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Förord 
De senaste fem månaderna har vi mer eller mindre ägnat hela våra liv åt denna uppsats. 

Detta kan ha medfört att vi varit aningen mer tankspridda än vad vi är i vanliga fall. Vi 

vill därför tacka våra familjer och vänner för att de har stått ut med oss dessa månader 

och ständigt lyssnat på våra återkommande diskussioner om företagens ansvar i 

samhället. Ett stort tack till Henrik Dahlström på Electrolux, Amanda Jackson på 

Swedbank samt Emmett Harrison på Swedish Match för deras engagemang. Vi hoppas 

att uppsatsen kommer att vara er till nytta och bidra med nya infallsvinklar till ert CSR- 

arbete. Tack även till alla er som deltog i vår kundundersökning. Ert deltagande har 

varit mycket värdefullt för oss. 
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tacksamhetsskuld står till vår handledare, Elin Funck, som har stöttat oss genom 

arbetets gång och hjälpt oss att skapa ett examensarbete som vi är mycket stolta över. Vi 

vill även skänka våra varmaste lyckoönskningar till Elin och hennes nyfödda son, 

Victor.  
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Syfte 

Denna uppsats syftar till att kartlägga begreppet CSR och redogöra för dess innebörd. 

Uppsatsen syftar även till att förklara varför företag arbetar med CSR samt hur kunder 

förhåller sig till detta. 

Metod 

Vi har gjort en multipel fallstudie på företagen Electrolux AB, Swedbank AB och 

Swedish Match AB. Vi har genomfört telefonintervjuer med respektive företag samt 

gjort en kundundersökning för att se vad kunderna anser om företagens samhällsansvar. 

Uppsatsen bygger på en abduktiv forskningsansats och en kvalitativ 

undersökningsdesign. 

Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen har vi kartlagt vad begreppet CSR betyder och vilka 

ansvarsområden som omfattas av begreppet. Vidare har vi lyft fram olika åsikter om 

CSR och beskrivit redovisningen av CSR samt redogjort för kopplingen mellan CSR 

och ekonomisk lönsamhet. Vi har även beskrivit två relevanta teorier som påverkar 

företagens CSR-arbete, nämligen intressentteorin och legitimitetsteorin.  

Resultat och slutsats 

CSR är ett begrepp som används för att beskriva företagens samhällsansvar. Begreppet 

omfattar ekonomiska, sociala, miljömässiga, etiska och legala aspekter, vilka samtliga 

måste samverka med varandra för att uppnå hållbarhet. CSR uppfattas positivt av 

kunderna och kan därmed ge företagen konkurrensfördelar samt bidra till en god 

ekonomisk lönsamhet.  



 

Abstract 
Title: Corporate Social Responsibility – A brilliant term: but what is the point? 
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Course: 4FE03E Master Thesis, Business Administration, 30 ECTS 

Authors: Christoffer Cederholm and Oliver Drijovski  

Tutors: Elin Funck 

Examinor: Lars-Göran Aidemark 

Keywords: CSR, Corporate Social Responsibility, sustainability, Triple Bottom Line, 

stakeholders, sustainability reporting, competitive advantage 

Purpose 

The purpose of this paper is to examine the term CSR and analyze the meaning of the 

term. This paper also aims to explain why companies work with CSR and how 

customers’ in general are affected by CSR.  

Methodology 

We have done a multiple-case study at Electrolux AB, Swedbank AB, and Swedish 

Match AB. We performed a telephone interview with one CSR responsible person at 

each company. We also did a customer survey in order to find out what the customers 

think about the companies social responsibilities. The paper is based on an abductive 

reasoning and a qualitative research design.    

Theoretical perspectives 

The theoretical framework describes the term CSR, different aspects and opinions about 

CSR, sustainability reporting, and the correlation between CSR and economic viability. 

We have also described two relevant theories, the stakeholder theory and the legitimacy 

theory, which both affect the companies’ work with CSR. 

Conclusions 

CSR is a term which describes companies’ responsibility towards the society. The term 

CSR includes economic, social, environmental, ethical, and legal aspects. All of these 

aspects must be considered and interact with each other to reach the ultimate goal, 

sustainability.  CSR is essential to customers and may therefore give responsible 

companies’ a competitive advantage and contribute to long-term economic viability.   
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1. Inledning 
  

 

 

 

 

1.1 Introduktion 
Corporate Social Responsibility, eller CSR, är ett begrepp som det råder stor förvirring 

om, speciellt gällande vad begreppet egentligen innebär och vilka områden som 

inkluderas i begreppet (van Marrewijk & Werre, 2003). Olika företag, konsulter och 

forskare benämner CSR på olika sätt samt har ofta olika uppfattningar om vad CSR 

egentligen innebär. Några av de vanligt förekommande benämningarna är: Corporate 

Citizenship, Environmental and Social Governance, Sustainability och Triple Bottom 

Line (TBL). Det som binder samman samtliga begrepp är att de syftar till det frivilliga 

samhällsansvar som företagen kan ta (Grankvist, 2009). 

 

CSR kan liknas vid företagens ansvar att sträva mot en hållbar utveckling (van 

Marrewijk, 2003). Begreppet hållbarhetsutveckling föddes på 1980-talet i samråd med 

FN och Världskommissionen för miljö och utveckling. Begreppet hållbar utveckling 

kom till för att redogöra för sambandet mellan ekonomisk utveckling och 

miljöförstöring (WCED, 1987). 

 

Eftersom CSR är så brett finns det ett flertal olika sätt att kategorisera begreppet. En 

vanlig uppdelning är i följande tre dimensioner: ekonomiskt ansvarstagande, 

miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande. Ekonomiskt ansvarstagande 

handlar i grund och botten om att driva företaget mot hög lönsamhet och då bemöta 

aktieägarnas intresse för att trygga både företagets ställning samt ge avkastning på deras 

investerade kapital. Miljömässigt ansvarstagande handlar om att driva verksamheten 

utan att påverka jorden och naturresurserna på ett långsiktigt negativt sätt. Socialt 

ansvarstagande är att driva verksamheten med hänsyn till samhället det verkar i, som 

till exempel att arbeta för att förbättra medborgarnas hälsa. Dessa tre begrepp måste 

samspela med varandra för att företaget ska vara långsiktigt hållbart. Begreppen går i 

sin tur hand i hand med ett fjärde begrepp: etiskt ansvarstagande. Etiskt ansvarstagande 

I detta kapitel introducerar vi begreppet CSR och presenterar den problematik som CSR 
medför. Kapitlet fortsätter med en egen diskussion kring problematiken, vilket mynnar ut i 
uppsatsens problemformulering och syfte.  
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berör hur företaget hanterar sina affärer. Ett företag som handlar etiskt tar hänsyn till 

och rättar sig efter de moraliska värderingar som finns i samhället. Detta kan till 

exempel avse företagets agerande angående mänskliga rättigheter, mutor och 

organisationens uppförandekod. (Grankvist, 2009) 

 

1.2 Problembakgrund  
Med Howard Bowens bok ”The Social Responsibilities of the Businessman” från 1953 

myntades begreppet Corporate Social Responsibility, CSR. Bowen förespråkade i sin 

bok att begreppet CSR refererar till de åtagande och skyldigheter företagsledare måste 

ta hänsyn till för att uppnå sin strategi, göra rätta beslut eller att följa de riktlinjer som är 

uppsatta för att nå företagets mål samt tillgodose samhällets värderingar. Under 1960-

talet var det flera författare som stöttade Bowens koncept och år 1967 utvecklade Keith 

Davis begreppet till att inte bara innefatta skyldigheter som företagsledare måste åta 

utan även institutioner. (Falck & Heblich, 2007) 

 

Debatten om CSR kom först igång när filosofen och nobelpristagaren Milton Friedman 

år 1970 skrev sin kritiska artikel ”Social Responsibility of Business is to increase its 

Profits”. Han förespråkade att företagens skyldighet är att maximera företagets värde 

och lägga fokus på aktieägarnas intressen. Detta i enlighet med den traditionella 

företagsekonomin som i många år varit fokuserad på att generera så hög avkastning som 

möjligt till ägarna (Pava & Krausz, 1996). Genom sin artikel förkastade Friedman 

därmed att företagen skulle vidta sociala initiativ på bekostnad av deras lönsamhet. 

Vidare menade han att företagsledare som vill arbeta för att främja samhället bör göra 

det som individuella personer på egen bekostnad och inte inom rollen som 

företagsledare (Falck & Heblich, 2007). Milton Friedmans aktieägarperspektiv 

utmanades av Edward Freeman genom utvecklandet av intressentperspektivet. Freeman 

menade att företag inte endast måste tillgodose ägarnas krav utan även det behov som 

finns hos företagets olika intressenter, vilka är nödvändiga för företagets fortlevnad 

(Freeman, 1984). 

 

Friedmans artikel skall ses i sin tids sammanhang och inte lösryckt. Under 1960- och 

1970-talet var det den offentliga sektorns uppgift att i princip ensamt ta ansvar för det 

sociala ansvaret i samhället. Idag är uppfattningen istället att alla ska bidra där de kan 
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och att företagen inte skulle gynnas av att endast förmedla en vinstmaximerande vision. 

(Oketch, 2004; Grankvist, 2009) 

 

Företagens sociala ansvarstagande har idag blivit en del av den vardag vi lever i. I 

butiker hittar vi fler och fler produkter med olika gröna symboler som visar att 

produkterna är miljövänliga eller framställda på ett socialt och etiskt korrekt sätt. Vissa 

restauranger har börjat erbjuda ekologiska alternativ och fler företag har börjat arbeta 

för att deras varumärke ska uppfattas som socialt eller miljömässigt ansvarstagande 

(Mǎnescu, 2010). Detta är ett resultat av att fler och fler kunder blir medvetna om 

miljömässiga och sociala samhällsfrågor, vilket påverkar deras köpbeteende (Kanji & 

Chopra, 2010). 

 

Det finns även en trend hos företag mot ett större intresse att redovisa sitt CSR-arbete. 

Enligt PwC:s undersökning från år 2010 bland 129 svenska bolag noterade på 

Stockholmsbörsens Large och Mid Cap listor samt 43 statligt ägda bolag visade det sig 

att 88 procent presenterar hållbarhetsupplysningar i årsredovisningen eller i en separat 

hållbarhetsredovisning.  Undersökningen visade även en tydlig ökning av mängden 

redovisad hållbarhetsinformation sedan året tidigare. I genomsnitt uppgick mängden 

hållbarhetsredovisning till 18 procent av bolagens totala redovisning vilket kan jämföras 

med 11 procent två år tidigare. (PwC, 2010) 

 

Det har inte bara skett en ökning av den frivilliga CSR redovisningen utan det finns 

även en trend mot en ökad lagstiftning som främjar redovisandet av CSR. I slutet av år 

2008 införde Danmark en ny lag som innebär att de 1 100 största bolagen i Danmark 

skall rapportera sitt hållbarhetsarbete.  Samma år tog även Kina ett steg mot en ökad 

hållbarhetsredovisning, då de statligt ägda bolagen ska arbeta med hållbarhetsfrågor och 

redovisa detta (Näringsdepartementet, 2009). Kravet på att statligt ägda bolag skall 

redovisa i enlighet med GRI:s1

                                                           
 

1 GRI är ett internationellt ramverk med riktlinjer för redovisning och rapportering av 
hållbarhetsinformation (Global Reporting Initiative, 2011:1). 

 riktlinjer infördes år 2008 i Sverige och året därpå även i 

Holland (Regeringskansliet, 2007; Näringsdepartementet, 2009). Frankrike har infört 

krav på samtliga börsnoterade företag på Paris Stock Exchange att inkludera 
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information om deras sociala och miljömässiga arbete i deras finansiella rapporter 

(Vogl, 2003). 

 

Det finns inga klara riktlinjer på hur CSR-initiativ ska föras och organiseras för 

företagen. Detta ger upphov till att företagens CSR-initiativ ibland kan kritiseras (ibland 

felaktigt men ibland även rättfärdigt) bland företagens intressenter som en 

greenwashing-strategi2

 

, på grund av bristen hos företagen att delge en klar och tydlig 

CSR-kommunikation. Företag blir ofta anklagade för att vilja framhäva sig själva som 

miljövänliga och miljöansvarsfulla utan att egentligen göra någon miljöskillnad. Företag 

som kommunicerar sitt CSR-arbete med bristande information kan missleda sina 

intressenter. (Vial, 2008) 

Det har forskats en hel del om CSR, men det råder delade meningar angående 

kopplingen mellan CSR och företagens lönsamhet. En del forskare menar att ett 

effektivt CSR-arbete bidrar positivt till företagens lönsamhet medan andra forskare har 

påvisat en motstridighet mellan de två intressena, i synnerhet vad gäller de miljömässiga 

aspekterna av CSR. (Mǎnescu, 2010) 

 

Generellt har forskning inom området för CSR lyckats påvisa en positiv korrelation 

mellan ekonomisk lönsamhet och socialt ansvarstagande. Det saknas däremot bevis 

angående huruvida det är det sociala ansvarstagandet som påverkar företags lönsamhet 

positivt eller om det är företag som har god lönsamhet som investerar i socialt 

engagemang. (Pava & Krausz, 1996) 

 

En undersökning av företagens börsvärde på Stockholmsbörsen mellan åren 2005 och 

2008 visade att investerare är villiga att betala ett högre pris för de aktier där bolagen tar 

ett stort miljömässigt ansvar. Däremot visade undersökningen att företagens sociala 

engagemang inte alltid uppfattas positivt av investerarna. Investeringar i relationer till 

underleverantörer och närsamhället ökade företagens börsvärde medan investeringar i 

relationen med de anställda minskade bolagens börsvärde. Denna slutsats är i enlighet 

                                                           
 

2 Ordet Greenwashing syftar till en organisation som kommunicerar information om miljöansvar, men 
informationen uppfattas ogrundad eller avsiktligt vilseledande (Oxford English Dictionary, 2011) 



 9 

”It’s a brilliant term: it means something but 

not always the same thing to everybody” 

  

med faktumet att uppsägningar normalt sätt uppfattas positivt av investerarna och höjer 

börsvärdet. (Hassel, Nilsson, & Nyquist, 2005) 

 

Den generella uppfattningen har länge varit att en rationell investerare vill få den högsta 

möjliga avkastningen för en given risknivå. Denna uppfattning har ifrågasatts då ett 

stort antal institutionella investerare använder socialt ansvar som ett kriterium för sina 

investeringar. (Pava & Krausz, 1996) 

 

Vissa företag som strävar efter vinstmaximering kan framhäva sig själva som 

samhällsansvariga för att öka efterfrågan på deras produkter. Detta benämns ibland som 

strategiskt CSR-arbete. Strategiskt CSR-arbete kan därmed ses som en 

vinstmaximeringsmodell som drivs av egenintresse istället för av samhällsansvar. 

(Baron, 2001) 

 

1.3 Problemdiskussion   
CSR är ett begrepp som används dagligen inom många organisationer men begreppets 

innebörd kan uppfattas på olika sätt (Grankvist, 2009). Votaw och Sethi (1973) 

beskriver problematiken med begreppet på följande sätt: 

 

 

 

(Votaw & Sethi, 1973, s. 11). 

 

Begreppet har även beskrivits som svagt och outvecklat (Baron, 2001). Dessutom kan 

det betyda vad som helst för vem som helst, vilket därmed gör begreppet helt 

betydelselöst (Frankental, 2001; Orlitzky, 2005). 

 

När vi först började studera CSR insåg vi inte vilken problematik som begreppet 

medför. Vi fick först uppfattningen att CSR är något som företag gör som saknar eller 

åtminstone inte är främst grundade på ekonomiska incitament. Det finns ett flertal 

exempel på företag som har vidtagit frivilliga åtgärder för att gynna miljön eller för att 

främja vissa svaga grupper i samhället (Kotler & Lee, 2005). När vi började studera 

dessa åtgärder noggrannare insåg vi att det som på ytan verkar vara helt välgörande 
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incitament i slutändan förväntas påverka det ekonomiska resultatet positivt. Frågan vi 

ställde oss själva var då om det verkligen förekommer att företag vidtar åtgärder av ren 

osjälvisk gärning, det vill säga altruism, eller om CSR bara är något som används för att 

idealisera företagets strävan mot ekonomiska framgångar, det som kan benämnas som 

strategiskt CSR (se till exempel Baron, 2001).  

 

Debatten som startades i samband med Friedmans artikel 1970 angående huruvida 

företag skall ägna sig åt CSR-arbete är fortfarande aktuell. Sedan debatten tog fart har 

förespråkare för CSR lyft fram argument för att främja sociala initiativ. Dessa har bland 

annat varit: 

• Samhället begär att företagen är ekonomiskt lönsamma men också att de ska ta 

ett socialt ansvar (Carroll & Shabana, 2010). 

• Sociala initiativ har visat sig vara en källa till globala konkurrensfördelar, 

innovation och möjligheter (Porter & Kramer, 2006). 

• CSR kan bidra med interna fördelar (Becchetti, Giacomo, & Pinnacchio, 2008). 

Likaväl som det finns argument för CSR finns det även argument som är emot CSR. 

