företaget Cap Gemini bygger på starka etiska 

värderingar som stödjer deras arbete med CSR, där tonvikten ligger på de sociala och 

miljömässiga aspekterna. Hos ITT omfattar begreppet CSR enligt Stock ekonomiskt, socialt 

och miljömässigt ansvarstagande.  

4.1.1 Ekonomiskt ansvarstagande 

Larshans menar att deras engagemang i hållbarhetsfrågor beror på företagets vilja att belasta 

samhället i minsta möjliga mån, och istället vara med och bidra till dess utveckling. En 

anledning som även påpekas av Frida Anderberg, att ha en positiv inverkan på det samhälle 

man lever och verkar i anser hon vara av största vikt. Att engagera sig i hållbarhetsfrågor 

anser Larshans helt enkelt vara viktigt för att ett företag överhuvudtaget ska ha en marknad att 

verka på i framtiden. 

 

Larshans är av uppfattningen att det inte finns någon konflikt mellan lönsamhet och arbete 

med CSR, utan han anser snarare att det ökar lönsamheten. Han förklarar dock att alla beslut i 

hållbarhetsfrågor bör tas utifrån ett ekonomiskt perspektiv med lönsamheten i åtanke. Vidare 

påpekar han dock att det inte alltid är så att ett beslut är ekonomiskt lönsamt, men lönsamt ur 

ett hållbarhetsperspektiv vilket motiverar åtgärden. Uhler är inne på samma spår och menar 

att ett ekonomiskt perspektiv alltid är närvarande, ”vi måste göra en vinst, men vi kan göra det 
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på rätt sätt.” (Uhler, 100511). För att förena lönsamheten med CSR-arbetet anser Blomkvist 

att det är viktigt att man har en bra timing i sina frågor man väljer att arbeta med. Heinonen 

delar uppfattningen att CSR bidrar till att göra företaget mer lönsamt men påpekar att det 

ekonomiska perspektivet inte alltid behöver vara närvarande, i hennes organisation finns det 

en ambition om att vara socialt och miljömässigt ansvarstagande vilket får kosta vad det vill. 

 

Blomkvist förklarar att det inte existerar några konkreta siffror på att ett engagemang i CSR 

genererar lönsamhet, men han menar att den allmänna uppfattningen är att det finns en 

korrelation mellan värdeskapande i företaget och CSR-engagemang. Även Heinonen påpekar 

att det ligger en svårighet i att mäta sambandet, men hennes uppfattning är att det inte finns 

någon som är negativt inställd till att en organisation väljer att engagera sig i CSR-frågor.    

 

Stock anser att det ligger en utmaning i att få lönsamhet i CSR-arbetet utan att göra avkall på 

miljöns resurser. Framför allt menar hon att det är en komplicerad process att få kunder 

införstådda i att en produkt som tillverkats utifrån en ansvarstagande aspekt stiger i pris, och 

att kunderna därmed måste göra avkall på de kortsiktiga budgetmålen för att investera i en 

produkt som är dyrare men långsiktigt bättre. Hon påpekar dock att när man väl lyckats 

identifiera de gemensamma värdena och att kunden inser att det i slutändan gynnar dem, finns 

det såväl miljömässiga som ekonomiska värden att skörda. Även Larshans påpekar att det 

innebär ett större finansiellt åtagande att leverera en produkt kopplad till ett större 

ansvarstagande, men samtidigt så stärker det företagets anseende vilket i slutändan kommer 

att gynna verksamheten. Blomkvist förklarar att de i sin verksamhet märkt av ökade krav från 

kunderna på att deras produkt ska ta hänsyn till miljömässiga aspekter. Heinonen anser 

däremot inte att de upplevt några ökade krav från deras kunder, utan att det snarare är deras 

egen ambition inom CSR som för utvecklingen inom området framåt i organisationen.  

4.1.2 Miljömässigt ansvarstagande 

Heinonen menar att även om en organisations initiativ inom CSR inte nödvändigtvis görs 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv, så är hon övertygad om att många av CSR-åtgärderna leder 

till kostnadsbesparingar för organisationen på lång sikt. Hon nämner ett exempel där KappAhl 

för några år sedan började tillämpa smart logistik, ett initiativ som lett till enorm reducering 

av deras koldioxidutsläpp vilket har gynnat både miljö och verksamhet.  

 

Larshans tror att hållbarhetsrelaterade investeringar i vissa företag kan mötas av motstånd då 

det är svårt att koppla till någon direkt avkastning. Detta har dock aldrig varit något problem i 

Max, utan där är det snarare så att ägarna är den drivande kraften bakom hållbarhetsarbetet 

förklarar Larshans. Vidare förklarar han att deras mål är att reducera sin miljöpåverkan och de 

möter en stor utmaning då deras största produkt är den som belastar klimatet mest, vilket gör 

att de ständigt försöker hitta nya råvaror som tar bättre hänsyn till miljön. Även Heinonen 

förklarar att målet med deras engagemang i CSR är att bli socialt och miljömässigt 

ansvarstagande, och investeringar i detta arbete har aldrig mötts av något motstånd, utan 

snarare förespråkats för att kunna uppnå det uppsatta målet.  
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Uhler anser att mycket av arbetet med CSR handlar om samarbete, fördelen ligger i den ökade 

kraften ett samarbete genererar. Att samarbeta med olika NGOs anser Uhler vara ett utmärkt 

sätt att föra utvecklingen av CSR-arbetet vidare i ett företag. I synnerhet då dessa samarbeten 

gynnar båda parter menar Uhler. Han förklarar att företaget kan dra nytta av den 

expertkunskap frivilligorganisationen besitter, och i gengäld kan frivilligorganisationen 

influera aktuellt företag till att driva sin verksamhet på ett ansvarstagande sätt. En metod som 

även Larshans förespråkar då han menar att företaget kan dra nytta av frivilligorganisationens 

kunskaper inom områden som företaget behöver utvecklas på.  

 

Uhler förklarar vidare att han inte enbart menar samarbeten med frivilligorganisationer, utan 

även med organisationens intressenter och omgivning. Han är av uppfattningen att företag och 

samhälle bör verka tillsammans, då fungerar det som bäst. Vidare menar han att de beslut som 

är bra för en organisation oftast också är bra för dess intressenter, och vice versa. I de beslut 

som tas på Kährs försöker de alltid överväga om åtgärderna är bra för både organisation och 

intressenter, och enligt Uhler är resultatet oftast att besluten gynnar båda parter.  

4.1.3 Socialt ansvarstagande 

Bruce Uhler är av uppfattningen att kravbilden på en global nivå är en sådan att människor 

förväntar sig att organisationer ska engagera sig i dessa frågor som CSR kretsar kring. Frida 

Anderberg anser att de ökade kraven från samhället lett till att CSR-frågor måste adresseras 

för att vara accepterad som en vinstdrivande aktör i samhället. 

 

Uhler poängterar dock även att kravbilden inte behöver vara den huvudsakliga anledningen 

till varför organisationer arbetar med CSR, han anser även att det kan vara en värdeskapande 

faktor för organisationen, framför allt i form av ett starkt varumärke. En uppfattning som även 

delas av Heinonen då hon anser arbetet med CSR vara ett verktyg för att stärka företagets 

anseende. Cathrin Stock tror även hon att ett förstärkt varumärke är en skörd av arbetet med 

CSR vilket hon menar i slutändan leder till möjligheten att ro hem nya affärer.     

 

Anderberg tror att arbetet med CSR kan vara en faktor som bidrar till att medarbetarna känner 

stolthet och engagemang över deras arbete och organisationens varumärke. Även Heinonen är 

av uppfattningen att CSR-arbetet genererar stolta och lojala medarbetare, samt att det verkar 

som en motiverande faktor för de anställda. Just att medarbetarna får känna att de faktiskt är 

delaktiga i en organisation som bidrar till något positivt tror Uhler är orsaken till en ökad 

motivation.  

4.1.4 Etiskt ansvarstagande 

Blomkvist förklarar att en av anledningarna till varför ATEA väljer att arbeta med CSR, är 

därför att de är en huvudaktör på den europeiska marknaden och därmed har ett stort 

inflytande vilket medför ett ansvar, eller som han uttrycker det ”är man stor på marknaden 

ska man vara snäll också” (Blomkvist, 100511). Vidare förklarar han att de arbetar med grön 

IT, ett arbetssätt som reducerar kundernas energianvändning, vilket är ett resultat av ökade 

påtryckningar från deras kunder.  
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Stock anser att en organisation har ett ansvar för de produkter man säljer och de aktiviteter 

man gör. Hon menar att de produkter ITT levererar bidrar med ett ansvarstagande i sig, då de 

bland annat förser människor med något så grundläggande som rent vatten. Hon förklarar att 

det förekommer en viss skepsis bland organisationens kunder gentemot produkter tillverkade 

med en ansvarstagande hänsyn. Att informera deras kunder om att deras produkter faktiskt är 

hållbara såväl ekonomiskt som miljömässigt trots de höga investeringskostnaderna är en 

viktig del i organisationens CSR-arbete.  