Några av dessa är:  

• Att företagsledare inte har den nödvändiga expertisen  (Davis, 1973). 

• Företagens enda sociala ansvar är att maximera sin lönsamhet (Friedman, 1970). 

• Sociala initiativ bär med sig kostnader (Davis, 1973). 

Vi anser att de fördelar och nackdelar som debatten medför ökar problematiken 

angående hur företagen bör hantera sina CSR-initiativ för att tillgodose intressenternas 

intressen. Då företagets intressenter påverkas på olika sätt av företagets CSR-arbete ser 

vi det troligt att företaget kan tvingas prioritera mellan de olika intressenternas åsikter. 

Vill intressenterna att företaget skall ta socialt ansvar även om det sker på bekostnad av 

företagets långsiktiga lönsamhet eller är det bara det strategiska CSR-arbetet som 

efterfrågas? Detta problem gör det synnerligen intressant att belysa sambandet mellan 

långsiktig ekonomisk lönsamhet och CSR samt att undersöka vad som egentligen 

förväntas av företaget vad gäller samhällsansvar.  
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1.4 Problemformulering  
Som ovanstående diskussion antyder finns det utrymme för omfattande forskning inom 

CSR. Det finns ett teoretiskt gap inom forskningen då det råder delade meningar om 

företags samhällsansvar samt en förvirring om begreppet i sig.  

 

Debatten om företagens samhällsansvar har till synes två motstridiga ståndpunkter; 1) 

företag skall maximera ägarnas avkastning eller 2) företagen skall ta större hänsyn till 

samhället de verkar inom. Vi vill dock undersöka om dessa två ståndpunkter verkligen 

är motstridiga eller om de kan komplettera varandra för att säkra företagets fortlevnad. 

 

Detta leder fram till följande problemfrågor, vilka vi avser att besvara genom denna 

uppsats.  

• Vad menas egentligen med begreppet CSR? 

• Vilka är motiven bakom företags CSR-arbete? 

• Hur ser kunderna på företagens sociala initiativ? 

• Hur kan ägarnas lönsamhetskrav kombineras med övriga intressenters krav på 

företagens samhällsansvar? 

 

1.5 Syfte 
Denna uppsats syftar till att kartlägga begreppet CSR och redogöra för dess innebörd. 

Uppsatsen syftar även till att förklara varför företag arbetar med CSR samt hur kunder 

förhåller sig till detta.  
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2. Metod  
 

 

 

 
För att på bästa möjliga sätt studera CSR och motiven bakom företagens CSR-arbete är 

det viktigt att först kartlägga vad CSR innebär för såväl företagen som för kunderna. 

Detta anser vi vara viktigt på grund av den begreppsförvirring som råder gällande CSR. 

För att göra denna kartläggning har vi valt att diskutera vad teorin säger om CSR och 

dessutom lyfta fram några praktiska exempel på företag som framgångsrikt arbetat med 

CSR och blivit belönade för det. Anledningen till att vi inte enbart utgår ifrån den 

befintliga forskningen inom området är på grund av det gap som kan tänkas finnas 

mellan den teoretiska definitionen och det praktiska arbetet med CSR. Genom att i 

följande två kapitel föra en diskussion om CSR i både teori och praktik hoppas vi 

överbrygga detta eventuella gap och därigenom fånga innebörden av begreppet.  

 

2.1 Undersökningsdesign 
Det finns olika tillvägagångssätt att undersöka varför företag arbetar med CSR. De kan 

antingen vara kvalitativt eller kvantitativt inriktade. Kvantitativ forskning kännetecknas 

av att insamlad information eller data är numerisk och statistiska samband är ett viktigt 

inslag i analysen (Holme & Solvang, 1997). I den kvalitativa forskningen ligger istället 

tyngdpunkten på värdering och analys av ord istället för numerisk data (Bryman & Bell, 

2005). Vi är inte intresserade av att undersöka CSR-arbetet genom att samla in 

numerisk data och utifrån det dra några statistiska slutsatser. Istället vill vi komma 

närmare undersökningsobjekten, det vill säga företagen och kunderna, för att få en 

djupare kunskap om deras förhållningssätt till CSR. Vår generella forskningsstrategi 

kommer därför att vara fokuserad på en kvalitativ datainsamling och analys.  

 

En vanlig undersökningsdesign vid kvalitativ forskning är fallstudier. Fallstudier är 

lämpliga när forskningen har ett förklarande syfte och några vanliga frågeställningar 

inom fallstudier är hur? och varför? (Yin, 2006).  Då uppsatsen avser att förklara varför 

företag arbetar med CSR är fallstudier det naturliga valet. Fallstudier tenderar i 

I metodavsnittet redogör vi för vår forskningsansats, undersökningsdesign, urval och 
datainsamlingsmetod. Vidare beskriver vi olika kvalitetsmått som är relevanta för vår studie 
samt att vi tar upp våra forskningsetiska aspekter.  
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allmänhet belysa ett eller flera beslut och undersöka varför och hur de fattades samt vad 

resultatet blev (Yin, 2006). Vi avser att analysera företagens beslut att arbeta med CSR, 

det vill säga vilka incitament som ligger bakom deras CSR-arbete. Vi har valt att 

studera tre stycken företags CSR-arbete. Därmed kan studien klassificeras som en 

multipel fallstudie (Yin, 2006).  En multipel fallstudie används ofta i komparativt syfte, 

det vill säga när forskaren vill jämföra de olika fallen med varandra (Bryman & Bell, 

2005). Enligt Yin (2006) bör de olika fallen därmed väljas ut så att forskaren kan 

replikera undersökningsresultatet av det ena fallet på de övriga fallen. En multipel 

fallstudie är att föredra framför en traditionell fallstudie dels på grund av en högre grad 

av analytisk generaliserbarhet och dels på grund av den sårbarhet som en traditionell 

fallstudie är associerad med. 

  

Fallstudier har ibland kritiserats som undersökningsdesign, bland annat på grund av att 

många anser att det är svårt att göra generaliseringar på grundval av enstaka fall. 

Förespråkare av fallstudier menar att det är fullt möjligt att göra en analytisk 

generalisering utifrån en fallstudie. Den analytiska generaliseringen skiljer sig åt från 

den statistiska generaliseringen genom att forskaren inte drar slutsatser om en 

population utifrån ett urval. Analytisk generalisering handlar istället om att forskaren 

utgår ifrån befintlig teori, vilken sedan jämförs med resultatet från fallstudien. Om 

undersökningens resultat stödjer befintlig teori stärks teorin och en analytisk 

generalisering är därmed möjlig. (Yin, 2006) 

 

Genom vår multipla fallstudie har vi undersökt de två teoretiska ståndpunkter som finns 

angående företags CSR-arbete, det vill säga antingen företagens 

vinstmaximeringsansvar eller företagens samhällsansvar. Eftersom vi tror att de två 

olika teorierna inte är ömsesidigt uteslutande kan vår fallstudie möjligtvis styrka båda 

ståndpunkterna. Eventuellt kan teorierna behöva revideras för att möjliggöra en 

kombination av de två ståndpunkterna. 

 

2.2 Forskningsansats 
Den vanligaste forskningsansatsen vid fallstudiebaserade undersökningar är abduktion. 

Vid fallstudier innebär abduktion att det undersökta fallet tolkas genom ett hypotetiskt 

övergripande mönster med avsikt att förklara fallet. Abduktionsansatsen utgår, liksom 
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den induktiva, från empirisk fakta men ignorerar däremot inte den befintliga teorin. 

Istället består forskningen av en iterativ samverkan mellan teori och empiri där teorin 

bland annat kan ligga till grund för det tidigare nämnda hypotetiskt övergripande 

mönstret. (Alvesson & Sköldberg, 1994) 

 

I vår multipla fallstudie har vi använt befintlig teori som en referensram till vår 

empiriska datainsamling. Vi har dock inte deducerat hypoteser utifrån teorin utan 

istället tillgodogjort oss kunskaper från tidigare forskning för att kartlägga begreppet 

CSR. Vi ser denna kartläggning som nödvändig, då den teoretiska referensramen sätter 

gränserna för vad vi avsåg att undersöka i vår multipla fallstudie. Genom att växelvis 

studera litteraturen och göra empiriska studier ville vi få djupare kunskap om fenomenet 

och därigenom bättre kunna analysera och förklara resultatet av vår multipla fallstudie.  

 

2.3 Urval 
Uppsatsens bygger på tre fall, vilka samtliga är svenska börsnoterade bolag: Electrolux 

AB, Swedbank AB samt Swedish Match AB. Vi ansåg att tre företag var det mest 

logiska alternativet med analysen i åtanke. Vid val av endast ett företag ansåg vi att 

undersökningen hade varit missvisande, eftersom det undersökta företagets syn på CSR 

till allt för stor del hade präglat uppsatsens resultat. Samtidigt skulle fler än tre bolag 

inte tillföra uppsatsen tillräckligt mycket i förhållande till de extra resurser som hade 

krävts för detta. Då det enligt PwC (2010) är vanligare att större bolag redovisar sitt 

CSR-arbete, valde vi att fokusera på tre bolag som samtliga är noterade på 

Stockholmsbörsens Large Cap lista. Det finns ett flertal företag noterade på 

Stockholmsbörsens Large Cap lista som skulle kunna vara lämpliga för vår studie. 

Anledningen till att vi valde Electrolux AB var att bolaget blivit belönat för deras CSR-

arbete och CSR redovisning. Electrolux AB fick år 2008 en utmärkelse av Globe Award 

för bästa integration av CSR i företagets verksamhetsstyrning (Globe Award, 2008). 

Dessutom har de år 2010 och 2011 blivit utsedda av Dow Jones Sustainability World 

Index till industriledare av hållbarhetsarbete inom kategorin ”Durable Household 

Products” (The Sustainability Yearbook, 2010; The Sustainability Yearbook, 2011). 

Swedbank AB blev år 2009 utsett till ett av de främsta företagen i världen inom 

banksektorn för deras CSR-arbete (The Sustainability Yearbook, 2009). Samtidigt är 

Swedbank AB intressant att jämföra med Electrolux AB då företag inom banksektorn 
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inte torde ha samma miljöpåverkan som företag inom industrisektorn. Vårt tredje val, 

Swedish Match AB, tycker vi är intressanta att analysera då de erbjuder produkter som 

är mycket uppskattade av vissa personer medan andra personer kan tänkas se 

produkterna, som till exempel snus, som omoraliska på grund av dess påverkan på 

människokroppen. Denna eventuellt delade uppfattning om företagets produkter är 

intressant ur ett forskningsperspektiv då kunder möjligen har olika åsikter angående 

företagets val av produktsortiment.  

 

Genom denna uppsats har vi inte bara undersökt varför företagen själva väljer att arbeta 

med CSR utan även undersökt hur deras arbete påverkar och påverkas utav företagens 

kunder. Anledningen till att vi valde att studera intressentgruppen kunder är för att de 

anses vara en av företagens viktigaste intressenter. Relationen mellan företagen CSR-

arbete och deras kunder är till stor del ett outforskat område (Morsing & Beckmann, 

2006). Eftersom kunderna är en av företagets viktigaste intressenter och att deras 

relation med företagens CSR-arbete hitintills är relativt outforskat gör det synnerligen 

intressant att belysa detta område.  

 

2.4 Datainsamlingsmetod  

2.4.1 Intervjuer 

För att samla in uppsatsens empiriska material har vi samlat in information från 

företagen med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Genom att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer har vi fått en djupare förståelse kring varför företagen 

arbetar med CSR. De semistrukturerade intervjuerna har gett oss en möjlighet att styra 

intervjuerna samtidigt som det ger företagen en större flexibilitet i sina svarsmöjligheter 

än vid strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2005). Intervjuerna valde vi att göra 

över telefon. Telefonintervjuer är snabbare, enklare, miljövänligare och kan göras till en 

betydligt lägre kostnad än personliga intervjuer. Samtidigt finns det även vissa 

svagheter förknippade med telefonintervjuer, bland annat avsaknaden att kunna avläsa 

respondentens ansiktsuttryck, vilket annars kan indikera osäkerhet då de får en fråga 

(Bryman & Bell, 2005). Vi bokade i förväg in tider för telefonintervjuer med respektive 

företags CSR-ansvarig eller motsvarande. På Electrolux intervjuade vi Henrik 

Dahlström, Director – Supply Chain Monitoring and Compliance Program. Intervjun 

med Dahlström gjordes 2011-03-17. På Swedish Match intervjuade vi Emmett 
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Harrison, Senior Vice President – Corporate Communications and Sustainability. 

Intervjun, vilken ägde rum 2011-03-18, gjordes på engelska och har därefter kodats om 

till svenska.  Den sista intervjun gjorde vi 2011-04-04 med Amanda Jackson, Human 

Resource – specialist på jämställdhets- och mångfaldsfrågor på Swedbank. Intervjuerna 

med Electrolux och Swedish Match spelades in efter godkännande av respektive 

respondent. Då detta godkännande inte gavs av Swedbank spelades inte denna intervju 

in, utan löpande anteckningar gjordes under intervjuns pågående. Samtliga tre intervjuer 

pågick mellan 30-45 minuter. 

 

I god tid innan intervjun skickade vi ut de frågor vi avsåg att beröra under intervjun. 

Samtidigt upplyste vi respondenterna att vi ville genomföra en öppen intervju med en 

dialog som sträcker sig utöver frågornas direkta lydelse. Frågorna vi sände i förväg 

syftade till att ge respondenterna möjlighet att förbereda sig och fundera på svaren lite 

noggrannare än vad som annars hade varit möjligt. Frågeformuläret bestod av 16 frågor 

och tog upp områden såsom företagets definition av CSR och vilka ansvarsområden 

som omfattas av begreppet, motiven bakom CSR-arbetet, vilka för- och nackdelar som 

CSR-arbetet medfört, redovisningen av CSR samt hur företagen tror att CSR kommer 

att förändras i framtiden. Frågorna som vi i förväg skickade till respondenterna 

presenteras i bilaga 1.   

2.4.2 Enkäter 

Den andra delen av empiriinsamlingen fokuserar på kunderna och är mer av en 

tvärsnittsundersökningsdesign. Tvärsnittsundersökningar, även kallat 

surveyundersökningar, innebär att forskaren vid en viss tidpunkt samlar in data från ett 

flertal fall för att sedan upptäcka mönster och identifiera samband mellan olika variabler 

(Bryman & Bell, 2005). Detta stämmer väl överens med uppsatsens 

problemfrågeställning, det vill säga att se om det finns några likheter, skillnader eller till 

och med konflikter mellan kundernas uppfattning av företagens CSR-arbete och 

företagens syn på deras samhällsansvar. För att nå ut med enkäten till kunder valde vi 

att dels göra enkätundersökningen på ett köpcentrum i Växjö, dels skicka ut e-post till 

anställda och studenter på Linnéuniversitetet och dels sprida enkäten via det sociala 

nätverket Facebook. Totalt valde 492 personer att besvara enkäten. Då vi inte gjorde ett 

statistiskt urval utifrån en bestämd population kan vi inte redogöra för undersökningens 

bortfall. Det är därmed inte möjligt att dra några statistiska slutsatser utifrån resultatet. 
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Resultatet ger oss dock en förståelse för kundernas syn på CSR. Enkätfrågorna och 

svaren presenteras i bilaga 2.  

2.4.3 Skriftligt material 

Uppsatsens första syfte, att kartlägga begreppet CSR och redogöra för dess innebörd, 

utgår ifrån skriftligt material i form av vetenskapliga artiklar. Utifrån de vetenskapliga 

artiklarna skapade vi en teoretisk definition på CSR, vilken sedan låg till grund för 

uppsatsens empiriska datainsamling. Då det finns ett mycket stort spektrum av 

vetenskapliga artiklar som berör CSR gjorde vi ett urval med hjälp av databasen 

Business Source Premier. För att begränsa antalet artiklar använde vi söksträngarna 

”CSR” och ”definition” samt ”Corporate Social Responsibility” och ”definition”.  Efter 

att vi sorterat bort de artiklar som inte var publicerade i akademiska journaler fick vi 

totalt 109 artiklar som vi valde att granska. Av dessa 109 artiklar var det 35 artiklar som 

lyfte fram någon definition på CSR. Ett flertal andra artiklar beskrev vad CSR innebär 

men vi valde att begränsa granskningen till konkreta definitioner.  I de 35 artiklar som 

definierade CSR framkom 57 olika definitioner. Definitionerna stäcker sig tillbaka till 

början av 1950 talet och fram till år 2010. De 57 definitionerna på CSR återfinns i nästa 

kapitel i tabell 1. 

 

För att lyfta fram praktiska exempel på företag som arbetat med CSR har vi studerat 

olika skriftliga material såsom hemsidor och böcker. Valet av företag som vi lyfter fram 

i kapitel 4 baseras främst på olika index, bland annat Dow Jones Sustainability Index 

(DJSI) och Global 100. Information om företagen och deras CSR-arbete är hämtade från 

böckerna Corporate Social Responsibility - Doing the Most Good for Your Company 

and Your Cause (2005) och Storföretagens svarta bok (2005) samt från de olika 

företagens hemsidor. 

 

2.5 Forskningens kvalitet 
Denna uppsats handlar om ett begrepp, CSR, vilket saknar en tydlig och enhetlig 

definition och därmed uppfattas olika av olika forskare och företag (van Marrewijk & 

Werre, 2003; Wan-Jan, 2006). Att beskriva hur företag arbetar med detta fenomen 

ställer således mycket höga krav på undersökningens begreppsvaliditet. 

Begreppsvaliditet visar hur pass väl forskningens mått för ett begrepp stämmer överens 

med det mått som begreppet avser att beskriva (Bryman & Bell, 2005). För att hålla en 
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så hög begreppsvaliditet som möjligt började vi med att kartlägga begreppet CSR i 

detalj genom den befintliga forskning som har gjorts om ämnet. Denna kartläggning låg 

sedan till grund för den empiriska datainsamlingen vi genomförde samt för uppsatsens 

analys. I de avsnitt där vi skriver om CSR har vi varit noga med att beskriva vad vi 

syftar till. Detsamma gäller i kommunikationen med företagen och kunderna. 

Uppsatsens externa validitet är låg i relation till kvantitativa undersökningar. Detta på 

grund av att vi har ett för litet urval för att kunna göra några statistiska generaliseringar. 

Däremot kan, som tidigare nämnt, undersökningen ligga till grund för en analytisk 

generalisering. 

 

Undersökningen bör hålla en hög reliabilitet då den endast i mindre utsträckning kan 

påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga faktorer (Bryman & Bell, 2005). Uppsatsen 

handlar dock om ett ämne som ständigt diskuteras och förändras (Sahlin-Andersson, 

2006). Om någon annan inom snar framtid gör samma undersökning igen kan vi 

förvänta oss ett liknande resultat. Om däremot undersökningen upprepas om tio år 

kommer resultaten med stor sannolikhet att skilja sig åt på grund av en förändrad 

verklighet. För att det skall vara möjligt att upprepa undersökningen är det viktigt att 

undersökningen håller en hög replikerbarhet (Bryman & Bell, 2005). För att öka 

uppsatsens replikerbarhet har vi i detta kapitel beskrivit vårt tillvägagångssätt och vårt 

förhållningssätt till forskningen. Vi har dessutom presenterat samtliga intervjufrågor i 

bilaga 1 samt frågorna till enkätundersökningen i bilaga 2.  

 

Som vi tidigare nämnt i inledningskapitlet finns det en delad syn på om företag ska ägna 

sig åt annat än vinstmaximering. De etiska och moraliska värderingar som ligger bakom 

respektive argument är i högsta grad intressanta att analysera. Vi har försökt hålla en 

värderingsfri ansats, det vill säga att vi har strävat efter att inte låta våra egna tankar och 

synpunkter prägla resultatet av undersökningen. Istället har vi lyft fram de olika 

argument som tidigare forskning använt sig av och vägt dessa mot varandra. Vi har även 

lyft fram företagens och kundernas syn på CSR utan att låta detta bli präglat av vår eller 

tidigare forskning.  Detta ligger i linje med det positivistiska förhållningssättet, då 

positivister ofta menar att en forskares uppgift är att avbilda verkligheten som den är, 

utan att blanda in egna värderingar (Lundahl & Skärvad, 1999).  
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2.6 Forskningsetiska aspekter  
En grundläggande utgångspunkt för all samhällsforskning är respekten för 

medmänniskor. Därmed är det viktigt att all konfidentiell information hanteras därefter 

och att forskarens tystnadsplikt följs strikt (Holme & Solvang, 1997). Den information 

som vi tillhandahållit har hanterats med respekt för informationens källa och ingen 

känslig information har offentliggjorts utan berörd parts samtycke.  
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3. Teoretisk referensram  
 

 

 

 

 

 

3.1 Corporate Social Responsibility - CSR 
Innebörden av begreppet CSR uppstod egentligen redan för 5 000 år sedan. Det var i 

forntida Mesopotamien där kung Hammurabi år 1700 f.Kr. införde en kod i samhället 

där byggare, gästgivare eller bönder kunde erhålla dödsstraff ifall deras försumlighet 

orsakade död åt andra eller stora olägenheter för lokala medborgare. Näringsidkare var 

på denna tid tvungna att ta hänsyn till socialt ansvarstagande eftersom licens krävdes 

från kungen för att kunna bedriva näringsverksamhet. Förutom juridiskt åtagande såg 

näringsidkare nödvändigheten att vara goda samhällsborgare, inte bara på grund av 

rädslan för rättsliga konsekvenser utan också på grund av deras moraliska övertygelse 

(Asungo, 2007). Företagens samhällsansvar kan därmed inte betraktas som ett nytt 

fenomen. Dock var det först under 1930- och 1940-talet som diskussionen om 

samhällsansvar lyftes fram på agendan. Fram till 1950-talet fanns inte begreppet CSR 

utan istället användes begreppet Social Responsibility (SR). Det var först när Howard 

Bowen år 1953 släppte sin bok, Social Responsibilities of the Businessman, som 

begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) växte fram (Carroll A. B., 1999). 

Sedan Bowen myntade begreppet CSR har det varit stor förvirring kring begreppets 

innebörd (Falck & Heblich, 2007). Ända sedan 1950-talet har olika forskare skapat 

olika definitioner för begreppet CSR. I nedanstående tabell sammanställs 57 olika 

definitioner som är hämtade från 35 vetenskapliga artiklar: 

  

 

 

 

  

I detta avsnitt redogör vi för den förvirring som finns kring begreppet CSR. Vi beskriver även de 
olika ansvarstaganden som berörs av begreppet samt hur redovisningen och rapporteringen av 
CSR ser ut. Vidare presenterar vi också förespråkares och kritikers syn på CSR. Slutligen redogör 
vi för intressent- och legitimitetsteorin samt lyfter fram kopplingen mellan CSR och ekonomisk 
lönsamhet. 
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Årtal Definition 

Bowen, 1953, s. 6 
(Knippenberg & de 
Jong, 2010) 

[…] the obligations of businessmen to follow those lines of 
action which are desirable in terms of the objectives and values 
of our society. 

Chamberlain, N. W, 
1953 (Zenisek, 1979) 

[Social Responsibility] Action that the leadership in business and 
unions are expected to take with respect to their following in a 
given situation (actions that can be and are demanded) as matters 
of right, whether legal or nonlegal. 

Frederick, 1960, s. 60 
(Carroll A. B., 1999; 
Zenisek, 1979; Mahon 
& McGowan, 1991) 

Social responsibilities mean that businessmen should oversee 
the operation of an economic system that fulfills the expectations 
of the public. And this means in turn that the economy’s means of 
production should be employed in such a way that production and 
distribution should enhance total socio-economic welfare.  

Davis, 1960, s. 70 
(Maak, 2008) 

[…] businessmen’s decisions and actions taken for reasons at 
least partially beyond the firm’s direct economic or technical 
interest. 

McGuire, 1963, s. 144 
(Carroll A. B., 1999) 

The idea of social responsibilities supposes that the corporation 
has not only economic and legal obligations but also certain 
responsibilities to society which extend beyond these obligations.  

Davis & Blomstrom, 
1966, s. 12 (Carroll A. 
B., 1999) 

Social responsibility, therefore, refers to a person’s obligation 
to consider the effects of his decisions and actions on the whole 
social system. Businessmen apply social responsibility when they 
consider the needs and interest of others who may be affected 
by business actions. In so doing, they look beyond their firm’s 
narrow economic and technical interests. 

Walton, 1967, s. 18 
(Carroll A. B., 1999) 

In short, the new concept of social responsibility recognizes the 
intimacy of the relationships between the corporation and 
society and realizes that such relationships must be kept in mind 
by top managers as the corporation and the related groups pursue 
their respective goals. (Walton, 1967, p. 18) 

Johnson, 1971, s. 50 
(Carroll A. B., 1999) 

A socially responsible firm is one whose managerial staff 
balances a multiplicity of interests. Instead of striving only for 
larger profits for its stockholders, a responsible enterprise also 
takes into account employees, suppliers, dealers, local 
communities, and the nation (Harold Johnson, 1971, p. 50) 

Davis, 1973, s. 312 
(Montiel, 2008; Salam, 
2009) 

[Social Responsibility] Firm’s consideration of, and response to, 
issues beyond narrow economic, technical, and legal 
requirements. 

Davis, 1973, s. 313 
(Knippenberg & de 
Jong, 2010) 

[…] decisions and actions taken for reasons outside direct 
economic interests, although they could bring potential 
advantages in the long term. Social responsibility begins where 
the law ends. 

Eells & Walton, 1974, s. 
247 (Carroll A. B., 
1999) 

In its broadest sense, corporate social responsibility represents a 
concern with the needs and goals of society which goes beyond 
the merely economic. Insofar as the business system as it exists 
today can only survive in an effectively functioning free society, 
the corporate social responsibility movement represents a broad 
concern with business’s role in supporting and improving that 
social order. (Eells & Walton, 1974, p. 247) 
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Hay and Gray, 1974, s. 
137 (Montiel, 2008) 

[Social Responsibility] Responsibilities that extend beyond the 
traditional economic realm of profit maximization or merely 
balancing the competing demands of the sundry contributors 
and pressure groups. 

Purcell, 1974, s. 437 
(Montiel, 2008) 

[Corporate Social Responsibility] A willingness on the part of 
the corporate manager (acting not only as an individual but as a 
decision maker implicating his or her firm) actively and with 
moral concern to confront certain social problems he or she 
deems urgent and to bend the influence of his or her company 
toward the solution of those problems insofar as the firm is able 
to do so. Such responsibility requires that the manager 
intelligently balance the needs of the many groups affected by 
the firm so as best to achieve both profitable production and the 
common good, especially in situations in which he or she is not 
required to do so by law or by external pressures that the 
company cannot easily resist. 

Davis  & Blomstrom, 
1975 (McGee, 1998) 

Social  responsibility is  the  managerial obligation to  take  
action  to  protect  and improve both  the  welfare of society  as  a  
whole  and  the interest  of  organizations. 

Fitch, 1976, s. 38 
(Carroll A. B., 1999) 

Corporate social responsibility is defined as the serious attempt 
to solve social problems caused wholly or in part by the 
corporation. (Fitch, 1976, p. 38) 

Mears and Smith, 1977 
(Montiel, 2008) 

[Social Responsibility] Responsibility of the firm to the public, 
employee, and consumer and responsibility of the employee to 
the firm. 

Crawford and Gram, 
1978, s.883 (Montiel, 
2008) 

[Social Responsibility] The outcome of transactions between 
firms and social interest organizations. 

Carroll, 1979, s. 500 
(Carroll A. B., 1999; 
Tuzzolino & Armandi, 
1981; Montiel, 2008) 

The social responsibility of business encompasses the economic, 
legal, ethical, and discretionary expectations that society has of 
organizations at a given point in time. 

(Jones T. M., 1980, ss. 
59-60; Carroll A. B., 
1999; McGee, 1998) 

Corporate social responsibility is the notion that corporations 
have an obligation to constituent groups in society other than 
stockholders and beyond that prescribed by law and union 
contract. Two facets of this definition are critical. First, the 
obligation must be voluntarily adopted; behavior influenced by 
the coercive forces of law or union contract is not voluntary. 
Second, the obligation is a broad one, extending beyond the 
traditional duty to shareholders to other societal groups such as 
customers, employees, suppliers, and neighboring communities. 

Carroll, 1983, s. 604 
(Carroll A. B., 1999) 

In my view, CSR involves the conduct of a business so that it is 
economically profitable, law abiding, ethical and socially 
supportive. To be socially responsible . . . then means that 
profitability and obedience to the law are foremost conditions to 
discussing the firm’s ethics and the extent to which it supports 
the society in which it exists with contributions of money, time 
and talent. Thus, CSR is composed of four parts: economic, legal, 
ethical and voluntary or philanthropic. 

Epstein, 1987, s. 104 
(Carroll A. B., 1999)   

Corporate social responsibility relates primarily to achieving 
outcomes from organizational decisions concerning specific 
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issues or problems which (by some normative standard) have 
beneficial rather than adverse effects on pertinent corporate 
stakeholders. The normative correctness of the products of 
corporate action have been the main focus of corporate social 
responsibility. 

Lerner & Fryxell, 1988 
(Brønn & Vrioni, 2001) 

[CSR] The extent to which organisational outcomes are 
consistent with societal values and expectations. 

Petkus & Woodruff, 
1992 (Mohr, Webb, & 
Harris, 2001) 

[CSR] A company’s commitment to minimizing or eliminating 
any harmful effects and maximizing its long-run beneficial 
impact on society. 

Angelidis & Ibrahim, 
1993 (Brønn & Vrioni, 
2001) 

[Corporate Social Responsibility] Corporate social actions 
whose purpose is to satisfy social needs. 

(Kok, van der Wiele, 
McKenna, & Brown, 
2001; Hill & Cassill, 
2004) 

Corporate social responsibility is the obligation of the firm to 
use its resources in ways to benefit society, through committed 
participation as a member of society, taking into account the 
society at large, and improving welfare of society at large 
independently of direct gains of the company. 

The Corporate Social 
Responsibility 
Newswire (Smith, 2002) 

[CSR] The integration of business operations and values whereby 
the interests of all stakeholders, including customers, 
employees, investors, and the environment are reflected in the 
organization’s policies and actions. 

Frederick, 1994, s. 151 
(Hill, Ainscough, Shank, 
& Manullang, 2006) 

The obligation to work for social betterment is the essence of 
the notion of corporate social responsibility. 

(Manakkalathil & 
Rudolf, 1995) 

Corporate social responsibility can be defined as the duty of 
organizations to conduct their business in a manner that respects 
the rights of individuals and promotes human welfare. 

Enderle & Tavis, 1998 
(Brønn & Vrioni, 2001) 

[Corporate social responsibility] The policy and practice of a 
corporation’s social involvement over and beyond its legal 
obligations for the benefit of the society at large. 

World Business Council 
for Sustainable 
Development, 1999 
(Moir, 2001) 

[CSR] The ethical behavior of a company towards society . . . 
management acting responsibly in its relationships with other 
stakeholders who have a legitimate interest in the business. 
[…] 
CSR is the continuing commitment by business to behave 
ethically and contribute to economic development while 
improving the quality of life of the workforce and their families 
as well as of the local community and society at large. 

Carrol, 1999 (Kärnä, 
Hansen, & Juslin, 2003) 

CSR means going beyond the legal, technical, and economic 
requirements of the company. 

Johnson & Johnson, 
2000 (Moir, 2001) 

[CSR] The company's responsibilities to be fair and honest, 
trustworthy and respectful, in dealing with all our constituents. 

Volkswagen, 2000 
(Moir, 2001) 

[CSR] The ability of a company to incorporate its responsibility 
to society to develop solutions for economic and social 
problems. 

World Business Council 
for Sustainable 
Development, 2000 
(Hediger, 2010; Wan-

Corporate social responsibility is the commitment of business 
to contribute to sustainable economic development, working 
with employees, their families, the local community and society 
at large to improve their quality of life. 
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Jan, 2006; Kärnä, 
Hansen, & Juslin, 2003) 
European Commission, 
2001 (Hediger, 2010) 

[…] companies decide voluntarily to contribute to a better 
society and cleaner environment. 

McWilliams and Siegel, 
2001, s. 117 (Montiel, 
2008; Godfrey, Hatch, & 
Hansen, 2010; Hediger, 
2010) 

[Corporate Social Responsibility] Actions that appear to further 
some social good, beyond the interests of the firm and that which 
is required by law.  

Maignan and Ralston, 
2002 (Montiel, 2008) 

[Corporate Social Responsibility] Conceptualized as motivating 
principles (driven by values, stakeholders, performance); 
processes (programs and activities aimed at implementing CSR 
principles and/or addressing specific stakeholder issues, 
including philanthropic, sponsorships, volunteer, code of 
ethics, quality, health and safety, and managing environmental 
impacts); and stakeholder issues (community, customer, 
employee, shareholders, suppliers). 

Commission of the 
European Communities, 
2002 (Cerioni & Keay, 
2008; Hediger, 2010) 

[…] a business contribution to Sustainable Development. 

European Commission, 
2002 (Cruz & Pedrozo, 
2009) 

[…] a concept whereby companies integrate social and 
environmental concerns in their business operations and in their 
interaction with their stakeholders on a voluntary basis. 

Jeremy Moon, 2002 
(Rodríguez & LeMaster, 
2007) 

[…] the voluntary contribution of goods, services, and finance 
to a community and excludes activities directly related to firms’ 
production and commerce. CSR also excludes legislated activity 
or activities directed by government. 

(van Marrewijk, 2003) In general, corporate  sustainability  and,  CSR refer  to 
company activities - voluntary  by definition - demonstrating the  
inclusion  of  social  and environmental  concerns  in  business 
operations and  in  interactions  with  stakeholders. 

Business for Social 
Responsibility 
(Nieuwlands, 2003; 
Wan-Jan, 2006; Okoye, 
2009) 

[…] achieving commercial success in ways that honor ethical 
values and respect people, communities, and the natural 
environment. 