 

Heinonen berättar att de på KappAhl har utvecklat en uppförandekod som i synnerhet är 

riktad mot deras leverantörer, av den enkla anledningen att organisationen enbart vill sälja 

kläder som de anser är tillverkade under acceptabla förhållanden. Hon förklarar att 

organisationens alla leverantörer är knutna till denna uppförandekod, och att inspektioner görs 

årligen för att säkerställa att den efterlevs. Ett arbete som Heinonen ser tydliga fördelar i för 

deras verksamhet, men även för deras leverantörer. Hon menar att uppförandekoden hjälper 

leverantörerna att nå en högre standard i deras fabrik vilket alltmer börjar uppfattas som en 

konkurrensfördel.  

4.1.5 Kommunicering av CSR-arbetet 

Hur man ska gå tillväga för att kommunicera sitt arbete med CSR anser inte Heinonen vara 

helt självklart, hon anser detta vara en av de stora utmaningarna i arbetet med CSR. Enligt 

henne är KappAhl väldigt duktiga i sitt arbete med CSR, men väldigt dåliga på att 

kommunicera det. Uhler anser att svenska företag rent generellt är väldigt framstående inom 

flera olika områden, bland annat CSR, men att de är väldigt dåliga på att berätta detta för 

omgivningen.  

 

Vidare påpekar Uhler att kommunikationsprocessen inte bör genomsyras av enbart berättelser 

om hur bra företaget är, utan det gäller även att åskådliggöra vilka delar som behöver 

utvecklas och vilka mål organisationen har med CSR-arbetet. En uppfattning som delas av 

Larshans, han betonar vikten av öppenhet i rapporteringen och anser att grunden till en 

förändring ligger i att vara öppen och ärlig samt berätta om vilka utmaningar företaget ställs 

inför och vart företaget vill nå. Stock anser transparensen i rapporteringen vara av yttersta vikt 

då det är omöjligt att ”ta igen” något som man missat att rapportera. Enligt Uhler är just 

förmågan att vara transparent inför sina intressenter en stor del av arbetet med CSR. Vilket 

han påpekar ibland kan vara problematiskt då vissa fortfarande anser det vara känsligt att dela 

med sig av alltför mycket information, som sedan kan användas emot en.  

 

Stock berättar att av deras verktyg för att kommunicera arbetet med CSR, är att årligen 

publicera en hållbarhetsredovisning som är upprättad i enlighet med GRIs riktlinjer och 

policys. Uhler berättar att de på Kährs är i startgroparna med att utforma en CSR-rapport där 

de med största sannolikhet kommer utgå från GRIs standard. Vidare förklarar han att de 

tidigare rapporterat enligt EMAS
127

, där tonvikten främst legat på vad de åstadkommit 
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historiskt sett. Fördelen med en CSR-rapport anser han istället vara att den fokuserar på 

framtiden, det är en vision om vart företaget vill nå rörande dessa frågor.  

 

Larshans berättar att de på Max medvetet valt att inte kommunicera sitt hållbarhetsarbete via 

köpt medialt utrymme, han är av åsikten att det inte är rätt forum. Tiden blir helt enkelt för 

knapp för att hinna med att berätta om hållbarhetsarbetets flera dimensioner anser han. Vidare 

förklarar han att de istället siktar på att kommunicera arbetet internt till deras medarbetare för 

att de ska kunna förmedla det vidare, och sedan även givetvis via hemsidan. Att kommunicera 

arbetet via hemsidan är det primära verktyget för alla organisationerna i studien att använda 

sig av. Blomkvist betonar vikten av att kommunicera sitt arbete både internt och externt, och 

påpekar att de förutom hemsidan och intranätet även sammanställer olika typer magasin som 

kunden kan ta del av, där engagemanget i CSR beskrivs.   

4.2 Strategiskt arbete med CSR 

Denna empiridel kommer att sammanfatta det som våra respondenter har redogjort för under 

delen Strategiskt arbete med CSR. En del av det som sägs i kommande framställningen har 

sina likheter med några av de redogörelser vi presenterat i föregående avsnitt, CSR i 

praktiken. Detta har sin förklaring i det som vi skrivit i den teoretiska referensramen, att 

delarna är ömsesidigt beroende av varandra och att gränserna mellan de olika delarna ibland 

är väldigt diffusa. Något vi ser som en förstärkande faktor till valet av teoretisk referensram.  

4.2.1 Proaktivt/reaktivt agerande 

Ulf Blomqvist beskriver att de i sin organisation arbetar proaktivt eftersom man hela tiden 

strävar efter att ligga i framkant av utvecklingen och försöker analysera vilka krav som är på 

väg in på marknaden. Han menar att är man stor och dominerande på marknaden kommer det 

per automatik ett ansvar att vara pionjär på området. Anderberg talar om vikten av att vara 

proaktiv i sitt arbete med att informera sina medarbetare om de engagemang man är aktiv 

inom i sitt CSR-arbete, hon är även självkritisk och menar att många organisationer anser sig 

vara proaktiva men att man likväl har ett mer reaktivt förhållningssätt, något hon säger att 

även Cap Gemini kan bli bättre på. Cathrin Stock nämner att fördelen med att arbeta proaktivt 

är att man hinner formulera sitt CSR-engagemang innan kraven från marknaden dyker upp. 

Till skillnad från Anderberg förklarar Kährs amerikanske CSR-ansvarige Bruce Uhler att han 

ser en trend i att många företag arbetar reaktivt med CSR, något han tror kan förklaras i att det 

är en enklare väg att gå. Pär Larshans menar att arbeta proaktivt har sina fördelar i att man kan 

vara med och påverka framtidens standard, men nämner även en fara i det att man i ett 

proaktivt CSR-engagemang riskerar att hamna i alltför stort fokus och bli kritiserade om man 

gör minsta lilla fel. Likt de andra respondenterna anser även Heinonen att ett aktivt CSR-

arbete av karaktären proaktivt har stora fördelar att skörda, främst för att slippa hamna i 

situationer som kan skada företagets anseende.  

4.2.2 Intressentmodellen 

Att analysera sina intressenter och därigenom öka förståelsen för vilka som är av störst 

betydelse för organisationen anser Blomqvist vara en viktig faktor i CSR-arbetet. Den 
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viktigaste intressenten i detta arbete är enligt honom medarbetaren, en intressent som han 

påpekar antagligen kommer bli ännu viktigare i framtiden eftersom den yngre generationen 

generellt sett har en högre medvetenhet och högre krav kring CSR. Blomqvist är av 

uppfattningen att en ökad kunskap även genererar en ökad motivation hos medarbetaren. Med 

anledning av detta arbetar man mycket med utbildning av personalen då det främst är genom 

dessa som kommunikation gentemot omgivning sker. Ulf Blomqvist nämner även 

investerarna som en betydande intressent. Hur man än vrider och vänder på det så är det i 

grund och botten investeraren som möjliggör en stor del av CSR-arbetet.  

Cathrin Stock menar även hon att medarbetaren är den viktigaste intressenten att jobba med, 

främst på grund av det är medarbetaren som har den största makten att påverka CSR-arbetet i 

sin kommunikation ut mot kunden. Bruce Uhler är av samma åsikt – att medarbetaren står 

högst upp på listan av viktiga intressenter. Kunden är givetvis viktigt men utan motiverade 

anställda kvittar det om man har kunder eller inte. CSR-arbetet fyller även en viktig funktion i 

att engagera och få de anställda att känna stolthet med den organisation de representerar. 

Uhler nämner även den lokala omgivningen med dess myndigheter och närliggande 

verksamheter som en viktig intressent, att börja arbetet lokalt och bygga vidare därifrån tror 

Uhler är det rätta framgångsreceptet. Likt många andra organisationer berättar Uhler att man 

samarbetar med intresseorganisationer som Green belt movement, WWF, Greenpeace och 

IUCN. Ur detta samarbete kan båda parter dra fördelar som ökad kunskap samt att den 

näringsdrivande verksamheten drivs att arbeta på ett ansvarstagande sätt. Detta resonemang 

kring fördelarna av samarbete med intresseorganisationer för även Pär Larshans och Ann-

Marie Heinonen.  