(van Marrewijk & 
Werre, 2003) 

[CSR] A company’s activities - voluntary by definition - 
demonstrating the inclusion of social and environmental 
concerns in business operations and in interactions with 
stakeholders. 

Hopkins, 2003 (Wan-
Jan, 2006) 

[…] treating the stakeholders of the firm ethically or in a 
responsible manner. 

Kotler & Lee, 2004, s. 3 
(Bhattacharya, 
Korschun, & Sen, 2009) 

[…] a commitment to improve community well-being through 
discretionary business practices and contributions of corporate 
resources. 

Graafland & Eijffinger, 
2004, s.3 (Rodríguez & 
LeMaster, 2007) 

A firm takes on a visible role in the society which goes beyond 
the core business and beyond what the law requires and which 
leads to added value for the company and the society. 
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Business in the 
Community (Staples, 
2004) 

[…] what society would see as good business practice and in the 
practical actions that business can take to add positively to 
society’s wellbeing now and over the longer term. 

European 
Multistakeholder Forum 
on CSR 2004: 3 
(Guenther, Hoppe, & 
Poser, 2007) 

CSR is the voluntary integration of environmental and social 
considerations into business operations, over and above legal 
requirements and contractual obligations. 

Heal, 2005 (Hediger, 
2010) 

[…] a programme of actions to reduce externalized costs and to 
avoid distributional conflicts. 

The Corporate Social 
Responsibility Initiative 
at the Harvard Kennedy 
School of Government, 
2005 (Hediger, 2010) 

[…] encompass not only what companies do with their profits, but 
also how they make them. It goes beyond philanthropy and 
compliance to address the manner in which companies manage 
their economic, social, and environmental impacts and their 
stakeholder relationships in all their key spheres of influence: 
the workplace, the marketplace, the supply chain, the 
community and the public policy realm. 

Habisch & Jonker, 2005, 
s. 7 (Rodríguez & 
LeMaster, 2007) 

[…] the extent to which - and the way in which - an organization 
consciously assumes responsibility for - and justifies its actions 
and non-actions and assesses the impact of those actions on 
legitimate constituencies. Those constituencies – or stakeholders 
as they are often called - represent the network of interactions an 
organization maintains with its direct and indirect environment. 

Government of Canada, 
2006 (Hediger, 2010) 

[…] the way firms integrate social, environmental and economic 
concerns into their values, culture, decision making, strategy and 
operations in a transparent and accountable manner and thereby 
establish better practices within the firm, create wealth and 
improve society. 

International Business 
Leaders Forum (Wan-
Jan, 2006) 

[…] open and transparent business practices that are based on 
ethical values and respect for employees, communities and the 
environment. It is designed to deliver sustainable value to 
society at large, as well as to shareholders. 

(Sacconi, 2006) Corporate Social  Responsibility is  a  model of extended 
corporate  governance  whereby those  who run  a firm 
(entrepreneurs, directors  and managers) have responsibilities that 
range from  fulfilment  of their fiduciary duties  towards the  
owners  to fulfilment of  analogous  fiduciary duties  towards  all 
the firm's stakeholders. 

(Vaaland, Heide, & 
Grønhaug, 2008) 

Corporate social responsibility is management of stakeholder 
concern for responsible and irresponsible acts related to 
environmental, ethical and social phenomena in a way that 
creates corporate benefit. 

(Argandoña & Hoivik, 
2009) 

CSR is the set of moral duties towards other social actors and 
towards society that the firm assumes as a result of its economic, 
social, political, and, of course, ethical reflection on its role in 
society and on its relationships with those other actors. 

(Hediger, 2010) Corporate social responsibility (CSR) is a program of action 
where a firm’s objective is to maximize its profits and, at the 
same time, to contribute to the improvement of social welfare. 

Tabell 1) 57 definitioner på CSR 
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De fetstilsmarkerade orden i de olika definitionerna indikerar att CSR handlar om 

företagens frivilliga ansvarstagande som behövs för att uppnå hållbar utveckling. Några 

vanligt förekommande aspekter är ekonomiska, etiska, filantropiska, legala, 

miljömässiga och sociala. Nedan följer en beskrivning av dessa dimensioner. 

3.1.1 Ekonomiskt ansvarstagande 

Löner, bidrag, skatter et cetera har alltid varit ett ekonomiskt ansvarstagande som 

företaget har gentemot samhället. Samspelet mellan företaget och samhället handlar om 

balans; en balans mellan individens och gruppens intresse samt en balans mellan 

företaget och den offentliga sektorn. Det ekonomiska ansvarstagandet är således en 

viktig fråga för företagens strävan att maximera samhällsansvaret och således även 

företagets lönsamhet. (Grankvist, 2009) 

 

Istället för att bara se CSR som en kostnad kan CSR-arbetet ses som en källa till 

möjligheter, innovationer och ett sätt att skapa konkurrensfördelar. Om företagen 

analyserar sina möjligheter att ta ansvar i samhället och utgår ifrån samma verktyg och 

mätinstrument inom sin verksamhet kan detta samband påvisas (Porter & Kramer, 

2006). Grankvist (2009)  anser att det finns två olika synsätt på vad företagande 

egentligen är. Det nyare synsättet innebär att företagens långsiktiga framgång bygger på 

hur bolaget tar ansvar för alla olika intressentgrupper medan det gamla synsättet endast 

fokuserar på ansvaret inför aktieägare. Båda synsätt anser det är fel att ge bort 

företagens pengar till välgörenhet. Det nya synsättet vill att donationer ska kopplas ihop 

till ett samarbete med mottagarna, så att båda sidor kan lära sig av varandra.  

 

Företag har på senare tid liknat ideella organisationer och har även kommit till att lösa 

sociala problem i större utsträckning än vad offentliga sektorn gör. Dagens 

organisationer strävar efter målet att optimera vinster med hänsyn tagen till omvärlden, 

snarare än att maximera vinsterna med endast hänsyn till aktieägarna. Att organisationer 

lägger mer fokus på lönsamhet och hållbarhet behöver inte innebära att verksamhetens 

förmåga att generera värde till sina aktieägare försämras. Istället påvisar studier att 

kombinationen av företagande och samhällsansvar kan skapa hållbara företag samt 

värde för aktieägare.  (Grankvist, 2009)  
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Även Carroll och Buchholtz (2008) berör det ekonomiska ansvarstagandet när de talar 

om CSR initiativ. Företag är institutioner vars ändamål är att tillverka produkter och 

tjänster som samhället efterfrågar. Priset representerar värdet för produkten eller 

servicen som erbjuds till samhället. För företagen är detta en möjlighet till ekonomisk 

tillväxt och för att kunna ge avkastning till dess investerare. Carroll och Buchholtz 

benämner det ekonomiska ansvarstagandet som företagens strävan att maximera 

försäljningen, vara ekonomiskt lönsamma, minimera kostnaderna, göra förnuftiga 

strategiska beslut men även ge investerare en betydande avkastning på deras 

investering.  

 

I sin bok från (1997) skriver författaren John Elkington om hur företagen bör fokusera 

sin verksamhet för att vara ekonomiskt hållbara. Det gäller att rikta in verksamheten på 

de långsiktigt gångbara ekonomiska motiven inom organisationen. Ledningens ansvar 

är att utveckla, producera och marknadsföra produkter som säkrar den långsiktiga 

ekonomiska utvecklingen i företaget. Men det är i själva verket inte det lättaste. Crane 

& Matten (2010) säger att företagen måste skilja på det som genererar långsiktig 

ekonomisk utveckling för aktiepriset, intäkter och marknadsandel med det som endast 

gynnar kortsiktig lönsamhet.  

3.1.2 Miljömässigt ansvarstagande 

Respekt för naturen, hälsosamma produkter, gröna transporter, ren produktkedja med 

mera handlar om miljömässigt ansvarstagande. Redan på 1970-talet uppmärksammades 

filosofin att vara medveten om industrins inverkan på vår planet och människors val att 

leva lite enklare på landsbygden istället för storstaden. På 1990-talet blev det allt 

tydligare i samhället att det miljömässiga ansvaret inte kunde nonchaleras av företagen 

och människorna. Försök att reducera negativ miljöpåverkan genom att minska utsläpp 

av gödning och gifter samt återvinning av produkter var de faktorer som företagen 

fokuserade på. Det banade väg för produktmärkningar som Svanen och Bra Miljöval, 

vilka hjälper kunder att tänka på miljön själva. Nuförtiden är företag inblandade i 

miljömässiga frågor på ett eller annat sätt gällande utsläpp av växthusgaser och 

hushållens och individers påverkan på planeten. Nya produkter som lanseras måste 

påvisa att de tar miljöhänsyn för att lyckas. (Grankvist, 2009) 
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Crane och Matten (2010) beskriver grundprinciperna för det miljömässiga 

ansvarstagandet, vilka för företag börjar med byggandet av en verksamhet som inte 

hotar ekosystemen i samhället vid användandet av resurser med begränsad tillgång. Det 

läggs större tonvikt på företag som erbjuder resurser som inte är förnyelsebara, så som 

kol och olja, att ta sitt miljömässiga ansvarstagande. Detta gäller även för producerande 

företag som släpper ut miljöfarliga växthusgaser. Det verkliga problemet i det 

miljömässiga perspektivet är att uppnå hållbarhet, det vill säga möjligheten för framtida 

generation att uträtta sina behov på samma sätt som vi kan idag, utan krav på större 

produktion och konsumtion (WCED, 1987). 

3.1.3 Socialt ansvarstagande 

Porter och Kramer (2006) menar att företag som ägnar sig åt positiva bidrag till 

samhället kan se detta initiativ som en långsiktig investering i en tryggare, mer 

välutbildat och rättvist samhälle. Detta initiativ banar också väg för organisationen att 

skapa en förbättrad och konkurrenskraftig strategi, vilket också är ett av målen med 

företagsamhet. Enligt Crane och Matten (2010) visar en undersökning gjord av The 

Economist från 2008 att 50 procent av världens företagsledare arbetar med CSR främst 

av anledningen att stärka företagets varumärke. Greening & Turban (2000) säger att 

företag med ett starkt varumärke lockar till sig bra personal som är villiga att arbeta för 

ett företag som är socialt ansvarstagande. Det primära motivet i det sociala perspektivet 

är social rättvisa. 

 

En undersökning från FN (2009) visar att ojämn inkomstfördelning i samhället är ett 

stort problem som ligger inom ramen för det sociala perspektivet. Undersökningen visar 

att 60 procent av världens befolkning står för 95 procent av världens inkomster. Även 

om mål och delmål som FN kommit fram till är inom regeringens ansvarsområden är 

det viktigt att adressera problemet till att även innefatta företagens ansvarsområden 

eftersom företagen ofta är utspridda över världen och opererar i länder där ojämn 

inkomstfördelning är som störst (Newell & Frynas, 2007).  

3.1.4 Etiskt ansvarstagande 

Etiskt ansvarstagande handlar om företagens värderingsgrund. Etiskt försvarbara företag 

bör till exempel ta avstånd från utnyttjandet av djur (djurförsök, pälsproduktion et 

cetera), användandet av miljöfarliga kemikalier som bidrar till miljöförstöring eller 

förtryck mot de mänskliga rättigheterna (CSR Guiden, 2011).  Det är i grund och botten 
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människors samt företagens grundmoral som styr det etiska ansvarstagandet. Vår moral 

ger oss vägledning om huruvida ett ansvar vi tar verkar för det gemensammas bästa. Det 

sker ett ständigt samspel mellan det företagsekonomiskt nödvändiga och det 

samhälleligt önskvärda menar Grankvist (2009). Carroll  (1991) menar att det etiska 

ansvarstagandet innebär att lagar bör följas, men detta anses ändå inte vara tillräckligt. 

Det etiska ansvarstagandet går förbi lagens ramar och bör omfatta verksamheters alla 

olika aktiviteter och metoder som är förväntade av samhället. Etiskt ansvarstagande 

omfattas av normer, standarder, värderingar och förväntningar som kunder, anställda, 

aktieägare och samhället anser vara rättvisa och förenliga med respekt för 

intressenternas moraliska rättigheter. Det är dessa etiska perspektiv som även är 

grundstenen vid formgivningen av nya regler och regleringar. Carroll och Buchholtz 

(2008) menar att det etiska ansvarstagandet är ständigt föränderligt med nya 

framväxande värderingar och normer som samhället förväntar sig att företagen 

uppfyller. Detta medför att företagen måste ta större ansvar än vad som står stadgat i 

gällande regelverk. 

3.1.5 Legalt ansvarstagande 

Carroll och Buchholtz (2008) diskuterar företagens legala ansvarstagande och menar att 

företag måste följa gällande regler och lagar för att bedriva sin verksamhet. Dessa lagar 

och regler kan ses som en formning av samhällets moraliska åsikter. Det är på så vis 

nödvändigt för företagen att följa lagarna för att ta sitt sociala ansvar i samhället. 

Problematiken med lagar och regler är att de omöjligen kan ta upp alla möjliga scenarier 

som ett företag kan stöta på. Dessutom uppstår det ständigt nya situationer såsom 

internetbaserade lösningar, genmodifierad mat et cetera. Det gör att lagar och regler inte 

hänger med i utvecklingen och på så sätt riskerar att bli utdaterade.  

3.1.6 Filantropiskt ansvarstagande 

I sin beskrivning av CSR tar Carroll och Buchholtz (2008) upp det frivilliga 

filantropiska ansvarstagandet.  Det filantropiska ansvarstagandet är företagens strävan 

mot att vara en god samhällsmedborgare. Filantropi 3

                                                           
 

3 Filantropi är ett grekiskt ord som står för ”människokärlek”. I företagssammanhang syftar det till en 
verksamhet som osjälviskt hjälper människor som är i nöd (Nationalencyklopedin, 2011) 

 i en verksamhet syftar till de 

aktiviteter som företaget tar för att förbättra livskvalitén för de anställda, det lokala 

samhället de verkar inom samt samhället i stort.  Filantropiskt ansvarstagande är ofta 
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länkat till det etiska ansvarstagandet, där det filantropiska ansvarstagandet istället kan 

ses som ett praktiskt tillvägagångssätt som går i linje med det etiska synsättet så 

företagen kan visa att de är goda samhällsmedborgare. Den stora skillnaden mellan 

etiskt och filantropiskt ansvarstagande är att filantropiskt inte anses vara förväntat av 

samhället. Enligt det filantropiska synsättet är det önskvärt att företagen bidrar 

samhället med pengar och andra resurser samt tid åt de anställda att ägna sig åt 

medmänskliga åtgärder och aktiviteter. Samtidigt anses inte företagen vara oetiska om 

de inte uppfyller dessa önskvärda mål. 

3.1.7 Carroll’s CSR-pyramid 

Återkommande bland de 57 definitioner som artiklarna tog upp är begreppen som 

inkluderas i Carroll’s CSR pyramid. Carroll (1991) redogjorde i sin pyramid för de 

ansvarstaganden som berörs av CSR, nämligen det ekonomiska, legala, etiska och 

filantropiska. Carroll’s CSR pyramid är en av de mest beständiga och frekvent citerade 

beskrivningar av CSR (Crane, Matten, & Spence, 2008). Pyramiden förklarar att 

företagen bör fokusera på samtliga ansvarstagande parallellt och inte var för sig.  

Företagens åtagande såsom beslut, aktioner, policys och praxis gör att samtliga 

ansvarsområden kan uppfyllas. Carroll menar att den ekonomiska dimensionen är 

företagens grundsten, vilken de övriga dimensionerna bygger på. Det legala, etiska och 

framförallt det filantropiska ansvarstagandet är beroende av företagens ekonomiska 

ansvarstagande. Samtidigt menar Carroll att företagen inte förväntas att uppfylla sina 

åtaganden nerifrån och upp, utan istället skall samtliga ansvarstaganden bearbetas 

parallellt. Det totala ansvarstagandet som företag bör uppfylla kan ses som ett samspel 

mellan samtliga dimensioner (Carroll A. B., 1991).  
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“development that meets the needs of the present without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs” 

 
Figur 1) Carrolls CSR-pyramid. Omarbetad från Carroll (1991). 

 

3.1.8 Hållbarhet och Triple Bottom Line 

CSR är nära besläktat med begreppet hållbarhet och kan liknas vid företagens bidrag till 

en hållbar utveckling (van Marrewijk, 2003). Världskommissionen ledd av den förre 

norske statsministern Gro Harlem Brundtland definierar hållbar utveckling (sustainable 

development) som:  

 

 

 

(WCED, 1987) 

 
Begreppet hållbarhet går i sin tur hand i hand med Triple Bottom Line (van Marrewijk, 

2003). Begreppet Triple Bottom Line, eller TBL, myntades ursprungligen av John 

Elkington i boken Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century 

Business från år 1997 (Norman & MacDonald, 2004). Elkington (1997) lyfter upp tre 

relevanta dimensioner som mäter företagens prestationsförmåga inom TBL; 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Han nämner att företagen inte enbart har ett 

finansiellt mål utan företagen bör även lägga fokus på det sociala och miljömässiga 

perspektivet.  
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Van Marrewijk (2003) beskriver 

kopplingen mellan begreppen 

hållbarhet, CSR och TBL på följande 

sätt. Företag skall ta ett ansvar i 

samhället (CSR) genom att arbeta med 

ekonomiska, sociala och miljömässiga 

faktorer (TBL). Detta ansvar är 

företags bidrag mot hållbarhet, vilket 

är företagens och samhällets ultimata 

mål.  