Pär Larshans påtalar även vikten av att samarbeta med sina leverantörer, då mycket av deras 

miljöbelastning är utanför företagets egen kontroll. Att ha god överblick på sina leverantörer 

minskar risken för att hamna i blåsvåder, Larshans tar upp exemplet med H&M som fått 

svidande kritik för bristande kontroll av sina underleverantörer. Likt alla andra respondenter 

nämner han även medarbetaren som den viktigaste representanten för företaget, men den som 

har mest makt att påverka företaget anses vara myndigheter i form av lagstiftning, varför det 

blir av stor vikt att även ha kunskap om denna intressent.  

Ann-Marie Heinonen berättar att ur ett rent strategiskt perspektiv är det kunderna som är de 

viktigaste intressenterna, ’vi står och faller med dem’ som hon uttrycker det. Även Frida 

Anderberg påtalar vikten av att noggrant analysera sina kunder för att veta vilka krav som 

ställs på organisationen. Heinonen påtalar även vikten av att ha en långsiktig och pålitlig 

relation med sina leverantörer, något man enligt henne kan uppnå genom att arbeta med ett 

färre antal leverantörer och istället satsa på mer långsiktiga relationer med dessa.  

4.3 Beslut i implementeringsfasen 

En stor del av arbetet med CSR är enligt Ulf Blomqvist att ta det från ord till handling, där 

den viktigaste delen handlar om att implementera besluten i organisationen. Att lyckas med 

detta handlar mycket om att få personalen engagerad och att de vill vara med och fatta beslut, 

kan man genomföra detta menar han att korrelationen mellan lönsamhet och CSR är stark. 
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Blomqvist säger att utan trycket från medarbetare och omgivning hade CSR-arbetet varit 

meningslöst och helt utan värde för organisationen. Detta resonemang delas av Frida 

Anderberg som menar att viljan och drivkraften hos personalen många gånger är det som för 

organisationen framåt i ett aktivt CSR-arbete.  

Det finns många sätt att engagera medarbetare på och Cathrin Stock redogör för hur deras 

organisation arbetar för att lyckas med detta. Man har etablerat långsiktiga relationer med 

intresseorganisationer där personalen ges möjligheten att delta i olika volontärprojekt, något 

som hon menar är en mycket engagerande faktor. Det väcker intresset samtidigt som det visar 

att det går att påverka i väldigt stor utsträckning, och detta tror hon är något som ger både 

medarbetaren och organisationen ett mervärde, dels kunskapsmässigt men även att CSR-

arbetet genererar lönsamhet i det långa loppet. Bruce Uhler är inne på samma bana - att 

engagera personalen i arbetet - men han beskriver även att man är precis i startgroparna av 

denna fas och att det finns väldigt mycket att göra på detta område. Integreringsprocessen bör 

föregås av diskussioner, dels mellan företagets avdelningschefer men även de anställda 

sinsemellan. Han säger att det är en komplicerad process som säkert kommer att innebära en 

hel del misslyckanden i början men att man som organisation måste ha tålamod med detta.  

Pär Larshans beskriver sin organisations metod att integrera hållbarhetsfrågor i den dagliga 

verksamheten. Man har delat upp hållbarhetsarbetet på de olika avdelningarna vilket enligt 

honom medför ett ökat engagemang, men han beskriver även betydelsen av att engagemanget 

kommer ”uppifrån”, att det finns hängivna ledare som har förmågan att kommunicera detta 

”nedåt” i verksamheten. Han är medveten om att det kan vara svårt att engagera all personal 

men att man som ansvarig person måste se till att de anställda är medvetna om vikten av de 

små pusselbitarnas roll i det stora hela. Delaktigheten ska genomsyra hela organisationen 

menar Larshans. Heinonen trycker på betydelsen av att utbilda sin personal för att på så sätt 

öka förståelsen, som är en bidragande faktor till engagemang.   
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5. Analytisk slutsats 
 

I denna del avser vi att väva samman de empiriska resultat vi har samlat in med den 

teoretiska referensramen. Vi kommer även att redogöra för de slutsatser vi har dragit genom 

att analysera våra respondenters tolkningar med hjälp av de teorier vi tidigare presenterat. 

Slutligen kommer vi i en sammanfattande slutsats att besvara den inledande 

problemformuleringen. 

För att bibehålla den röda tråden genom hela uppsatsen kommer vi att använda oss av samma 

struktur som i den teoretiska referensramen och empirin, med huvudrubrikerna CSR som 

begrepp, Strategiskt arbete med CSR och Beslut i implementeringsfasen. Med denna struktur 

samt våra analytiska slutsatser avser vi att besvara den inledande problemformuleringens 

huvudfråga; 

 Hur arbetar företag för att förena de kortsiktiga vinstmaximeringsmålen med de 

långsiktigt hållbara? 

Samt underfrågan; 

– Varför väljer företag att arbeta med CSR?  

 

5.1 CSR i praktiken 

I referensramen kan vi utläsa att det är svårt att hitta en enhetlig definition av begreppet 

CSR
128

, och att råder en viss förvirring kring vilket begrepp en organisation ska använda sig 

av för att beskriva sitt ansvarstagande
129

. I vår undersökning har vi märkt dessa tendenser, 

dock inte i den utsträckning vi först befarade. I intervjuerna har det framkommit att Kährs, 

KappAhl, Cap Gemini och ATEA använder begreppet CSR, medan Max och ITT använder 

sig av hållbarhet. Uhler och Heinonen på Kährs respektive KappAhl anser att CSR är det 

begrepp som är mest etablerat och som flest människor förstår innebörden av, vilket motiverat 

användandet av detta begrepp i deras organisationer. Några generella slutsatser kan vi inte 

dra, men vår personliga uppfattning är att det är just dessa två begrepp, CSR och hållbarhet, 

som är mest etablerade på marknaden.  

 

Enligt Grankvist har det blivit trendigt att arbeta med CSR och han menar att företag gärna 

skyltar med sina insatser inom CSR, utan att egentligen förstå begreppets innebörd och vilka 

områden det inkluderar
130

. Att organisationerna i vår studie skulle se arbetet med CSR som en 

trend är inte en uppfattning vi delar, utifrån intervjuerna har vi snarare fått uppfattningen att 

det är ett område som samtliga brinner för och anser vara oerhört relevant. I undersökningen 

har vi dock sett att respektive organisation väljer att inkludera olika aspekter av CSR i sitt 
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arbete, vilket vi tror kan bero på frånvaron av ett vedertaget begrepp med tydliga riktlinjer för 

vad CSR faktiskt omfattar. Vi vill påpeka att vi inte ser det som ett problem, men ett hinder. 

Beroende på vilken verksamhet man bedriver är olika aspekter av olika vikt, men vi tror att 

tydliga riktlinjer skulle generera en distinkt utgångspunkt för vad arbetet omfattar som 

respektive organisation sedan kan anpassa efter sin verksamhet och bransch. I rådande 

situation är arbetet aningen godtyckligt och vi tror att en bestämd struktur hade gynnat 

organisationer i deras arbete med CSR.   

 

Vidare anses CSR i grund och botten handla om företagens frivilliga samhällsansvar
131

, några 

krav på att adressera dessa frågor existerar alltså inte. Trots att det är ett frivilligt engagemang 

kan vi dra slutsatsen att alla företag i studien är överens om att det är ett viktigt sådant. Vi 

anser i enlighet med Borglund inte längre frågan vara om, utan hur företag ska agera för att ta 

socialt ansvar
132

.  

5.1.1 Ekonomiskt ansvarstagande 

Björn Stigsson anser att det bör ligga i företagens främsta intresse att skapa blomstrande 

samhällen, enligt honom kan inte företag bli framgångsrika i samhällen som inte är 

framgångsrika
133

. En uppfattning som vi delar och en insikt vi tror har nått organisationerna i 

studien, i alla fall indirekt. Larshans och Anderberg på Max respektive Cap Gemini nämner 

att deras organisationer vill ha en positiv inverkan på samhället och bidra till dess utveckling. 

En uttalad vision om att man vill vara med och medverka till en positiv samhällsutveckling är 

givetvis att föredra, men bara att adressera frågorna kring CSR anser vi vara ett tillräckligt 

initiativ. Även om motivet inte överensstämmer med det Stigsson säger, är resultatet av 

engagemanget i CSR likväl detsamma. 