 

3.2 Åsikter om CSR 
Som vi tidigare diskuterat i inledningskapitlet råder det delade meningar angående CSR. 

Karnani (2010) beskriver diskussionen om huruvida företagen har ett ansvarstagande 

mot samhället och bör åsidosätta intäkter till just detta, som ett debatterat ämne. För att 

redogöra för diskussionen väljer vi nedan att sammanställa några av de vanligast 

förekommande argumenten för- och emot CSR.   

3.2.1 Förespråkare till CSR 

Rätt i tiden 

Den största och främsta anledningen som förespråkare för CSR lyfter fram är att socialt 

ansvarstagande är rätt i tiden. Många samhälleliga problem har uppstått av företagen 

själva; föroreningar, miljöutsläpp och fattigdom. Dessa problem bör vara företagens 

ansvar att åtgärda (W. Lamb, F. Hair, & McDaniel, 2010). Även Carroll och Buchholtz 

(2008) anser att företagen bör arbeta med CSR, eftersom samhället efterfrågar det. I en 

undersökning som gjordes av Business Week ansåg 95 procent av den undersökta 

befolkningen att företagens fokus bör ligga på att maximera värdet för aktieägare men 

även att företagen har ett ansvar gentemot deras anställda och samhället i sig. Detta i sin 

tur innebär att företagen måste vara beredda att uppoffra en del av sina intäkter för att ta 

sitt ansvar gentemot sina anställda och samhället.  

 

Förebyggande åtgärder kontra reaktiva åtgärder 

Detta antagande bygger på att det är bättre att ta tag i ett problem innan det händer än att 

försöka lösa problemet när det väl har skett. Förebyggande åtgärder är dessutom mer 

Figur 2) Triple Bottom Line 
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praktiska och kostar mindre än reaktiva åtgärder. Ett exempel på detta är 

miljöföroreningar. Företag som orsakat miljöproblem lägger ner stora resurser i 

efterhand i försök att åtgärda problemet. Om de istället investerat i förebyggande 

åtgärder hade det inte uppstått några miljöföroreningar från början (Carroll & 

Buchholtz, 2008). De förebyggande åtgärder som företagen kan vidta är en del av den 

riskreducering som CSR kan medföra. Genom att arbeta med CSR kan företagen 

minska sina operativa risker och därmed erhålla kostnadsbesparingar (Crane, 

McWilliams, Matten, Moon, & Siegel, 2008).  

 

Företag har resurserna 

Eftersom företagen har resurserna som krävs bör de även ha ett ansvar att åtgärda 

sociala problem i samhället. Företagen kan bland annat erbjuda de anställda en rättvis 

arbetsmiljö, tillverka säkra produkter samt informera allmänheten om sina initiativ för 

att främja samhället (W. Lamb, F. Hair, & McDaniel, 2010). Carroll och Buchholtz 

(2008) hävdar att företag har resurserna för att lösa och åtgärda de problem i samhället 

som så många andra redan försökt men misslyckats med att göra. Även om staten kan 

och tar en ansvarstagande roll i det hela, bör även företagen ta sitt ansvar inom detta 

område. Carroll och Shabana (2010) anser att dagens samhälle begär att företagen är 

ekonomiskt lönsamma men också att de är ansvariga för sin personal, befolkningen och 

övriga intressenter, även om det kan innebära att företag måste åsidosätta viss 

lönsamhet för att uppfylla dessa begär. 

 

Motverkar statliga sanktioner 

Om företagen inte tar sitt ansvar i samhället, så kommer staten införa lagar och 

förordningar som gör det svårare för företagen att undgå sitt ansvar eftersom företagen 

kan bli ålagda böter som påföljd för sina aktioner. Skulle företagen istället ha det 

stadgat i den interna policyn att ta ansvar, torde statliga ingripanden kunna undvikas 

(W. Lamb, F. Hair, & McDaniel, 2010). I dagens samhälle beblandar sig staten i 

flertalet områden genom att införa restriktioner och toleransnivåer, då företagen har 

brustit i att ta sitt ansvar (Carroll & Buchholtz, 2008). 
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Långsiktigt lönsamt  

Att ta sociala initiativ kan vara lönsamt på lång sikt. Strategiskt smarta företag använder 

sig av sociala initiativ för att stärka och utveckla sina relationer med aktieägarna och att 

lösa problem ute i samhället (W. Lamb, F. Hair, & McDaniel, 2010). Sociala initiativ 

ökar ett företags globala konkurrenskraft, innovationskapacitet och förser företagen med 

operativa möjligheter  (Porter & Kramer, 2006). Företag kan även utvinna interna 

fördelar genom att engagera sig i CSR-initiativ, då investeringar i medarbetare kan leda 

till högre motivation, vilket i sin tur kan gynna företagets produktivitet (Becchetti, 

Giacomo, & Pinnacchio, 2008).  

3.2.2 Kritiker mot CSR 

Neoklassiska teorin 

Störst motstånd mot CSR finns hos de neoklassiska förespråkarna som anser att 

företagen endast har ett ansvarsområde; att maximera lönsamheten för dess aktieägare. 

Milton Friedman, som var förespråkaren för denna teori, ansåg att det sociala 

ansvarstagandet är ett område för staten och inte för företagen. Även om den 

neoklassiska teorin förespråkar att maximera lönsamheten bör detta åtagande ta hänsyn 

till samhällets gällande värderingar, både de som finns stadgade i lagar och de som 

återfinns i etiska värderingar. Indirekt stödjer således Friedman och de neoklassiska 

förespråkarna tre av de fyra ansvarstaganden som Carroll tagit upp i sin modell; 

ekonomiskt, legalt och etiskt ansvarstagande. (Carroll & Buchholtz, 2008; Friedman, 

1970) 

 

Företagen är inte utrustade 

Caroll och Buchholtz (2008) hävdar att en nackdel med CSR är att företagen inte har 

nödvändig expertis för att engagera sig i sociala aktiviteter som främjar samhället. 

Företagsledningar är orienterade mot finansiella mål och strategiska beslut, vilket 

innebär att de inte har färdigheterna som behövs för att engagera sig i beslut rörande 

sociala aspekter i samhället. Även Harris och Hartman (2002) lyfter fram detta 

argument om att företagen inte är rätt utrustade att engagera sig i sociala aktiviteter. 

Davis (1973) anser även han att företagsledare inte har den nödvändiga expertisen att 

engagera sin verksamhet för att främja sociala initiativ, då deras kompetensområde 

fokuserar på ekonomiska och operativa beslut. 
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Global konkurrenskraft hämmas  

Ett annat argument emot CSR är att om företagen ägnar sig åt sociala initiativ kan det 

hämma den globala konkurrenskraften.  Att minska miljöutsläppen, försäkra att 

produkten är tillverkad på ett etiskt sätt samt donera tid och pengar för sociala initiativ 

ökar företagens kostnader. De ökade kostnaderna kommer sedan att läggas till på 

slutproduktens pris och göra företaget samt produkten mindre konkurrenskraftigt ur ett 

globalt perspektiv. I länder där socialt ansvarstagande inte är prioriterat har företagen 

lägre kostnader, eftersom det inte läggs fokus på aktiviteter som är länkade till socialt 

ansvarstagande. (Carroll & Buchholtz, 2008; W. Lamb, F. Hair, & McDaniel, 2010; 

Davis, 1973) 

 

De olika argumenten för- och emot CSR indikerar att det finns såväl förtjänster som 

förluster associerade med CSR-arbete. Det är dock tydligt att CSR har fått ett starkt 

inflytande i dagens näringsliv och företagens intressenter efterfrågar idag allt mer 

information angående företagens samhällsansvar. (Grankvist, 2009) 

 

3.3 Redovisning av CSR 
Mediernas ökade inflytande ställer allt högre krav på företagen och deras ansvar i 

samhället. Om ett företag utövar aktiviteter som kan uppfattas som icke ansvarsfulla 

sprider sig denna information över hela världen på ett ögonblick. För att motverka detta 

väljer ett flertal företag som arbetar med CSR att publicera detta offentligt i någon form 

av hållbarhetsredovisning (Löhman & Steinholtz, 2003). Hållbarhetsredovisningarna 

tog i Sverige fart under 1990-talet då tillståndspliktiga4

 

 företag tvingades att redovisa 

miljöinformation i förvaltningsberättelsen enligt årsredovisningslagen (Artsberg, 2005).  

Även om lagstiftningen har haft en påverkan på utvecklingen av hållbarhetsredovisning, 

finns det ett flertal andra faktorer som påverkar varför företag väljer att redovisa sitt 

CSR-arbete. I diagram 1 visas de elva vanligaste anledningarna sett ur ett globalt 

perspektiv. 

                                                           
 

4 Tillståndsplikt för ett företag innebär: ”[…] att yrkesmässigt göra utfästelser om att mot vederlag ge 
ekonomisk ersättning eller utföra en bestämd prestation vid ovissa händelsers inträffande” 
(Finansinspektionen, 2011) 
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Diagram 1) Varför företag redovisar sitt hållbarhetsarbete. (KPMG International, 2008) 

Även om hållbarhetsredovisningen i Sverige tog fart under 1990-talet, var det på den 

tiden ingen nyhet för många företag. Sedan den första separata miljöredovisningen 

släpptes i slutet på 1980-talet har det skett en signifikant ökning av antal företag som 

redovisar sitt hållbarhetsarbete (Kolk, 2004). Även i Sverige har det skett en markant 

ökning av hållbarhetsredovisning, både vad gäller antal företag som väljer att presentera 

hållbarhetsinformation men även mängden redovisad information från företagen (PwC, 

2010). Ur ett globalt perspektiv är svenska företag relativt bra på att redovisa sitt 

hållbarhetsarbete. Det finns dock vissa länder, framförallt Japan och England, där 

betydligt högre andel av företagen redovisar sitt hållbarhetsarbete (KPMG International, 

2008). 

 

Diagram 2 indikerar trenden vi kan se de senaste åren inom hållbarhetsredovisning. 

Diagrammet visar hur stor andel av respektive företagsgrupp som upprättar en 

hållbarhetsredovisning som omfattar mer än tio sidor. 
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Diagram 2) Trend inom svensk CSR-redovisning (PwC, 2010) 

Även andelen av företagens totala redovisning som utgörs av hållbarhetsinformation har 

ökat under de senaste åren. En förklaring till detta är att statligt ägda bolag numera skall 

rapportera i enlighet med GRI:s riktlinjer och deras hållbarhetsredovisning skall 

dessutom bestyrkas av en oberoende organisation. Det är dock inte enbart bland de 

statligt ägda bolagen som användandet av GRI:s riktlinjer ökar utan även bland de 

börsnoterade bolagen. År 2009 tillämpade 44 procent av företagen på 

Stockholmsbörsens Large Cap lista hållbarhetsinformation enligt dessa riktlinjer. (PwC, 

2010) 

3.3.1 Global Reporting Initiative - GRI 

GRI har sitt ursprung i den Bostonbaserade ideella organisationen CERES, som i början 

av 1990-talet skapade ett redovisningsramverk för att öka enhetligheten av företagens 

miljöredovisning. År 2000 släppte CERES sina första GRI-riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning som, förutom miljöfrågor, omfattade bland annat sociala och 

ekonomiska aspekter (Global Reporting Initiative, 2007). Målet med GRI:s ramverk är 

att: ”tillhandahålla ett accepterat och trovärdigt ramverk för hållbarhetsredovisning, 

som kan tillämpas av alla organisationer, oberoende av storlek, bransch och geografisk 

hemvist” (Global Reporting Initiative, 2006, s. 2). 

 

Den senaste generationens riktlinjer, G3-riktlinjerna, släpptes år 2006 (Global Reporting 

Initiative, 2011:2). Dessa riktlinjer är uppdelade i två delar. Den första delen ger 

vägledning om hur företagen skall definiera organisationen i form av vilka enheter som 
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skall ingå i redovisningen samt om vilka redovisningsprinciper som skall tas i 

beaktande vad gäller väsentlighet, fullständighet, hållbarhetssammanhang och 

kommunikation med intressenterna. Den andra delen av riktlinjerna tar upp de 

standardupplysningar som skall ingå i hållbarhetsredovisningen. I 

standardupplysningarna skall det ingå information om företagens strategi och profil, 

deras hållbarhetsstyrning samt vissa resultatindikatorer (Global Reporting Initiative, 

2006). 

 

Sedan GRI bildades har användningen av ramverket vuxit enormt. Under året 2010 var 

det 1 823 företag från 63 länder som rapporterade in GRI rapporter. Av de svenska 

företagen är det 83 stycken som redovisar enligt GRI:s riktlinjer (Global Reporting 

Initiative, 2011:3). Enligt revisionsfirman PwC har GRI:s riktlinjer blivit etablerade 

som standard i Sverige (PwC, 2010). 

3.3.2 Strategier för CSR-kommunikation 

Det finns enligt Morsing och Schultz (2006) tre olika strategier som företagen kan 

använda sig av för att kommunicera sitt CSR-arbete. Den ena strategin, vilken benämns 

som the stakeholder information strategy, syftar till den envägskommunikation som är 

vanligt förekommande då företag redogör för sitt CSR-arbete till olika intressenter. 

Denna strategi kännetecknas av att den är helt styrd av företagsledningen, vilka försöker 

informera intressenter om gynnsamma CSR-beslut och CSR-initiativ företaget har 

vidtagit. Den andra strategin, the stakeholder response strategy, är istället en 

tvåvägskommunikation där företaget samlar in information (feedback) från samhället 

angående vad samhället förväntar sig av företagets CSR-arbete. Företaget försöker 

sedan anpassa sitt CSR-arbete för att möta dessa förväntningar men även påverka 

intressenterna för att göra det nuvarande CSR-arbetet legitimt. Den tredje strategin, the 

stakeholder involvement strategy, är även den en tvåvägskommunikation mellan 

företaget och samhället. Denna strategi är, till skillnad från den föregående, fokuserad 

på ett iterativt informationsutbyte mellan företaget och intressenterna. Företag som 

tillämpar denna strategi är regelbundet i kontakt med olika intressenter, vilka ofta är 

medverkande i företagets CSR-initiativ och ger förslag på lämpliga åtgärder företaget 

kan vidta för att stärka relationen dem sinsemellan. 

 



 39 

”[…] any group or individual who can affect or is affected 

by the achievement of the organization’s objectives” 

Enligt Morsing och Schultz (2006) har det skapats ett behov för mer utvecklade 

tvåvägskommunikationsstrategier för företagens CSR-arbete. Vidare menar författarna 

att envägskommunikationen är fortfarande nödvändig, men inte tillräcklig för att skapa 

och bibehålla företagens legitimitet.  

 

Oavsett vilken CSR-kommunikation företag väljer är kommunikationen med 

intressenterna viktig för företagets konkurrenskraft (Morsing & Schultz, 2006). Frågan 

är vilka intressenter som vill erhålla information om företagens CSR-arbete.  

 

3.4 Intressentteorin 
Intressentteorin bygger på företagens relation till sina olika intressenter. Edward 

Freeman är en av intressentteorins främsta utvecklare (Laplume, Sonpar, & Litz, 2008; 

Smith, Drumwright, & Gentile, 2010). År 1984 släppte han sin numera klassiska bok 

Strategic Management: A Stakeholder Approach, i vilken han definierar en intressent 

som:  

 

 

 

(Freeman, 1984, s. 46). 

 

Mer än 20 år efter att Freeman släppte sin klassiska bok blir han fortfarande välciterad 

av forskare världen över (Laplume, Sonpar, & Litz, 2008; Key, 1999). En av 

anledningarna till detta torde bero på hans sätt att beskriva intressentmodellen genom en 

illustrativ modell av företaget och dess relation till intressenterna. Freeman’s grafiska 

modell av intressentteorin visas i figur 3. 
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Figur 3) Intressentmodellen. Omarbetad från Freeman (1984). 

Freemans intressentmodell har fått kritik för att vara alltför förenklad. På grund av den 

omfattande kritik som riktades mot den ursprungliga intressentmodellen utvecklade 

Clarkson (1995) modellen genom att dela upp intressenterna i primära och sekundära 

intressenter. En primär intressent är en intressent som har stor påverkan för företagets 

fortlevnad. De primära intressenterna är ägare och finansiärer, anställda, kunder, 

leverantörer samt den offentliga verksamheten, vilken ger företaget rättsskydd och 

tillhandahåller infrastruktur med mera. De sekundära intressenterna är de som kan 

påverka eller påverkas av företaget men som inte har ett direktintresse i företagets 

verksamhet och som inte heller är helt nödvändiga för företagets fortlevnad. Media och 

andra påtryckande grupper är exempel på sekundära intressenter. (Clarkson, 1995) 

 

Freeman tog till sig den kritik som riktats mot hans ursprungliga modell och år 2003 

modifierade han den. I denna modell delade han, liksom Clarkson (1995) gjorde, in 

intressenterna i två grupper. Istället för primära och sekundära intressenter valde 

Freeman att dela upp intressenterna i interna och externa grupper. De interna 

intressenterna utgörs av anställda, kunder, leverantörer, finansiärer och samhället medan 

de externa intressenterna är stat och regering, miljöaktivister, ideella organisationer, 

kritiker, media samt övriga (Fassin, 2009). 