 

Ett argument som CSR-skeptiker ofta lyfter fram är att företag ska agera vinstmaximerande 

för att ta ansvar inför sina aktieägare
134

, det representerar ett shareholder value-synsätt som i 

korta drag innebär att ägaren anses vara den viktigaste intressenten
135

. Ett synsätt vi kan 

urskilja inte genomsyrar organisationerna i vår studie, där anges istället medarbetaren som 

den viktigaste intressenten. Där de motiverar detta val med att medarbetarna är en enorm 

resurs för organisationen och att hålla dessa motiverade och engagerade är en förutsättning för 

att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet. Organisationerna i studien påpekar dock att 

det finns ett ekonomiskt perspektiv med i bilden, Uhler på Kährs anser vi beskriva det bra ”vi 

måste göra en vinst, men vi kan göra det på rätt sätt.” (Uhler, 100511). En åsikt vi tror 

sammanfattar hur alla organisationer i studien ser på arbetet med CSR, i grund och botten har 

de ett ansvar att sträva efter en vinst för att verksamheten ska kunna överleva, men vinsten 

kan uppnås på ett ansvarstagande sätt. Larshans på Max nämner även en intressant aspekt, att 

besluten i hållbarhetsfrågor inte alltid är ekonomiskt lönsamma, men lönsamma ur ett 
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hållbarhetsperspektiv vilket motiverar åtgärden. Att se besluten ur ett större sammanhang och 

överväga flera faktorer än enbart det ekonomiska perspektivet är ett initiativ vi förespråkar. 

Enligt oss kan det bidra till att ersätta ett kortsiktigt tänk med ett långsiktigt sådant, vilket vi 

tror kommer främja verksamheten både ur ett CSR- och ett lönsamhetsperspektiv.  

 

Det råder dock en viss skepsis mot att företag kan fokusera på både lönsamhet och CSR, utan 

att förmågan att generera aktieägarvärde blir lidande
136

. Larshans tror dock inte att det finns 

någon konflikt mellan lönsamhet och arbete med CSR, han anser snarare att bidrar till att öka 

lönsamheten. Att finna ett samband mellan arbetet med CSR och lönsamhet har dock visat sig 

svårt att påvisa och något entydigt svar har ännu inte framkommit av de studier som 

genomförts
137

. Blomqvist på ATEA menar att den allmänna uppfattningen är att en 

korrelation existerar.   

 

Grankvist förklarar att dagens konsumenter börjat ställa högre krav, utvecklingen pekar mot 

att produkter tillverkade med hänsyn till miljö och samhälle föredras framför produkter där 

dessa aspekter ignorerats
138

. Blomqvist på ATEA förklarar att de märkt av ökade krav från 

kunderna på att deras produkter ska ta hänsyn till miljömässiga aspekter, medan Heinonen på 

KappAhl däremot inte anser att de upplever någon större skillnad. I likhet med Grankvist tror 

vi att kravbilden från dagens konsumenter ökat, och kommer fortsätta göra det. Vi menar att 

det beror på en ökad förståelse angående i vilken riktning utvecklingen leder oss, och i 

synnerhet insikten att vi som konsumenter faktiskt kan påverka och förändra. Vi tror precis 

som Bhattacharya & Sen påpekar att CSR kan fungera som ett verktyg för att influera 

konsumentbeteende och därmed vara viktigt för företag att adressera
139

.   

5.1.2 Miljömässigt ansvarstagande 

Grankvist menar att många företag försummar de ekonomiska fördelar ett miljömässigt 

ansvarstagande medför och fokuserar enbart på miljöeffekterna. Han påpekar att det primära 

inte är om drivkraften är ekologisk eller ekonomisk, effekten blir oavsett densamma.
140

 

Heinonen menar att även om en organisations initiativ inom CSR inte görs utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv, så är hon övertygad om att det oftast leder till kostnadsbesparingar på 

lång sikt. Precis som vi påpekat tidigare är det inte motivet som avgör resultatet. Enligt oss 

ligger värdet i initiativet, strävan efter att åstadkomma en förändring som oavsett drivkraft 

kommer gynna både verksamhet och omgivning.  

 

Grankvist påpekar dock att om det kan påvisas att arbetet med CSR kommer innebära 

ekonomiska fördelar för företaget, underlättar det genomförandet av förändringen
141

. Då det 

är svårt att koppla till någon direkt avkastning, menar Larshans på Max att 
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hållbarhetsrelaterade investeringar kan mötas av motstånd i vissa företag. Så är dock inte 

fallet på Max, där är det snarare så att ägarna är den drivande kraften bakom 

hållbarhetsarbetet förklarar han. Vilket även påpekas av Heinonen på KappAhl då hon 

förklarar att investeringar i arbetet med CSR aldrig mötts av någon kritik utan istället 

förespråkats. 

 

Borglund menar att många organisationer väljer att i sitt arbete med CSR, samarbeta med så 

kallade NGO för att kunna dra nytta av deras kunskap inom diverse områden
142

. En metod 

som framhålls av Uhler på Kährs då han anser att ett sådant samarbete är ett utmärkt sätt att 

föra utvecklingen av arbetet med CSR framåt i organisationen. Framför allt då det är ett 

samarbete som gynnar båda parter, företaget kan dra nytta av frivilligorganisationens kunskap 

och frivilligorganisationen kan influera företaget till att driva en mer ansvarstagande 

verksamhet förklarar Uhler. Även Larshans på Max förespråkar detta samarbete då han menar 

att företaget kan erhålla kunskap av frivilligorganisationen inom specifika områden som 

behöver utvecklas.  

5.1.3 Socialt ansvarstagande 

Grafström et al. påpekar att frivilligheten till trots så har kraven från omgivningen ökat på att 

organisationer ska ta ett större socialt ansvar
143

. Vilket är en uppfattning som delas av Uhler 

på Kährs, enligt honom är kravbilden på en global nivå en sådan att människor förväntar sig 

att organisationer ska engagera sig i frågor kring CSR. Anderberg på Cap Gemini anser att de 

ökade kraven från samhället har lett till att organisationer måste adressera CSR-frågor för att 

vara accepterad som en vinstdrivande aktör i samhället. Uhler poängterar dock att kravbilden 

inte behöver vara den huvudsakliga anledningen till varför organisationer väljer att arbeta 

med CSR, han anser även att det kan vara en värdeskapande faktor för organisationen, 

framför allt i form av ett stärkt varumärke. Vilket även påpekas av Heinonen på KappAhl då 

hon anser CSR vara ett verktyg för att förstärka företagets anseende. Stock på ITT delar deras 

uppfattning och menar att det i slutändan leder till möjligheten att ro hem nya affärer. Det 

bekräftas av Grankvist som påpekar att många företag väljer att arbeta med CSR för att det 

anses lönsamt då nya affärsmöjligheter eller alternativa sätt att driva verksamheten på 

identifieras
144

. Synen på CSR som ett frivilligt åtagande anser vi är inne i en förändringsfas, vi 

tror snarare att organisationer har börjat se det som ett viktigt verktyg för att skapa 

konkurrensfördelar. Utifrån empirin kan vi förstå att synen på CSR som en värdeskapande 

faktor i organisationen börjat etablera sig och även om vi inte kan dra någon generell slutsats 

är vår uppfattning att detta är en vedertagen syn på CSR. Kraven från omgivningen spelar 

givetvis en viktig roll när en organisation beslutar sig för att arbeta med CSR, men vi tror inte 

att det är den enda faktorn av betydelse. Vi menar att lönsamhetsperspektivet på CSR är av 

minst lika stor betydelse vid beslutet att engagera sig i CSR.  
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Grankvist anser att organisationers engagemang i CSR kan verka som en motiverande faktor 

för de anställda, att få vara med och bidra till samhällets utveckling menar han skänker 

mening till arbetet
145

. Uhler säger precis det, att han tror en ökad motivation i arbetet kan bero 

på känslan av att tillhöra en organisation som faktiskt bidrar till något positivt. Även 

Heinonen på KappAhl anser arbetet med CSR kan generera motiverade medarbetare. 

Anderberg på Cap Gemini påpekar förutom motivation, att det dessutom kan bidra till stolthet 

och engagemang över företagets varumärke.  

 

Grafström et al. framhåller att CSR bör beaktas oavsett bransch, men påpekar att arbetet 

kommer förefalla på olika sätt beroende på vilken bransch ett företag tillhör
146

. Vi hade för 

avsikt att göra en jämförande analys mellan de tre branscherna organisationerna i studien 

representerar. Slutsatsen vi kan dra är att det inte existerar några större skillnader mellan dem 

mer än att beroende på vilken verksamhet man bedriver väljer man att inkludera olika 

aspekter av CSR i sitt arbete. Vilka aspekter respektive organisation valde att inkludera visade 

sig dock inte vara generellt för branscherna i sig, utan snarare individuellt, oberoende av 

vilken bransch organisationen tillhör.  

5.1.4 Etiskt ansvarstagande  

Brulde & Strannegård anser att anledningarna till varför företag reflekterar över etiskt 

ansvarstagande skiljer sig, vissa drivs av en önskan att göra rätt medan andra framför allt är 

måna om hur de framstår
147

. Blomqvist på ATEA förklarar att deras engagemang i CSR beror 

på deras position som en huvudaktör på marknaden där de har ett stort inflytande och därmed 

ett ansvar, ”är man stor på marknaden, ska man vara snäll också” (Blomqvist, 100511). 

Stock på ITT menar att varje organisation har ett ansvar för de produkter man säljer och de 

aktiviteter man gör. Larshans på Max förklarar att deras arbete med CSR utgår från ett 

övergripande etiskt perspektiv som är utgångspunkten för hur de ska verka på marknaden. 

Heinonen på KappAhl berättar att de utvecklat en uppförandekod som i synnerhet är riktad 

mot deras leverantörer, av den enkla anledningen att organisationen enbart vill sälja kläder 

som är tillverkade under acceptabla förhållanden. Grankvist påpekar att just uppförandekoder 

är ett vanligt tillvägagångssätt för att beskriva hur organisationen förväntar sig att deras 

anställda och leverantörer ska uppföra sig
148

. Heinonen förklarar vidare att det görs 

inspektioner årligen för att säkerställa att den efterlevs hos leverantörerna och hon ser tydliga 

fördelar i användandet av en uppförandekod både för deras verksamhet och leverantörens. 

Något som bekräftas av Grankvist, under förutsättningen att uppförandekoden kommuniceras 

till de berörda och att de förstår den
149

. Just den etiska aspekten av CSR har betonats minst av 

våra respondenter, vilket skulle kunna föranleda slutsatsen att det etiska ansvarstagandet är 

mindre viktigt, men det är inte vår uppfattning. Vi menar att det etiska perspektivet är 

närvarande i alla organisationer men att det i många fall verkar i bakgrunden utan att vara en 

                                                           
145

 Ibid.  
146

 Grafström et al, (2008) 
147

 Brulde & Strannegård (2007) 
148

 Grankvist, (2009) 
149

 Ibid.  



51 

 

naturlig del av arbetet med CSR. Genom att belysa det etiska perspektivet och förena det med 

organisationens fundamentala värderingar och vision tror vi att uppbyggnaden och 

implementeringen av en fungerande CSR-strategi underlättas.   

5.1.5 Kommunicering av CSR-arbetet 

Morsing & Schultz anser att kommuniceringen av arbetet med CSR kommer uppfattas som 

mer sannolik om den är indirekt och enkel, de påpekar att intressenter föredrar CSR-

kommunikation genom hemsidor och årliga rapporter istället för företagspublikationer och 

företagsreklam
150

. Enligt Larshans har de på Max medvetet valt att inte kommunicera sitt 

hållbarhetsarbete via köpt medialt utrymme, han anser inte det vara rätt forum. 

Kommuniceringen sker istället främst via medarbetarna och hemsidan förklarar han. Att 

kommunicera sitt engagemang i CSR via hemsidan är det generella svaret alla respondenter i 

studien har angivit. Blomqvist på ATEA framhåller även att de sammanställer olika typer av 

magasin där deras arbete beskrivs som deras kunder får ta del av.  

   

Epstein & Birchard anser att man bör skapa en strategi för sin kommunikation som bygger på 

större transparens, inte enbart för att kunna profilera sig som ansvarstagande och nå 

trovärdighet, utan även för att det utvecklar organisationen
151

. Larshans på Max betonar 

vikten av öppenhet i rapporteringen då han anser att grunden till en förändring ligger i att man 

är öppen och ärlig samt berättar om vilka utmaningar företaget ställs inför och vart företaget 

vill nå. Morsing & Schultz framhåller att omgivningen förväntar sig att CSR-

kommunikationen representerar företagets avsikt, att den är sanningsenlig
152

. Grafström et al. 

påpekar att konsekvenserna kan bli förödande om man lovar mer än man kan hålla
153

. Stock 

på ITT menar att öppenheten i rapporteringen är viktig då det är omöjligt att ”ta igen” något 

som man missat att rapportera. Även Uhler menar att det är viktigt att åskådliggöra företagets 

mål och utmaningar men påpekar att det ibland kan vara problematiskt att vara transparent då 

det i vissa fall anses vara känsligt att dela med sig av alltför mycket information. En viss 

skepsis som kan vara befogad då Borglund påpekar att en hög CSR-profil ökar risken för att 

bli granskad av medierna
154

. Vi är överens med det respondenterna påpekat ovan och menar 

att en väsentlig del av kommuniceringen är att den inte enbart exponerar vad som 

åstadkommits, utan även de utmaningar organisationen ställs inför i sitt arbete med CSR. Vi 

tror att det bidrar till ökad legitimitet i omgivningen och visar på att det existerar en ambition 

om att utvecklas inom området istället för enbart förevisandet av tomma ord. Morsing & 

Schultz framhåller dock att det finns ett behov av att utveckla en dubbelriktad 

kommunikationsprocess kring CSR, att öppna upp för en diskussion med sina intressenter 
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anser de gynna båda parter
155

. Vi instämmer med Morsing & Schultz och tror att det är i den 

riktningen utvecklingen kring kommuniceringen av arbetet med CSR bör ske. I synnerhet då 

intressenternas medvetenhet och kravbild kring dessa frågor ökat är det en dialog som vi tror 

inte enbart kan påskynda utvecklingen av CSR-kommunikationen, utan även utvecklingen av 

det övergripande arbetet med CSR.    

5.2 Strategiskt arbete med CSR 

Det strategiska arbetet inom företagen är något som enligt den amerikanske forskaren Eric 

Abrahamson
156

 förändras över tid. Han menar att det uppstår nya moden för hur företag ska 

styras eftersom det finns en marknad för detta. Ulf Blomqvist, kvalitets- och miljöchef på 

ATEA, pratar om att en ny typ av efterfrågan står för dörren nu när den ”yngre generationen” 

tar klivet ut i arbetslivet. Han beskriver denna generation som betydligt mycket mer CSR-

medveten än den äldre, och att det kommer att ställas högre krav på organisationerna att ta ett 

aktivt ansvar gentemot omgivningen. Vi tror att en förklaring till den påstådda medvetenheten 

kan finnas i att den åsyftade generationen i en högre grad kommer att påverkas av de CSR-

relaterade beslut som organisationen fattar. Den svenska klimatprofilen Johan Rockström 

menar att den yngre generationen kommer att kunna svara på frågan – ’klarade vi det?’. Så 

visst kan man förstå att det finns en ny typ av efterfrågan på företagsstrategier. 

5.2.1 Proaktivt/reaktivt agerande samt Porter & Kramers femstegsmodell 

Ur ett strategiskt perspektiv kan man arbeta med CSR på två sätt – proaktivt eller reaktivt 

agerande CSR-engagemang
157

. Den teoretiska referensramen anger en trend som pekar mot 

att företag idag tenderar att arbeta mer proaktivt med CSR. Av de intervjuer vi genomfört kan 

vi konstatera att denna trend tycks stämma överrens med hur det ser ut ute i de större 

organisationerna. Kvalitets- och miljöchefen Ulf Blomqvist som arbetar med hållbar IT på 

ATEA talade om att en stor och dominerande organisation har krav på sig att vara pionjärer 

på hållbarhetsområdet, vilket då förutsätter att man arbetar proaktivt med CSR. Blomqvist 

menar att man har stora fördelar att ta del av i ett proaktivt CSR-arbete. Man har möjlighet att 

vara med och påverka sina intressenter i den riktning som gynnar verksamheten samt att man 

på ett tidigt stadium kan identifiera de krav som är på väg in på marknaden. Även Cathrin 

Stock, Regional ESH Manager på ITT Water & Wastewater, är av den uppfattningen att ett 

proaktivt CSR-arbete ger organisationen ett försprång gentemot marknaden.  

Porter & Kramer beskriver i sin femstegsmodell
158

 hur företag bör arbeta strategiskt med 

CSR. Ett av dessa steg belyser betydelsen av att identifiera de skärningspunkter som råder 

mellan företag och samhälle, där författarna bland annat beskriver hur omgivningen kan 

påverka företaget. Man beskriver fyra områden där påverkan är betydande; kvantitet och 

kvalitet på exempelvis arbetskraft och infrastruktur, regler och system som styr konkurrensen, 
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den lokala efterfrågan och dess storlek samt hur pass väl den är utvecklad med avseende på 

standards för produktkvalitet och säkerhet och det fjärde området som berör förekomsten av 

stödjande industrier som till exempel service- och maskinleverantörer. Kan man vara med 

och, om än bara till en viss del, besluta kring dessa områden tror vi att man har stora fördelar 

att ta del av, exempelvis en högre arbetsro i organisationen. Några av de intervjupersoner vi 

pratat med nämner att de tycker sig vara proaktiva i sitt CSR-arbete men att de önskar att mer 

resurser kunde läggas på arbetet med framförhållning i organisationen. Vi tror att ett proaktivt 

arbetssätt på detta område ger organisationen en större arbetsro eftersom man då kan skapa 

sig en förståelse för hur de krav som ställs på företaget ser ut på förhand. Medarbetare kan 

känna sig trygga i organisationens ansvarstagande och risken för att ”ställas mot väggen” bör 

vara mindre med denna typ av arbetssätt. Vi tror att framförhållning i företaget genererar 

arbetsro och i förlängningen mer motiverade medarbetare. 