 

Freeman symboliserade denna uppdelning genom att göra en ny modifierad grafisk 

modell, vilken illustreras i figur 4. 
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” […] a condition or status which exists when an entity´s 
value system is congruent with the value system of the 

larger social system of which the entity is a part.” 

 
Figur 4) Intressentmodellen modifierad av Freeman 2003. Omarbetad från Fassin (2009). 

Enligt Ljungdahl (1999) överlappas och kompletteras intressentteorin med 

legitimitetsteorin. Intressentteorin syftar till att beskriva företagets relationer med dess 

intressenter och legitimitetsteorin indikerar olika strategier för att legitimera företaget 

gentemot dessa intressenter. 

 

3.5 Legitimitetsteorin  
Legitimitetsteorin handlar om hur företag ständigt strävar efter att vara legitima, det vill 

säga att uppfattas som att de arbetar inom ramen för de normer och värderingar som 

råder i samhället (Deegan & Unerman, 2006). Lindblom (1994) definierar begreppet 

legitimitet som: 

 

 

 

 

(Lindblom, 1994, s. 2) 

 

Legitimitetsteorin bygger på antagandet att det finns ett så kallat socialt kontrakt mellan 

företaget och samhället som företaget är verksamt inom. Ett företag som bryter mot 

detta kontrakt riskerar att få samhälleliga sanktioner riktade mot sig som till exempel 
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legala restriktioner och minskad efterfrågan av företagets produkter (Deegan & 

Unerman, 2006). För att motverka dessa samhälleliga sanktioner arbetar företag för att 

skapa en överensstämmelse mellan deras verksamhet och de sociala värderingar som 

existerar i det sociala system, i vilket företaget är en del av. Genom att uppnå denna 

överensstämmelse eller kongruens mellan verksamheten och samhällets värderingar 

erhåller företaget legitimitet. Detta innebär att det inte är tillräckligt för företaget att 

endast följa de lagar och regelverk som finns för att få legitimitet  (Dowling & Pfeffer, 

1975). Den erhållna legitimiteten kan företaget använda för att stärka sin verksamhet 

och säkra dess fortlevnad (Meyer & Rowan, 1977). Mathews (1993) beskriver 

begränsningen i företagets legitimitet på följande vis. Företag använder sig av 

samhällets resurser för att skapa produkter och tjänster. I verksamheten genereras även 

avfall som påverkar omgivningen negativt. Företaget har ingen rätt att göra några som 

helst anspråk på samhällets resurser såvida företagets samhälleliga nytta inte överstiger 

de kostnader som företagets verksamhet medför.  

 

Eftersom det är viktigt för företag att erhålla legitimitet är det troligt att företaget vidtar 

åtgärder för att skaffa och bibehålla sin legitimitet. Det finns enligt Dowling och Pfeffer 

(1975) tre typer av åtgärder som företag kan vidta: 

• Anpassa sin verksamhet, sina mål eller outputs till att bättre stämma överens 

med samhällets normer och värderingar. 

• Genom kommunikation förändra samhällets syn på vad som kan anses som 

legitimt så att den nya uppfattningen speglar företagets nuvarande verksamhet. 

• Arbeta för att verksamheten skall bli associerad med existerande symboler, 

värderingar eller institutioner som redan har en starkt utpräglad legitimitet.  

Enligt DiMaggio och Powell (1983) kan institutionell isomorfism förklara varför 

företag agerar som de gör och varför många institutioner till stor del liknar varandra 

trots helt skilda verksamheter. DiMaggio och Powell beskriver tre sorters isomorfism 

som tillsammans kan förklara företags agerande: 

1. Tvingande (coercive) isomorfism. Denna första form av isomorfism uppstår 

genom formella påtryckningar från gällande lag och regelverk eller från 

informella påtryckningar från andra organisationer eller intressegrupper.  
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2. Härmande (mimetic) isomorfism. Denna form av isomorfism uppstår då 

osäkerhet råder. Organisationer tenderar då att titta mer på hur andra 

organisationer hanterar osäkerheten och adopterar sedan detta till den egna 

verksamheten. Den vanligaste formen av härmande isomorfism är då 

organisationer studerar andra organisationer som anses mer legitima eller 

framgångsrika och därefter försöker imitera dessa.  

3. Normativ isomorfism. Den tredje formen av isomorfism syftar till den effekt 

som uppstår då helt skilda företag anställer personal med samma bakgrund och 

utbildning. Denna utveckling gör att många företag liknar varandra trots helt 

olika verksamheter. Det uppkommer ofta en form av praxis inom branschen eller 

inom yrket, som företag tenderar att följa. 

Legitimiteten i ett företag är ett nödvändigt kriterium för överlevnad (F. Bresser & 

Millonig, 2003). Företagets rykte och legitimitet anses av många vara en av företagens 

viktigaste konkurrensfördelar, vilket i sin tur är nödvändigt för en god ekonomisk 

lönsamhet (Grigore & Bâlan, 2010; Porter M. E., 1998). 

 

3.6 Koppling mellan CSR och ekonomisk lönsamhet 
Det har forskats mycket om vilken påverkan CSR har på företagens finansiella resultat. 

Vissa forskare menar att CSR påverkar företagens lönsamhet negativt medan andra 

forskare påstår sig ha bevisat motsatsen (Morsing & Beckmann, 2006; Griffin & 

Mahon, 1997). I en undersökning av 21 studier påvisades ett positivt samband mellan 

CSR och finansiellt resultat i tolv av studierna, en studie påvisade ett negativt samband 

och resterande åtta studier påvisade inget samband alls (Pava & Krausz, 1996). I en 

senare och mer omfattande metaanalys av 52 studier från 30 år empirisk data påvisade 

Orlitzky, Schmidt och Rynes (2003) en positiv korrelation mellan CSR och finansiell 

framgång.  

 

McWilliams och Siegel (2000) skriver i sin artikel att den positiva korrelation som kan 

tyckas finnas mellan CSR och finansiellt resultat egentligen beror på andra faktorer, 

framför allt forskning och utveckling (R&D). McWilliams och Siegel upptäckte en stark 

korrelation mellan R&D och CSR. Utifrån detta drar de slutsatsen att det inte finns 
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något direkt samband mellan CSR och finansiellt resultat, när R&D effekten tas i 

beaktande.  

 

Enligt Brammer och Millington (2008) kan de delade meningarna bero på att sambandet 

som finns mellan CSR och finansiellt resultat inte är linjärt. Istället påvisade Brammer 

och Millington att de högsta finansiella resultaten fanns hos de företag som särskiljde 

sig genom antingen extremt lite eller extremt mycket CSR. Detta samband illustreras i 

figur 5. 

 
Figur 5) Samband mellan CSR och finansiellt resultat. Omarbetad från Brammer och Millington (2008). 

  

Även om det har gjorts mängder med undersökningar angående relationen mellan CSR 

och finansiellt resultat är det svårt att påvisa hur relationens kausalitet är riktad. 

Tsoutsoura (2004) menar att den positiva korrelation mellan CSR och finansiellt resultat 

som flera undersökningar har påvisat kan ha två olika förklaringar: 

1. CSR leder till bättre finansiellt resultat genom förbättrat rykte, reducering av 

operationella kostnader och verksamhetsrisker, högre effektivitet et cetera.  

2. Företag med goda finansiella resultat har resurser att investera i mer långsiktiga 

projekt som på sikt kan förbättra företagets rykte och dess relation med 

samhället. Företag med sämre ekonomi tvingas agera mer kortsiktigt och har 

därmed sämre möjlighet att vidta långsiktiga projekt.  

Även om det för många företag finns ett positivt samband mellan CSR och ekonomisk 

lönsamhet kan det möjligtvis även finnas andra motiv bakom företagens CSR-arbete. I 

nästa kapitel lyfter vi fram några praktiska exempel på företag som framgångsrikt 

arbetat med CSR och studerar vad som har gjort att dessa företag har lyckats utmärka 

sig för sitt CSR-arbete. Detta för att kunna redogöra för motiven bakom deras CSR-

initiativ.  
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4. CSR i praktiken 
  

 

 

 

 

 
4.1 CSR-initiativ i världen 
Det finns flertalet företag i världen som har lyckats mycket väl med sitt CSR-arbete och 

blivit belönade för detta (CSR Europe, 2002). Efter att ha analyserat olika index som 

bedömer företagens CSR-arbete så har vi nedan presenterat fem stycken företag som 

utmärkt sig inom en eller flera CSR-dimensioner. Dessutom lyfter vi fram en 

organisation som även de utmärkt sig, genom ett initiativ som väckte stor 

uppmärksamhet i fotbollsvärlden. Urvalet har vi hämtat från olika etablerade 

hållbarhetsindex samt från exempel tagna från Kotler och Lee´s bok, Corporate Social 

Responsibility - Doing the Most Good for Your Company and Your Cause från år 2005, 

vilken lyfter fram företag som framgångsrikt har implementerat CSR i deras 

verksamheter. Företagen som tas upp i detta kapitel är: Statoil, Johnson and Johnson, 

BMW, Starbucks, Mcdonalds och FC Barcelona. 

4.1.1 Statoil 

Statoil blev framröstat som 2011 års “Most Sustainable Corporations in The World” i 

Global 100’s årliga rankning bland företag som arbetar med hållbarhet inom sin 

organisation. Syftet med Global 100’s årliga rankning är att belysa globala 

organisationer som har varit mest engagerade och proaktiva i frågor gällande miljö, 

samhället och ägarstyrning (governance) (Global 100, 2011). År 2011 blev Statoil även 

utsedda till ”Most admired Company in Social Responsibility” i Fortune Magazine’s 

ranking (CNN, 2011). I Statoilkoncernens vision går det att utläsa att de vill tillgodose 

världens energibehov på ett ansvarsfullt sätt. Det läggs stort fokus på forskningsprojekt 

som syftar till ta fram nya miljövänliga tekniker. Ett exempel är deras koldioxidlagring 

och deponering. Koldioxid återförs i denna teknik tillbaka ned i berggrunden, något som 

de är först i världen med att göra. För olje- och gasföretag är det av yttersta vikt att ta 

ansvar för att minska utsläpp av växthusgaser som deras produktion ger upphov till 

eftersom påverkan på klimatet ständigt är en av samhällets viktigaste frågor (Statoil, 

I detta kapitel redogör vi för praktiska fall från företag som tillämpat olika CSR-initiativ. Vi 
belyser dels de positiva aspekterna ur deras arbete med CSR men vi väljer även att lyfta in de 
negativa aspekterna. Syftet med detta kapitel är att skapa förståelse hos läsaren för hur CSR-
initiativ kan se ut bland företagen samt vilka motiven har varit. 
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2011). Samtliga initiativ som Statoil tar bör spegla etiskt ansvarsområde, ta hänsyn till 

gällande människorättigheter samt ta hänsyn till företagets miljöpåverkan. På Statoil är 

det miljön som är i fokus på alla plan (Statoil, 2011).   

 

Även om Statoil har uppmärksammats ett flertal gånger i positiv bemärkelse, så finns 

det en annan sida av Statoil också. År 2001 slöt Statoil ett avtal med Amnesty 

International med syftet att föra en dialog om mänskliga rättigheter. Avtalet slöts dock 

efter att Statoil fått utstå många års protester från olika organisationer och från 

lokalbefolkningen för brister i deras uppträdande kring raffinaderiet i Melaka, Malaysia 

där Statoil är delägare. Familjer blev tvångsförflyttade från närliggande byar, hundratals 

fiskare krävde ersättning för förlorade inkomster samt två moskéer fick rivas upp för att 

ge plats för raffinaderiet. Hösten 2003 avslöjade norska Dagens Naeringsliv att Statoil 

varit involverade i en korruptionsskandal under etableringen av verksamheten i Irans 

gasfält South Pars. Statoil påstods ha betalat 15,2 miljoner USD för ”konsult-tjänster”, 

där pengarna istället gick till Hashemi Rafsanjani, som är VD i dotterbolaget till Irans 

nationella oljebolag samt son till Irans president. Krisen i Iran ledde till att flera 

medlemmar i Statoils styrelse avgick och företagets VD byttes ut. (Werner & Weiss, 

2005) 

4.1.2 Johnson and Johnson  

Boston College Center for Corporate Citizenship publicerade i oktober 2010 en 

rankning på de 50 mest socialt ansvarsfulla företagen i USA. Undersökningen bygger på 

24000 enkätundersökningar som gjordes över hela USA med människor som har viss 

kännedom om företaget i fråga. Denna undersökning skiljer sig från de vanliga 

rankningar eftersom det är samhällets uppfattning om företagens CSR initiativ i tre 

kategorier samt företagens allmänna rykte som speglar rankningen. Johnson and 

Johnson fick utmärkelsen för sitt arbete inom samhällsansvar, ägarstyrning och 

arbetsmiljö  (BCCCC, 2010). För att öka sitt rykte bland allmänheten har Johnson and 

Johnson tagit ett flertal initiativ som uppmuntrar en hälsosam livsstil och som 

uppmärksammar människor som engagerar sig i att förbättra andras hälsa. Ett initiativ 

som de tar syftar till att hjälpa mödrar och deras barn i utvecklingsländer med 

hälsorelaterade frågor. De kommande fem åren har initiativet som målsättning att hjälpa 

runt 120 miljoner kvinnor och barn årligen med bidrag, medicindonationer, forskning 
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och utveckling av nya läkemedel mot HIV och tuberkulos samt förbättra säkerheten vid 

barnafödsel och allmänt förbättra folkhälsan (Johnson and Johnson, 2011). 

 

År 1982 drabbades Johnson and Johnson av en större kris. Sju personer i Chicago miste 

livet efter att ha intagit Johnson and Johnsons marknadsledande smärtstillande medicin, 

Tylenol. Dödsfallen berodde på att medicinkapslarna innehöll 65 milligram cyanid som 

någon ännu okänd förövare hade lagt in i kapslarna. Mängden cyanid är 10000 gånger 

mer än vad som krävs för att döda en människa. Skandalen ledde till att Johnson and 

Johnsons marknadsandel sjönk från 37 procent till 7 procent direkt efter 

cyanidincidenten år 1982 (Mitchell, 1989). Ett annat exempel är då Johnson and 

Johnson sparkade sin dåvarande Chief Medical Officer, Joel Lippman, i maj 2006 på 

grund av hans envishet att återkalla produkter som utgjorde en fara för allmänheten. 

Lippman satte medborgarnas säkerhet framför företagets vinstmaximering, när han gång 

på gång ville stoppa tre av Johnson and Johnson mest framgångsrika produkter (Parker 

Waichman Alonso LLP Lawfirm, 2006). 

4.1.3 BMW 
BMW har sex år i rad varit sektorsledande inom kategorin: bilindustri, på Dow Jones 

Sustainability Indexes. Indexet, vilket är en årlig rankning på världens mest hållbara 

företag, har sedan starten 1999 årligen analyserat cirka 2500 företags arbete världen 

över inom områdena för ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande (Dow 

Jones Sustainability Index, 2011). Succén i att vara ledande år efter år beror enligt 

BMW på deras strategi som bygger på långsiktigt tänkande och ansvarsfulla åtgärder. 