Pär Larshans, hållbarhetschef på Max Hamburgerrestauranger, beskriver samma fördelar med 

ett proaktivt arbetssätt som de tidigare intervjupersonerna men pekar även på en risk med att 

vara alltför proaktiv i sitt CSR-arbete. Larshans menar att ett proaktivt engagemang gör att 

företaget hamnar i fokus och att detta kan leda till att man blir utsatt för kritik som man annars 

inte hade fått utstå. Vi är dock av den uppfattningen att ett proaktivt CSR-engagemang som 

genomsyras av transparens många gånger kan ha fler fördelar att skörda än ett reaktivt 

arbetssätt. Det kan tära på varumärkets värde att ligga i framkant men sett ur ett 

alternativkostnadsperspektiv tror vi att det proaktiva engagemanget kan göras till en lägre 

sådan.  

Porter & Kramers femstegsmodell
159

 beskriver även vikten av att fokusera på vilka frågor 

man inom organisationen ska arbeta med. Det finns enligt författarna tre typer av kategorier 

med vilkas hjälp man både kan analysera omgivningens påverkan på företag och företagets 

påverkan på omgivningen. Dessa tre är: allmänna sociala frågor som är viktiga för samhället i 

sig men som däremot inte i någon nämnvärd utsträckning påverkas av företagets handlingar 

och påverkar samtidigt inte företagets långsiktiga målsättningar; värdekedjans sociala 

påverkan på samhället som är den direkta effekten av företagets primära verksamhet, en fråga 

som givetvis bör prioriteras i CSR-arbetet, och den sista frågan som berör den sociala 

dimensionen i konkurrensmiljön som beaktar de faktorer som påverkar företagets 

konkurrenssituation. Ulf Blomqvist på ATEA talar om vikten av att ha timing i valet av sina 

CSR-frågor för att få lönsamhet i arbetet. Poängen med att vara införstådd med detta steg i 

modellen är att inget företag i världen kan ta på sig skyldigheten att verka ansvarstagande på 

alla plan samtidigt
160

. Man måste som Blomqvist uttrycker det ha timing i sina frågor, och vi 

tror att detta är något som genomsyrar de flesta större verksamheter, även om ingen annan 

respondent än Blomqvist tydligt påpekar detta faktum. Vi anser oss ha belägg för detta 

antagande efter att ha granskat vilken typ av CSR-engagemang de olika respondenternas 

organisationer är aktiva inom. Som exempel kan nämnas ITT Water & Wastewater vars 

verksamhet till stor del bygger på att leverera pumpar som genererar rent vatten. Cathrin 
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Stock, ESH-ansvarig
161

 på ITT Water & Wastewater, berättar att deras övergripande miljömål 

är att förse hela världen med rent vatten. Ett mycket ambitiöst mål men som är helt i linje med 

den typ av verksamhet man bedriver. Pär Larshans, chef för hållbarhetsfrågor på Max 

Hamburgerrestauranger, beskriver hur de arbetar med att integrera människor med 

funktionshinder på arbetsmarknaden. Denna typ av engagemang gynnar båda parter – de 

funktionshindrade får en möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden och Max 

Hamburgerrestauranger får i retur en personalstyrka som är motiverad och inte lika benägen 

att byta jobb med kort varsel. Denna typ av sociala engagemang gynnar företagets 

konkurrenssituation och är enligt oss i hög grad förenlig med Porter & Kramers 

femstegsmodell. Vi tror att organisationer som väljer att arbeta med CSR-frågor som ligger i 

linje med deras verksamhet har ett enklare arbete i att integrera engagemanget i sin affärsplan. 

Detta med anledning av att man med denna metod identifierar de gemensamma värden som 

råder mellan verksamhet och intressent. 

5.2.1 Intressenterna och den fördjupande modellen 

I uppsatsens teoretiska referensram har vi presenterat en fördjupande intressentmodell
162

 som 

beskriver ett sätt att analysera betydelsen av organisationens intressenter. Utifrån de tre 

attributen makt att påverka, legitimitet att erbjuda och grad av angelägenhet i kraven mot 

företaget analyserar man betydelsen av intressenten. Samtliga intervjupersoner som vi har 

pratat med har angett medarbetaren som den främsta intressenten att arbeta med. De flesta 

motiverar detta med att den anställde är en enorm resurs för företaget och att hålla dessa 

motiverade och engagerade är en nödvändighet för att kunna bedriva en vinstdrivande 

verksamhet. 

Att medarbetaren ständigt nämns som en viktig intressent i CSR-arbetet tror vi har sin 

förklaring i att dessa har en dominerande ställning inom organisationen, de har makt att 

påverka och de har legitimitet att erbjuda vid erkännandet av deras betydelse. Ur ett 

strategiskt perspektiv är det därför av stor vikt att man erkänner denna intressentgrupp, vilket 

man ofta gör inom företagen genom att tillsätta personal som endast arbetar med 

personalfrågor i företaget – en human resource-avdelning. Vi tolkar Mitchells modell som att 

medarbetaren som en dominerande intressent kräver ett kollektivt samarbete mellan 

medarbetarna, kanske genom en facklig organisation eller någon annan typ av intern 

gruppering. En ensam medarbetare bör inte ha samma möjlighet till att påverka 

företagsledningen som en grupp av anställda som tillsammans för talan mot 

företagsledningen. Detta belyser dynamiken i Mitchells modell där den enskilde anställde kan 

betraktas som en beroende intressent utan makt att påverka företaget, till skillnad från den 

gruppering som den enskilde anställde kan ingå i och därmed få makt att påverka 

företagsledningen. Med detta resonemang kan man förstå att företagsledningar lägger ner 

mycket resurser på att tillgodose sina medarbetare med de krav som de ställer. Oengagerade 

och omotiverade anställda skulle antagligen ruinera ett företags CSR-strategi med ganska 
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omedelbar verkan eftersom de i de allra flesta branscher (med visst undantag för 

industribranschen) är företagets ansikte utåt och budbärare av CSR-kommunikationen.  

Pär Larshans och Anne-Marie Heinonen nämner även leverantörerna som en viktig intressent 

att samarbeta med. Enligt den fördjupade intressentmodell som Mitchell
163

 och hans kollegor 

har sammanställt finns det tre attribut, som nämnts ovan, att ta hänsyn till vid analyserandet 

av sin omgivning. Utgår man från det resonemang som författarna till modellen för kring 

attributens påverkan på analysen av intressentens betydelse så ser vi inte att leverantören har 

någon koppling till något av de attribut som nämns. Det attribut som skulle kunna vara 

aktuellt är makt att påverka, men vi anser att de organisationer vi har intervjuat är av den 

storleken att det är de som sätter press på sina leverantörer och inte tvärtom. Grankvist
164

 

nämner exemplet med Toyota där de i sin produktion har gjort en livscykelanalys av hur hela 

värdekedjan påverkar produktionen. Med grund i detta kan man förstå betydelsen av att ha ett 

nära samarbete med leverantören. Man tar ett ansvar för hela värdekedjan som ofta startar hos 

en underleverantör, och med detta synsätt kommer organisationen att få stå till svars för den 

miljöpåverkan som underleverantören bidrar med. Vi är av uppfattningen att ett nära 

samarbete med leverantören är ett resultat av de påtryckningar som kommer från andra 

intressentgrupper såsom myndigheter, ägare och allmänheten. I en förlängning kan man se det 

som att en avsaknad av ett nära samarbete med leverantören däremot har makt att påverka 

företaget genom exempelvis dåligt inflytande på företagets varumärke.  

5.3 Beslut i implementeringsfasen 

Vi har tidigare i uppsatsen presenterat Gary Yukls teori kring deltagande ledarskap
165

 som till 

stor del bygger på att involvera andra än ledaren själv i beslutsfattandet. Lyckas man med 

denna integrering har man en del fördelar att ta del av – ökad beslutskvalitet, ökad 

beslutsacceptans, högre tillfredsställelse i beslutsprocessen samt kompetensutveckling. Ulf 

Blomqvist, kvalitets- och miljöchef på ATEA, stödjer Yukls resonemang och menar att en 

lyckad implementering av CSR-strategin förutsätter en engagerad personal. Cathrin Stock, 

ESH-ansvarig på ITT Water & Wastewater, är av samma uppfattning - att utan ett intresse och 

en vilja från medarbetarna att vara med och påverka är CSR-arbetet verkningslöst. Hennes 

organisation arbetar med långsiktiga relationer mot olika typer av välgörenhetsorganisationer 

där de anställda ges möjligheten att åka iväg på volontärprojekt. Detta ger personalen en 

möjlighet att själv ta beslut kring sitt deltagande i CSR-engagemanget. Vi tror att detta är en 

bra metod för att öka beslutets acceptans, vilket då även underlättar för organisationen att 

implementera det i sin verksamhet.  

Yukl
166

 beskriver även fördelen med att uppnå en högre tillfredsställelse i beslutsprocessen, 

något som enligt forskare bör föregås av att personalen ges möjligheten att uttrycka sina 

åsikter innan beslutet är taget. Låter man personalen vara delaktig på detta plan ökar chansen 
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att de känner sig rättvist behandlade. Bruce Uhler beskriver sin verksamhets tilltänkta metod 

med att implementera besluten med att låta personalen ta del av de diskussioner som föregår 

beslutsfattandet. Vi tror att detta är en nödvändig väg att gå för att lyckas med 

implementeringen. Många av våra respondenter talar om att engagera personalen för ett lyckat 

CSR-arbete, och att personalen ska ges möjligheten att påverka beslut och även komma med 

egna förslag. En av våra respondenter, Pär Larshans, hade däremot en intressant infallsvinkel 

på det hela när han påpekade vikten av att engagemanget även kommer ”uppifrån”. Med detta 

tolkar vi honom som att företagsledarna måste visa ett personligt intresse i att engagera sig, 

något som ibland sträcker sig utanför ett rent ekonomiskt intresse. Kan man visa detta och få 

personalen införstådd med att de kan vara med och påverka och fatta beslut tror vi att 

implementeringsfasen kan underlättas avsevärt.  

Yukl redogör för den typ av hyckleri som han menar förekommer i det att en del 

organisationer uttalar sig för att vara en verksamhet som låter alla medarbetare vara delaktiga 

i beslutsprocessen
167

. Det är svårt för oss att dra några generella slutsatser kring huruvida de 

organisationer vi har intervjuat verkligen genomför det som de berättat under samtalen, men 

vår uppfattning är att de har etablerade program för hur medarbetare ska göras delaktiga i 

besluten. Som exempel kan nämnas ITTs välgörenhetsprogram, Max Hamburgerrestaurangers 

uppdelning av hållbarhetsarbetet och Kappahls satsning på välgörenhet i Indien där de 

anställda utmanas att skänka pengar med moroten att företaget skänker den dubbla summan 

av vad medarbetarna har samlat in.  

5.4 En sammanfattande slutsats 

I denna sammanfattande slutsats avser vi att besvara den inledande problemformuleringen 

genom att lyfta fram de analytiska resonemang som vi anser bäst svarar på frågan. 

CSR i praktiken  

Att det råder en viss begreppsförvirring har vi sett tendenser till i vår studie, dock inte i den 

utsträckning vi först befarade. Däremot har vi sett att organisationerna inkluderar olika 

aspekter av CSR i sitt arbete, vilket förmodligen beror på att ett vedertaget begrepp med en 

tydlig definition inte existerar. Avsaknaden av tydliga riktlinjer gör begreppets innebörd och 

omfattning diffus för organisationerna. Utifrån respondenternas svar kan vi urskilja en vilja att 

bidra till samhällets utveckling, om än bara uttalat av Larshans och Anderberg på Max 

respektive Cap Gemini där initiativet till ett engagemang i CSR är något som symboliserar 

denna vilja. Vår tolkning är att det existerar en konsensus bland våra respondenter kring att en 

verksamhet måste sträva efter en vinst, men att vinsten kan uppnås på ett ansvarstagande sätt 

vilket är en bidragande orsak till varför arbetet med CSR tagit sin början. Ytterligare faktorer 

som bidragit till engagemanget i CSR har enligt respondenterna framför allt varit viljan att ta 

ett ansvar för hur sin verksamhet påverkar samhället, men även den ökade kravbilden från 

omgivningen och det faktum att CSR anses vara en värdeskapande faktor i organisationer har 

medverkat. Trots att teorin inte kan påvisa ett samband mellan CSR och lönsamhet är 
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uppfattningen bland samtliga respondenter att CSR faktiskt bidrar till att öka lönsamheten. Att 

kommunicera sitt engagemang i CSR är en väsentlig del av arbetet, där respondenterna har ett 

liknande tillvägagångssätt med hemsidan som det primära verktyget. Ett bra verktyg att 

använda sig av, men inte tillräckligt. Det påpekas av Heinonen på KappAhl att det är ett 

område som behöver utvecklas, vilket hon sannolikt har rätt i.   

 

Strategiskt arbete med CSR 

Av de intervjuer vi genomfört kan vi dra slutsatsen att dagens organisationer arbetar, eller 

åtminstone strävar efter att arbeta, proaktivt med CSR. Denna typ av arbetsmetod ger 

företaget fördelar i att man får ett försprång gentemot marknaden, man har möjlighet att vara 

med och påverka sina intressenter i den riktning som gynnar företaget samt att man på ett 

tidigt stadium kan identifiera de krav som är på väg in på marknaden. Man vill vara proaktiv i 

sitt engagemang men det gäller att veta till vilket pris, en proaktiv arbetsmetod för med sig 

risker som att exempelvis bli utsatt för kritik som man annars inte hade blivit.  

En annan viktig del i CSR-arbetet är att lyckas identifiera de frågor som kan erbjuda ett 

gemensamt värde mellan omgivning och företag. Under de intervjuer vi genomfört har det 

framkommit att organisationerna aktivt arbetar med att identifiera den typ av engagemang 

som ligger i linje med företagets kärnverksamhet.  

Ytterligare en viktig faktor i CSR-arbetet som har lyfts fram i den empiriinsamling vi gjort är 

engagerandet av medarbetarna. Alla företagsledare vill givetvis ha engagerade medarbetare 

och extra viktigt blir detta i de organisationer som säger sig arbeta med CSR. De anställda är 

många gånger företagets ansikte utåt och förmedlar stora delar av organisationens CSR-

kommunikation. I likhet med teorin är medarbetaren en viktig intressent som ofta erkänns 

inom organisationen genom att det tillsätts en separat avdelning för att behandla dessa frågor 

– en human resource-avdelning.  

CSR-arbetet i att förena kortsiktiga vinstmaximeringsmål med långsiktiga hållbarhetsmål 

innefattar även en kontroll och ansvar gentemot sina underleverantörer. Ur ett strategiskt 

perspektiv har företagen förutom en eventuellt högre kvalitet på den inköpta produkten även 

andra fördelar att dra av detta ansvarstagande. Kontroll av leverantören minskar risken för att 

hamna i blåsväder på grund av dennes misskötande av exempelvis de anställdas 

arbetsförhållanden, ett ansvarstagande för hela värdekedjan kan även ha legitimitet att erbjuda 

från omgivningen samt att en avsaknad av detta ansvarstagande sannolikt kommer ställa 

företaget mot väggen och sannolikt skada verksamheten mer än om man tar ansvar för 

leverantörens handlingar.   

Beslut i implementeringsfasen 

Att implementera CSR-strategin i organisationen förutsätter ett engagemang hos 

medarbetarna, det måste finnas en vilja av att vilja vara med och påverka hos personalen. 

Ytterligare en aspekt på implementeringsfasen är att engagemanget även måste komma 
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”uppifrån”, för att motivera sina anställda till att engagera sig måste det förmedlas ett intresse 

från ledningen av att detta är av stor vikt för verksamheten.  
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6. Diskussion 
I denna del avser vi att ta avstamp i våra egna reflektioner kring ämnet CSR och några av de 

frågor som dykt upp under uppsatsens gång, och låta dessa mynna ut i vår ståndpunkt kring 

CSR.  