Genom hela värdekedjan har BMW etablerat ekologiskt och socialt ansvarstagande, 

omfattande produktansvar och även ett tydligt åtagande att bevara naturliga resurser 

som en del av deras strategi. Att de även år 2010 toppade rankningen beror på 

integreringen av deras hållbarhet i hela värdekedjan; från utveckling av nya bränslesnåla 

alternativ genom miljövänliga produktionscyklar till miljövänlig återvinning. Dessutom 

visar de ansvar för deras cirka 96000 anställda som även de är engagerade i sociala 

projekt utanför deras ordinarie verksamheten. I anslutning till deras verksamhet i 

München finns bland annat ett dagis där de anställda kan dygnet runt lämna sina barn 

fram till dess att de fyller sex år. Detta initiativ togs av föräldrarna själv år 1992 och har 

genom åren expanderats till ytterligare tre dagiscentra i anslutning till deras fabriker 

runt om i världen. (BMW Press, 2011; BMW Group, 2011)  
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Den 30 september 2007 sändes en kontroversiell dokumentär på tysk TV, som belyser 

nuvarande ägarna (Quandt familjen) av BMWs svarta historia där förfäderna till ägarna 

utnyttjat slavarbete under nazist-eran mellan åren 1933 till 1945. Familjen Quand blev 

först femton år efter andra världskriget stora aktieägare i BMW, men dessförinnan ägde 

de en batterifabrik som hette Accumulatorenfabrik AG (Afa). I dokumentären urskiljas 

slavarbetarnas vidriga förhållanden på batterifabriken, där vatten fick drickas ur 

toalettstolen samt piskrapp utdelades utan anledning. Gunther Quandt som är förfäder 

till de nuvarande ägarna i BMW blev medlem i nazistpartiet 1933 och var väldigt nära 

den yttersta eliten bland nazistpartiet för att öka marknaden för sitt dåvarande 

batteriföretag. Företaget utnyttjade människor från koncentrationsläger som slavarbetare 

och i dokumentären framgår det att flera hundratals människor dog på grund av 

omänskliga förhållanden på arbetsplatsen. (Businessweek, 2007) 

4.1.4 Starbucks 

Långsiktiga investeringar som producerar sociala, miljömässiga och ekonomiska 

fördelar för de samhällen där de verkar i, är något som skapar värde för Starbucks. Detta 

åtagande belönar dels miljön samt ökar de ekonomiska möjligheterna för människor 

som producerar kaffe åt Starbucks.  Starbucks vill att företagens sociala initiativ främjar 

proaktiva och föregripande åtgärder istället för reaktiva åtgärder. Starbucks initiativ 

började i oktober 1998 när de tillsammans med den ideella organisationen för 

miljöbevaring, Conservation International (CI), startade ett samarbete för att främja 

jordbrukare som producerar kaffe med odlingsmetoder som skyddar den biologiska 

mångfalden. Första initiativet som togs var i El Triunfo Biosphere Reserve i Chiapas, 

Mexiko.  Starbucks och CI främjade jordbrukare som producerade skuggodlat kaffe5

                                                           
 

5 Skuggodlat kaffe syftar till kaffe som har odlats i skuggan av planterade träd. Till skillnad från kaffe som 
odlats i exponering av solljus bidrar skuggodlat kaffe till en ökad biologisk mångfald. (Shadecoffee, 2009) 

, 

vilket ledde till att det skapades en buffertzon av skog runt reservatet. 1999 köptes cirka 

35000 kg av det skuggodlade kaffet som sedan erbjöds till försäljning via Starbucks 

amerikanska återförsäljare. År 2000 utvecklades samarbetet till att även innefatta ökade 

insatser för att främja bevarandet av skogen och förbättra levnadsvillkoren för bönder 

och förbättra globalt biologiska mångfaldsområden. Detta är i linje med Starbucks 

engagemang för en hållbar kaffeproduktion samt deras vision att engagera andra ledare i 

världen inom kaffeindustrin att samarbeta för att uppnå branschomfattande riktlinjer för 
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miljö och socialt ansvarstagande. För Starbucks har detta initiativ hjälpt att utveckla en 

bra modell för selektion och hur samarbetet med en ideell organisation bör vara. Det i 

sin tur har lett till ett samarbete med en leverantör med hållbar kaffeproduktion och 

produkter som kunderna kan känna tar ansvar för miljön. Starbucks produkter har hjälpt 

företaget att bli accepterade som ett företag som tar socialt ansvar  (Kotler & Lee, 

2005). Sedan år 2000 har Starbucks även ett rättvisemärkt certifikat på sitt kaffe, Fair-

Trade. Rättvisemärkt kaffe med Fair-Trade certifikat ska bland annat hjälpa bönder att 

investera i sina gårdar och samhällen, skydda miljön och även utveckla den 

affärsmässiga kompetensen som krävs för att kunna konkurrera på den globala 

marknaden (Starbucks, 2011).   

 

I ett reportage som tidningen The Sun (2008) gjorde visade det sig att Starbucks har en 

policy som säger att kranen ska stå på dygnet runt i alla deras 10000 affärer runt om i 

världen, vilket har lett till ett spill på 23,4 miljoner liter vatten varenda dag. Anställda är 

förbjudna att stänga av kranen på grund av hälso- och säkerhetsregler, eftersom ett 

konstant flöde av vatten förhindrar bakterier att frodas i kranarna anser Starbucks. Men 

kritikerna är skeptiska till detta uttalande i och med vatten är en naturresurs som inte 

finns att tillgå lika väl i världens alla länder. Att förbruka den mängden vatten kan skada 

miljön och djur, eftersom vattnet kommer ifrån floder och grundvatten. I reportaget 

visades det även att vattnet i kranarna inte återanvändes.  

4.1.5 McDonald’s 

McDonald’s Corporation blev år 2010, för sjätte året i rad, utsedda till sektorsledande 

för deras arbete med CSR på Dow Jones Sustainability Indexes (McDonalds, 2010). I 

april 2002, släppte McDonald’s sin första CSR-rapport. I den skrev dåvarande VD:n 

Jim Cantalupo att McDonald’s har äran att servera mat till fler kunder runt om i världen 

än någon annan. Med denna ära kommer också ansvaret att vara en god granne, 

arbetsgivare och värna om miljön. McDonald’s vill vara en ledare och katalysator för 

positiva förändringar samt inser vikten och nödvändigheten av CSR-arbete. Nedan 

följer några av McDonald’s CSR-initiativ som är inriktade på olika kategorier. 

• Den 20e november 2002, introducerade McDonald’s en dag, benämnd World 

Children’s day, där en amerikansk dollar från varje Big Mac och andra utvalda 

produkter ur sortimentet oavkortat skulle gå till välgörenhetsorganisationer för 

utsatta barn. Allt detta kommunicerades ut via internet, e-post, tv, radio och 
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diverse reklampelare.  Över 12 miljoner amerikanska dollar samlades in på 24 

timmar. 

• Ronald McDonald’s husen erbjuder familjer med svårt sjuka barn ett andra hem. 

Ronald McDonald’s välgörenhetsfond skapar och stödjer program i hela världen 

som förbättrar hälsa och välmående för barn. Över 400 miljoner amerikanska 

dollar har donerats till programmet. 

• McDonald’s arbetar ständigt tillsammans med ägare, anställda och leverantörer 

för att bidra med hjälp vid katastrofsituationer såsom tornados, orkaner, 

översvämningar, uppror, jordbävningar och andra katastrofer. Ett exempel på 

detta var vid terroristattentaten den 11 september 2001, då McDonald’s gav ut 

över 750 000 gratis måltider dygnet runt till området runt New York City, 

Pentagon och Pennsylvania.  (Kotler & Lee, 2005). 

Sommaren år 2000 offentliggjorde en organisation i Hongkong en rapport om hur 

arbetsförhållandena såg ut hos fem av McDonald’s leverantörer som tillverkar leksaker 

till Happy Meals. Det framgick att barnarbete med falska åldersintyg förekom hos 

leverantörerna. Kvinnliga arbetare fick betalt för åtta timmars arbete men jobbade i 

själva verket femton timmar om dagen, med en dagslön på cirka 13 svenska kronor. 

McDonald’s valde först att tillbakavisa ryktena men det bevisades senare att över 100 

barn i en av fabrikerna var i åldern mellan 12 och 13 år. På grund av mediernas ökade 

intresse för detta valde McDonald’s slutligen att skicka en undersökningsgrupp till 

fabriken och istället för att förbättra arbetsvillkoren på fabriken valde McDonald’s att 

stänga fabriken och ge orderna till en annan fabrik. Barnarbete upptäcktes även i 

England när BBC 2002 sände en rapport där 15 till 16-åriga skolbarn ibland jobbade 17 

timmar i sträck på en McDonald’s restaurang. 1997 uppmärksammades 

arbetsförhållandena på en fabrik i Vietnam som också tillverkade leksaker till Happy 

Meal. En massförgiftning drabbade företaget i Vietnam när aceton läckte ur. 220 

personer av de 1000 anställda drabbades och McDonald’s vägrade betala kostnaderna 

på behandlingen. En genomsnittlig arbetare på fabriken i Vietnam tjänar 54 öre i 

timmen och har en genomsnittlig arbetsdag på tio timmar, sju dagar i veckan. (Werner 

& Weiss, 2005) 

4.1.6 FC Barcelona 

Ända sedan grundandet av den anrika fotbollsklubben FC Barcelona år 1899, har 

klubben fram till år 2006 aldrig haft någon sponsor på sin tröja. 2006 skrevs ett femårigt 
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”- Football Club Barcelona is giving back to society 

through UNICEF” 

”- We decided to implement our corporate social responsibility and to 

support the MDGs of the United Nations, we were pioneers in the 

world in football clubs in development of social responsibility. We 

would like to be a role model for other clubs to follow.” 

kontrakt med FN:s barnrättsorganisation UNICEF. Kontraktet innebar att FC Barcelona 

donerar 0,7 procent av klubbens ordinarie inkomst för att stödja olika FN program och 

projekt samt att UNICEF:s logga pryder fotbollklubbens tröjställ (UNICEF, 2006). 

Presidenten av FC Barcelona, Joan Laporta, förklarar syftet med denna satsning på 

följande sätt: 

 

 

 

(UNICEF, 2008) 

Vidare fortsätter La Porta:  

 

 

 

 

 

(UNICEF, 2008) 

 

Projekten i sig syftar till att hjälpa utsatta barn och föräldrar att förhindra spridningen av 

HIV, AIDS och andra farliga virusrelaterade sjukdomar. Förutom fotbollsklubbens 

initiativ engagerar sig även deras största stjärna Lionel Messi som UNICEF:s goodwill 

ambassadör. Hans kontrakt löper på två år och innebär att Messi kommer stödja olika 

projekt samt besöka skolor och barnkliniker världen över för utsatta barn.  (UNICEF, 

2010) 

 

Engagemanget för samhället och samarbetet med UNICEF har gjort FC Barcelona 

uppmärksammade på ett positivt sätt runt om i världen. Även Real Madrids tränare, José 

Mourinho, påpekade FC Barcelonas goda rykte efter en förlust mot FC Barcelona. På 

pressmötet gick Mourinho hårt till angrepp mot det europeiska fotbollsförbundet, UEFA 

och FC Barcelona, där han nämnde att anledningen till att domarna och hela världen 

stödjer FC Barcelona kan vara på grund av att de stödjer UNICEF. Han fortsatte och sa 

att det inte är enkelt att möta ett lag som alltid får alla domslut på sin sida (Aftonbladet, 

2011).  FC Barcelonas kontrakt med UNICEF löper ut i juni 2011 och klubben har valt 

att låta telekommunikationsföretaget Etisalat, från Förenade Arabemiraten stå som 

huvudsponsor på tröjstället nästföljande 4 år. 12 miljoner euro är kostnaden för Etisalat 



 52 

att marknadsföra företaget på FC Barcelonas tröjställ. Det är för övrigt första gången 

någonsin under klubbens historia som de låter en sponsor betala för att få pryda 

tröjstället. Klubben har dock valt att fortsätta samarbetet med UNICEF i ytterligare ett 

år för att kunna fortsätta förbättra livet för utsatta barn världen över (FC Barcelona, 

2009; Etisalat, 2009; UNICEF, 2011). 
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CSR

Ekonomiskt

Socialt

Miljömässigt

Etiskt

Legalt

Filantropiskt

5. Sammanfattning av teoretisk referensram 
 
 
 
 
 
 

I vår teoretiska referensram har vi fått bekräftat problematiken med begreppet CSR som 

vi diskuterade i inledningskapitlet.  

 

Genom vår litteraturstudie har vi 

kommit fram till att de vanligast 

förekommande områden som 

omfattas av begreppet CSR är: 

ekonomiskt, socialt, miljömässigt, 

etiskt, legalt och filantropiskt. I 

figur 6 illustrerar vi dessa områden 

och deras påverkan på begreppet 

CSR. 

 
 
 
I kapitel 3 presenterade vi 57 definitioner på CSR från 35 olika artiklar. Från 

definitionerna har vi lyft ut följande nyckelord: 

• Beyond economic requirements 

• Beyond legal requirements 

• Commitment 

• Community/Society 

• Consider needs 

• Consistent with societal values 

• Contribute to social welfare 

• Create Value 

• Environmental 

• Ethical 

• Fulfill expectations 

• Interactions 

• Obligation/Duty 

• Philantropic 

• Relationships 

• Social 

• Stakeholders 

• Sustainable development 

• Voluntary 

 

Figur 6) Teoretisk modell av begreppet CSR 

För att underlätta för läsaren återger vi i detta avsnitt viktig information som byggts upp i 
föregående kapitel. Innehållet i detta avsnitt har använts som underlag till 
empiriinsamlingen. 
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Utifrån ovanstående nyckelord har vi skapat en teoretisk definition på begreppet CSR. 

 

CSR is about: 

“A corporation’s voluntary commitment to create value and improve the social welfare 

of the society. This commitment goes beyond the economic, technical and legal 

requirements and includes ethical, environmental, social and philanthropical 

considerations in the firm’s operations as well as in the interactions with stakeholders”.  

 

Motsvarande definition på svenska är: 

“Ett företags frivilliga åtagande för att skapa värde och bidra till en bättre välfärd i 

samhället. Detta åtagande sträcker sig förbi företagens ekonomiska, tekniska och legala 

krav och inkluderar etiska, miljömässiga, sociala och filantropiska överväganden i 

verksamheten och i företagens samverkan med intressenterna”. 

 

Vi har valt att låta den svenska definitionen ligga till grund för insamlandet av vårt 

empiriska material. Definitionen på CSR har vi bland annat använt för att konstruera 

frågor till företagen. Genom telefonintervjuerna har vi undersökt om den teoretiska 

definitionen av CSR stämmer överens med företagens syn på CSR. Vår teoretiska 

definition har även spelat en stor roll vid skapandet av enkäter till kunder. Inte minst så 

visar den teoretiska definitionen på CSR att det inte bara handlar om hur företagen 

arbetar i sin operativa verksamhet utan även hur kommunikationen sker till företagens 

intressenter. En viktig aspekt är därför att belysa hur intressenterna vill få information 

angående företagens CSR-arbete. Vi har undersökt om det finns några brister inom 

kommunikationen från företagens sida eller om intressenterna efterfrågar andra 

lämpliga kommunikationskällor än vad företagen erbjuder idag. Redovisningen av CSR 

är nödvändig för intressenterna, så att de kan skapa en helhetsbild av företagens CSR-

arbete. Vi har lyft fram några teoretiska perspektiv på den så kallade 

hållbarhetsredovisningen vilken idag är starkt influerat av redovisningsramverket GRI. I 

följande kapitel har vi samlat in information om varför företagen väljer att följa GRI:s 

riktlinjer och rekommendationer. Vi har även fångat företagens uppfattning om det 

finns ett behov av, eller önskemål om, lagstiftning inom hållbarhetsredovisning. 

 

I vår teoretiska referensram har vi även redogjort för kopplingen mellan CSR och 

ekonomisk lönsamhet samt intressentmodellen och legitimitetsteorin. Genom att samla 
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in empirisk information om kopplingen mellan CSR och ekonomisk lönsamhet har vi 

undersökt om det endast är ekonomiska incitament som står bakom företagens sociala 

initiativtaganden samt hur möjligheterna ser ut för företagen att kombinera sitt 

ekonomiska vinstintresse med intressenternas krav på företagens samhällsansvar.  Vilka 

intressenter som berörs av företagens CSR initiativ har sin grund i intressentteorin. I 

empiriinsamlingen har vi valt att fokusera på företagens kunder som är en av de 

viktigare av företagens interna intressenter. Legitimitetsteorin har vi använt som grund 

för att undersöka varför företagen arbetar med CSR och vad som påverkar deras sätt att 

arbeta inom området. Vi har även använt legitimitetsteorin för att se om de sätt som 

företag kan erhålla legitimitet enligt teorin, stämmer överens med fallföretagens CSR-

arbete. 

 

Vi redogjorde även för kritikernas och förespråkarnas syn på CSR. Det är av största 

relevans att kontrollera om dessa synpunkter är i tiden eller inte. Vi har därför 

konstruerat frågor till både företagen och kunderna huruvida företagen tar ett tillräckligt 

stort ansvar idag. Vi frågade även de kunder som tyckte att företagen borde ta ett större 

samhällsansvar inom vilket ansvarstagande företagen främst borde bli bättre på. 

 

De praktiska företagen som uppmärksammats för sina CSR-arbeten har används för att 

tydliggöra hur initiativ kan se ut hos olika företag samt vad som har fått dessa företag att 

vända ett tidigare dåligt anseende till att bli bland de mest ansedda företagen i världen.   
 
I figur 7 visar vi vilka områden som 

vi ställt frågor inom till kunderna 

och företagen.  De nummer som 

visas i figuren syftar till frågorna 

som berör respektive område. 

Frågorna till företagen går att 

utläsas i bilaga 1 och frågorna till 

kunderna går att utläsas i bilaga 2. 

 Figur 7) Områden som berörs i empiriinsamlingen 
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6. Empiri 
  

 

 

 

 
 

6.1 Fallstudieföretag 

6.1.1 Electrolux AB 

Electrolux AB är ett företag som dels tillverkar hushållsapparater, såsom kylskåp, 

diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar, men även apparater för 

professionellt bruk till olika organisationer. Electrolux säljer årligen över 40 miljoner 

produkter till kunder i 150 olika länder. (Electrolux, 2011:1) 

 

Electrolux är noterat på Stockholmsbörsens Large Cap lista där företaget uppnådde ett 

börsvärde motsvarande cirka 60 miljarder kronor vid årsskiftet 2010/2011 (Electrolux 

årsredovisning, 2010; Nasdaq OMX Nordic, 2011). Under år 2010 hade Electrolux, med 

sina 52 000 anställda, en nettoomsättning på cirka 106 miljarder kronor (Electrolux 

årsredovisning, 2010).  