En inledande fråga som väcktes hos oss när vi började sätta oss in i ämnet var huruvida vi 

kommer att klara av den uppgift som står för dörren. ”Lär oss att leva på naturens ränta och 

inte tära på dess kapital”, som klimatprofilen Johan Rockström
168

 uttrycker det. Det är vi, 

generationen som är på väg ut i arbetslivet, som kommer att få till uppgift att styra upp den 

påverkan som människan haft på naturen sen industrialismens början. Som tidigare nämnts i 

uppsatsens avgränsningskapitel har vi valt att låta respondenten tala fritt kring deras definition 

av CSR, något som har visat sig innebära fler områden än just miljön. Att vi inleder denna 

diskussionsdel med att reflektera över miljöns framtid är väl troligtvis ett tecken på hur vi som 

författare definierar CSR, även om vi givetvis också väger in aspekter som sociala och etiska 

engagemang.  

Av de intervjuer vi genomfört har vi fått uppfattningen att man arbetar med ett något större 

fokus åt det miljömässiga hållet, i varje fall är det vad som förmedlats till oss. En svårighet 

med denna typ av CSR-engagemang är att det oftast är svårare att se det direkta sambandet 

mellan åtgärd från verksamheten och effekt på miljö, och att kommunicera vad man 

åstadkommit är inte alltid så enkelt. I jämförelse kan nämnas det sociala ansvarstagandet där 

effekten blir mer tydlig då man exempelvis väljer att bygga skolor i u-länder, här kan man 

konkret visa på de resultat som samhället erhåller. Detta är ett problem som vi tror ligger 

bakom kritikers uttalanden som att ”det är bara ett spel för galleriet” eller ”mycket snack och 

lite verkstad”. Den uppfattningen vi skaffat oss under uppsatsens gång är att företagen 

faktiskt har etablerade program för att reducera sin negativa miljöpåverkan men man måste bli 

bättre på att kommunicera den. Bruce Uhler nämnde bland annat under den drygt två timmar 

långa intervjun att vi skandinaver är långt fram i utvecklingen av CSR-arbete men att vi är 

alldeles för dåliga på att kommunicera det. Detta känns som ett problem som är hanterbart och 

är väl kanske mer en fråga om attitydförändring och att hitta rätt person att föra fram 

budskapet än en fråga om mångmiljoninvesteringar i nya miljövänliga produktionslinjer. Det 

investeras stora summor i organisationernas miljöarbete idag men korrelationen mellan 

lönsamhet och hållbarhetsarbete är än så länge inte påvisad vilket gör investeringarna osäkra. 

I likhet med många andra av företagens mjuka värden ligger det en stor svårighet i att mäta 

vad arbetet genererar. Avsaknaden av ett lämpligt verktyg för att fylla denna funktion har 

historiskt sett förmodligen inneburit problem vid motiverandet av investeringar relaterade till 

CSR, men med dagens ökade kravbild och den allmänna uppfattningen av CSR som 

värdeskapande bör organisationer se det som en nödvändighet, oavsett samband eller ej.  

Intervjun med Bruce Uhler på Kährs var mycket intressant och gav oss uppfattningen att det 

verkligen krävs en engagerande och driven person för att få personer att verkligen tro på CSR-

arbetet. När han sa att vi skandinaver måste bli bättre på att kommunicera vårt CSR-arbete 

                                                           
168

 Johan Rockström, 2008 



60 

 

tänkte vi spontant att det kan väl inte vara så svårt, bara att skryta med vad man gör. Vid 

närmare eftertanke slogs vi dock av det faktum att det krävs en oerhört skicklig 

kommunikatör för att få människor i omgivningen att tro på det som förmedlas. Vi anser att 

det handlar om att berätta vad man gör och tänker göra för förbättringar utan att lova för 

mycket. Uhler berättar för oss att Kährs är precis i startgroparna av sitt CSR-arbete och att 

ambitionsnivån är hög men att det tar tid att få människors förtroende och att arbetet säkert 

kommer att innebära en risk för att man gör fel. Detta uttalande är ett exempel på det vi nyss 

nämnt, att berätta vad man tänker göra men inte lova för mycket.  

I ett tidigt skede av uppsatsprocessen hade vi för avsikt att göra en jämförande analys mellan 

de tre branscher som organisationerna i studien representerar. Vi trodde på förhand att 

skillnaderna skulle vara markanta vilket också indikerades i teorin. I takt med att empirin 

samlades in blev vi dock ganska snabbt medvetna om att så inte var fallet, respondenternas 

svar antydde snarare att de arbetade relativt likartat. Det visade sig att det inte existerade 

några större skillnader mellan branscherna mer än att de väljer att inkludera olika aspekter av 

CSR i sitt arbete. Vilket dock verkar vara individuellt för respektive organisation, snarare än 

generellt för respektive bransch. Vi kan istället se en viss antydan på att skillnader i hur 

organisationer arbetar med CSR snarare verkar bero på personligt engagemang från ägarhåll 

än branschtillhörighet. Flera respondenter nämnde att arbetet med CSR var ett resultat av 

påtryckningar från ägarhåll som ansåg det vara ett område värt att adressera. Vi nämnde 

tidigare att man arbetar med ett något större fokus åt det miljömässiga hållet. Att endast arbeta 

med ett perspektiv och ändå kunna kommunicera ett arbete med CSR mot omgivningen, kan 

anses vara att ta den ”enkla” vägen. Vi uppfattar dock inte det så, det är ett initiativ som 

förevisar om en ambition, och man måste börja i någon ände. Vi tror dock att arbetet med 

CSR kan utvecklas i en snabbare takt till att omfatta fler perspektiv med ägarna som drivkraft. 

Utan en drivkraft finns det en risk att processen hämmas och endast mynnar ut i en ambition. 

Att ta den ”enkla” vägen underlättas av bristen på en tydlig definition av CSR och dess 

innebörd, riktlinjer för vad arbetet bör, eller ska, omfatta förekommer ju inte. Energi borde 

riktas mot att klargöra en definition av begreppet som alla är överens om och förstår. 

Vi nämnde i inledningen av diskussionen att vi är den generation som ska brottas med 

problemet att styra upp den påverkan som människan haft på naturen sedan industrialismens 

början, vilket vi ser som en fördel. Vi är trots allt uppväxta med dessa frågor och de har varit 

närvarande under större delen av vår skolgång. Medvetenheten kring dem är stor och det 

verkar finnas en vilja att förändra. Där förändring i synnerhet sker inifrån, som medarbetare. 

Det är i rollen som medarbetare makten att påverka infinner sig. Den karriärsdröm vi strävar 

efter innefattar inte längre enbart kravet att tjäna pengar, vi vill få ett annat innehåll i 

yrkeslivet, en känsla av mening och betydelse. En känsla av att vi bidrar, och vi kan bidra, 

med ett engagemang. Ett engagemang som kommer vara en viktig drivkraft för att utveckla 

CSR och i det långa loppet framkalla en förändring. Det är vi som kommer få stå till svars för 

den negativa påverkan som sker på samhället och miljön så visst bör vi väl vilja vara 

engagerade. 
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För att återknyta till Jan Carlzons inledande citat så tror inte vi att CSR-engagemang handlar 

om att lägga allt krut på att bli bättre på en enda sak, utan snarare att bli lite bättre i en himla 

massa detaljer. Vi har berört det innan – att få medarbetare engagerade i organisationens 

CSR-arbete är viktigt – och när vi pratar om stora organisationer är varje liten positiv 

förändring bidragande till det stora hela. Det kan vara något så simpelt som att använda sin 

egen kaffemugg i fikarummet, många koppar små… 
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Bilaga  

Intervjufrågor 

 Berätta lite kort om dig själv, vad du har för bakgrund, befattning i 

företaget och hur länge du arbetat med det du gör nu. 

CSR 

 Vilket av alla förekommande CSR-begrepp använder ni er av? (CR, hållbarhet, CSR, 

Corporate Citizenship, Environmental and social governents)  

 

 Varför väljer ni att arbeta med CSR? 

 

 Hur arbetar ni för att förena det företagsekonomiskt nödvändiga med det samhälleligt 

önskvärda? 

 

 Vilken/vilka är de största utmaningarna i ert CSR-arbete? 

 

 Vad är din uppfattning om CSR som en värdeskapande faktor i er organisation? 

 

 Hur motiverar ni de CSR-relaterade investeringar ni gör för era intressenter? 

 

 Hur sker kommunikationen mot omgivningen av ert CSR-arbete? 

 

 Vilka åtgärder vidtas för att motivera era medarbetare? 

 

 Företag och samhälle påverkar varandra. Hur arbetar ni för att integrera denna 

påverkan? 

Strategi 

 Proaktivt/reaktivt agerande. Hur anser du att ni arbetar med CSR i er organisation? 

 

 Vilka intressenter anser ni vara viktigast att arbeta med i er organisation? Och varför? 

 

Beslut 

 Hur arbetar ni för att integrera CSR-arbetet i er organisation? 
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