 

Electrolux arbetar ständigt för att bidra till en hållbar framtid. Detta arbete har lett till att 

Electrolux år 2010 fick, för fjärde året i rad, utmärkelsen branschledare i Dow Jones 

Sustainability Index, DJSI. Utmärkelsen innebar att Electrolux blev rankad bland de 10 

procent bästa av världens 2 500 största företag för sitt miljömässiga och sociala ansvar. 

(Electrolux årsredovisning, 2010) 

 

Ett initiativ som Electrolux arbetar med för att bidra till en hållbar framtid är kampanjen 

Vac from the Sea. Kampanjen belyser ett problem som plastprodukter för med sig, 

nämligen plastavfall. Målet med kampanjen är att sprida uppmärksamheten kring 

plastavfallsproblematiken, att öka marknadens utbud av återvunnet material samt att öka 

försäljningen av det som Electrolux benämner som gröna produkter. En av dessa gröna 

produkter är Electrolux Green Range dammsugare, som består upp till 70 procent av 

återvunnen plast. Genom att återvinna plasten vid tillverkning av Green Ranch 

Empirikapitlet inleds med en kort beskrivning av fallföretagen Electrolux, Swedbank och 
Swedish Match samt en redogörelse för ett av de CSR-initiativ som respektive företag har 
vidtagit.  I kapitlet framförs vidare resultatet av de intervjuer vi har haft med fallföretagen 
samt resultaten från kundundersökningen. 
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dammsugarna menar Electrolux att det går åt upp till 90 procent mindre energi än vid 

tillverkning av råplast. (Electrolux årsredovisning, 2010; Electrolux, 2011:2) 

6.1.2 Swedbank AB 

Swedbank har en lång historia i Sverige med rötter ända från 1820-talet, då Sveriges 

första sparbank bildades. Swedbank som organisation bildades år 1997 när dåvarande 

Sparbanken Sverige och Föreningsbanken fusionerade och fick namnet 

FöreningsSparbanken. I september år 2006 bytte bolaget namn till Swedbank AB. Idag 

är Swedbank etablerat i ett flertal länder däribland Sverige, Estland, Lettland och 

Litauen men har även kontor i städer såsom London, Moskva, New York, Shanghai 

med flera. (Swedbank, 2011) 

 

Vid årsskiftet 2010/2011 uppgick Swedbanks börsvärde till 109 miljarder kronor. För 

verksamhetsåret 2010 uppgick Swedbanks intäkter till drygt 31 miljarder kronor och 

koncernen hade i genomsnitt cirka 19 500 anställda. (Swedbank, årsredovisning, 2010) 

 

Swedbank har som tradition att arbeta aktivt för att främja samhället. Företagets VD, 

Michael Wolf, anser att hållbarhet är en av hörnstenarna i Swedbanks värderingsgrund. 

Arbetet mot hållbarhet utgår ifrån FN:s Global Compact, som berör tio principer 

angående mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. (Swedbank, 2011) 

 

Ett av Swedbank initiativ för att bidra till en hållbar framtid är deras samarbete med 

Världsnaturfonden, WWF. Swedbank erbjuder sina kunder ett betalkort där Swedbank 

skänker 50 öre till Världsnaturfonden varje gång kunden betalar med kortet. En del av 

årsavgiften går även den till Världsnaturfonden. Totalt skänkte Swedbank 7,1 miljoner 

kronor till Världsnaturfonden under år 2010. (Swedbank, årsredovisning, 2010) 

 

Swedbank har valt att redovisa sitt hållbarhetsarbete sedan år 1995. 

Hållbarhetsredovisningen mellan åren 2000-2003 samt 2009-2010 är upprättad i 

enlighet med GRI:s riktlinjer. Swedbank är sedan år 2003 den första och enda 

börsnoterade banken i Norden som har blivit miljöcertifierat enligt ISO 14001. 

(Swedbank, årsredovisning, 2010) 
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6.1.3 Swedish Match AB 

Swedish Match tillverkar och säljer snus, cigarrer, tuggtobak samt tändstickor och 

tändare. Tillverkningen av koncernens produkter sker i sju länder medan försäljningen 

sträcker sig över stora delar av världen. Swedish Match har sitt ursprung i de två 

företagen AB Svenska Tobaksmonopolet och Svenska Tändsticks AB. De två bolagen 

slogs samman år 1992 och bildade Swedish Match AB, vilket då verkade inom 

Procordia koncernen. År 1994 köpte Volvo upp samtliga aktier i Swedish Match men 

redan ett par år senare valde Volvo att börsintroducera Swedish Match och dela ut 

aktierna till Volvos ägare. (Swedish Match, 2011:1) 

 

Swedish Match hade i slutet av år 2010 ett börsvärde på cirka 42 miljarder kronor och 

företaget hade under året en nettoomsättning på drygt 13,6 miljarder kronor. Antalet 

anställda i koncernen uppgick i genomsnitt till cirka 8 800 under verksamhetsåret 2010. 

(Swedish Match årsredovisning, 2010) 

 

Swedish Match hållbarhetsvision är att ”[…] leverera ett bättre och högre värde till 

aktieägarna på lång sikt” (Swedish Match årsredovisning, 2010, s. 24). Enligt Swedish 

Match är hållbarhet en viktig del av koncernens strategi, då hållbarhetsarbetet ökar 

konkurrenskraften samt reducerar företagets kostnader och risker på lång sikt (Swedish 

Match årsredovisning, 2010).    

 

Swedish Match årsredovisning för verksamhetsåret 2010 var första rapporten som 

koncernen valde att redovisa i enlighet med GRI:s riktlinjer. (Swedish Match 

årsredovisning, 2010) 

 

Ett initiativ som Swedish Match arbetar med är stiftelsen Solstickan. Stiftelsen syftar till 

att hjälpa handikappade och kroniskt sjuka barn samt äldre människor genom anslag till 

skolor, föreningar eller andra organisationer samt till enskilda personer. Solstickan 

bildades redan år 1936 och sedan starten har den totala insamlingen uppgått till närmare 

100 miljoner kronor. Insamlingen sker genom att Swedish Match skänker fyra öre till 

stiftelsen för varje såld tändsticksask av märket Solstickan samt fem öre för varje såld 

Solstickantändare. (Swedish Match, 2011:2) 
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6.2 Fallföretagens syn på CSR 
Fallföretagens syn på CSR skiljer sig åt vad gäller vissa aspekter, samtidigt som det går 

att urskilja många likheter och samband företagen emellan. Intervjuerna med företagen 

omfamnade följande områden: innebörden av CSR, motiven bakom CSR-arbetet, 

upplevda för och nackdelar med CSR, redovisning av CSR samt utvecklingen av CSR i 

framtiden (se bilaga 1). 

6.2.1 Innebörden av CSR för företagen 

Hur definierar ni CSR? 

På Electrolux pratas det inte mycket om CSR, utan istället används begreppet: 

Sustainability. Dock är den i högsta grad jämförbar med innebörden av begreppet CSR. 

Electrolux definition på Sustainability följer Dow Jones Sustainability Index engelska 

definition: “Corporate Sustainability is a business approach that creates long-term 

shareholder value by embracing opportunities and managing risks deriving from 

economic, environmental and social developments“. Denna definition anser Henrik 

Dahlström täcker in de sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekterna på 

Sustainability. Sustainability på Electrolux täcker inte bara riskfrågor utan det är även 

en möjlighetsfråga. Det är en fast utveckling som gått över tiden. Förr i tiden lades 

väldigt stort fokus på riskhantering, men nuförtiden innebär Sustainability enorma 

affärsmöjligheter för Electrolux. (Dahlström, 2011) 

 

När Swedbank pratar om CSR syftar de till: ”bankens ansvar för effekterna av beslut 

och aktiviteter på samhälle och miljö så att dessa, genom ett öppet och etiskt agerande:  

• överensstämmer med hållbar utveckling inklusive samhällets välfärd 

• tar hänsyn till intressenters förväntningar 

• följer gällande lagstiftning och är i enlighet med internationella normer och 

förhållningssätt 

• genomsyrar Swedbank och integreras i alla aktiviteter.” (Swedbank, 2011) 

 

Swedbank är inne i en övergångsperiod från att benämna det som CSR till att använda 

begreppet hållbarhet. Inom hållbarhet är det både frågor som berör miljön och de 

mänskliga rättigheterna men samtidigt finns även inslag av sociala aspekter. Det är ett 

samspel mellan dessa begrepp som utgör Swedbanks benämning på hållbarhet. 
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Ekonomi är också en viktig faktor, då en hållbar ekonomi är en förutsättning för 

Swedbank att kunna hjälpa sina kunder uppnå en hållbar ekonomi själva, menar 

Amanda Jackson. (Jackson, 2011) 

 

Swedish Match använder inte heller begreppet CSR utan väljer istället benämningen 

Corporate Sustainability. På Swedish Match handlar Corporate Sustainability om hur 

företaget, med hänsyn till sina kärnvärden och utveckling över tiden, hanterar frågor 

som berör ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Corporate Sustainability 

innefattar även kommunikationen med olika intressenter, skapandet av tydliga riktlinjer 

samt arbetet i linje med samhällets värderingar. Detta görs för att Swedish Match ska bli 

ett mer attraktivt företag, inte bara för kunder och konsumenter men även för 

investerare och potentiella investerare. Det är en bred definition, men i grund och botten 

handlar det om hur företaget kan behålla sin lönsamhet, säkra sin fortlevnad, vara 

långsiktigt hållbart samt arbeta med trender och förändringar i samhället och 

miljömässiga frågor. Emmett Harrison anser att den bästa definitionen på Corporate 

Sustainability är: 

 

“[…] a business approach that creates long-term shareholder value by embracing 

opportunities and managing risks deriving from economic, environmental and social 

development. It is the inclusivity of the term that makes it so attractive to business 

looking to fundamentally change the way they deal with social and environmental 

issues.”  (Harrison, 2011) 

 

Anser ni att avsaknaden av en enhetlig definition av CSR ställer till problem för er? 

Dahlström menar att problematiken kring definitionen har cirkulerat länge och nu finns 

det ett flertal begrepp som är accepterade. Förr ansåg Electrolux och andra företag att 

begreppet ofta associerades med kostnader, men det var innan det sammankopplades till 

en del av den ordinarie verksamheten. Nuförtiden är den generella avsaknaden av en 

enhetlig definition inte något problem för Electrolux eftersom företaget idag vet hur de 

definierar begreppet. Electrolux jobbar hårt för att samtliga anställda ska känna igen 

företagets definition av begreppet. (Dahlström, 2011) 

 

Swedbank anser att en tydlig definition är en nödvändighet när företagets 

samhällsansvar ska kommuniceras externt eller internt. Men eftersom det inte är 
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lagstadgat, så kan organisationer välja att delge valfri information till sina intressenter. 

Som kund kan detta medföra problem eftersom det kan vara svårt att urskilja 

genomgoda företag med företag som bara marknadsför sig bra. Swedbank är inne i en 

övergångsfas till att kommunicera och definiera tydligare. Tidigare arbetade Swedbank 

med begreppet CSR men väljer idag att benämna det hållbarhet, även om övergången 

fortfarande pågår. Det är viktigt att försöka få ett helhetsperspektiv anser Jackson. Det 

handlar om att själv inte ha en negativ påverkan på människa och miljö samt att försöka 

skydda både miljö och de mänskliga rättigheterna. Det är därmed inte bara ur ett 

riskminskningsperspektiv som Swedbank arbetar med hållbarhet utan även ur ett 

förebyggande perspektiv gällande andra områden. (Jackson, 2011) 

 

I februari år 2010 diskuterade Swedish Match, på ett ledningsmöte, vilket begrepp som 

företaget bör använda inom sin verksamhet. Alla pratade om Corporate Social 

Responsibility, Corporate Governance et cetera. Harrison ville ändra på detta och valde 

att prata om det som Corporate Sustainability. Många andra företag använder sig av 

begreppet för Sustainability men enligt Harrison är innebörden annorlunda företagen 

emellan (Harrison, 2011)   

 

Vilka områden passar in på er definition av CSR/Sustainability/hållbarhet?  

På Electrolux är huvuddragen inom Sustainability de sociala, miljömässiga, ekonomiska 

och etiska perspektiven. Men inom samtliga kategorier finns det underkategorier. 

Electrolux har slarvigt valt att koppla ihop det etiska perspektivet med det sociala, enligt 

Dahlström. På Electrolux är det en självklarhet att följa lagar och regler. Därutöver 

omfattas företaget också av ansvaret att distribuera information till viktiga intressenter 

som ställer dessa krav på dem. Främsta kravet som intressenterna efterfrågar är att lagar 

och regler efterföljs i samtliga länder de är verksamma inom. Utöver det har 

intressenterna även krav och förväntningar på hur Electrolux ska upprätthålla sin agenda 

mot Sustainability. (Dahlström, 2011) 

 

För Swedbank är det viktigt att fokusera på områdena: Miljö, socialt, ekonomi och etik. 

(Jackson, 2011) 

 

Swedish Match anser att sociala, miljömässiga, ekonomiska och etiska aspekter är 

integrerade med varandra. Ett område kan inte vara viktigare än det andra. Eftersom 
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Swedish Match är ett vinstdrivande företag och aktieägarnas synpunkter är väldigt 

viktiga för företaget. Därmed är de ekonomiska aspekterna nödvändiga att beakta. Det 

är viktigt att samspela med trenderna och miljöförändringar i samhället och därför är det 

svårt att bedöma om något område är viktigare än något annat, då områdena samverkar 

med varandra menar Harrison. (Harrison, 2011) 

 

Anser ni att ”följa lagen” kan betraktas som CSR? 

Frågor som berör krav på Electrolux leverantörer är formulerade efter deras 

uppförandekod. Denna uppförandekod består till 85 procent av att följa lagen i det land 

företaget verkar i. Electrolux har insett att det inte är självklart för alla i olika länder att 

följa lagen på grund av att det kan förekomma exempelvis korruption bland 

myndigheter och lagstiftare. Electrolux försöker förmedla till samtliga leverantörer att 

lagen måste efterföljas, även om leverantörerna emellanåt kan komma med bra 

undanflykter eller argument att inte följa lagen, då de kan påstå att lagsystemet är 

korrupt. Att Electrolux och deras leverantörer ibland kan ifrågasätta lagen är ett problem 

som inte är deras uppgift att lösa, utan det är andra aktörer i samhället som ska lösa 

detta. Dahlström påpekar dock att Electrolux framför sina åsikter till dessa aktörer ifall 

de anser att lagar eller regleringar behöver förändras. (Dahlström, 2011) 

 

På Swedbank anses det inte som ett kriterium att följa lagen för att arbeta med CSR. Att 

följa lagen är en grundförutsättning, men om ansvar vill tas utöver lagen, eller något 

annat initiativ, så behöver inte det initiativet vara lagstadgat. (Jackson, 2011) 

 

En del av Swedish Match ”Code of Conduct” är att följa deras policy och upprätthålla 

de standarder som finns i uppförandekoden. Harrison menar att Swedish Match som 

företag även har en skyldighet till dem själva att leda organisationen enligt deras ”Code 

of Conduct”; detta genom att förbättra processer i organisationen utöver vad som är 

stadgat i gällande lagar och regleringar.  (Harrison, 2011) 

6.2.2 Motiven bakom företagens CSR-arbete 

Av vilka anledningar arbetar ni med CSR/ Sustainability? 

Electrolux arbetar med Sustainability främst för att deras intressenter efterfrågar och 

förväntar sig detta av dem. (Dahlström, 2011) 
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Swedbank vill självklart ta sitt ansvar i samhället och har en lång historia som berör 

detta ansvarstagande. Det ligger i deras DNA att jobba med ett samhällsengagemang, så 

det är en del av vad de gör och vem de är.  Deras intressenter efterfrågar deras arbete 

med CSR, men det är även viktigt ur ett strategiskt perspektiv på Swedbank. Det är 

ohållbart att inte arbeta med CSR anser Jackson.  Swedbank vill arbeta med frågor som 

säkerställer att de bidrar till en positiv påverkan på vår planet och minskar riskerna att 

bryta mot de mänskliga rättigheterna. Att vara en del av ett hållbart samhälle är för 

Swedbank en överlevnadsfråga fortsätter Jackson. (Jackson, 2011) 

 

På Swedish Match handlar arbetet med Corporate Sustainability om att skapa långsiktigt 

ekonomiskt värde för aktieägarna samt att vara så effektiva som möjligt. Det i sin tur 

gör att Swedish Match kan hålla nere kostnader och risker samtidigt som företaget blir 

mer konkurrenskraftigt. Corporate Sustainability är ett strategiskt perspektiv för att 

skapa långsiktiga ekonomiska fördelar på Swedish Match. Kunder är mer villiga att 

köpa deras produkter ifall de vet att Swedish Match gör saker som följer samhällets 

trend. Genom att ta sitt ansvar i samhället ökar intresset för deras produkter, anställda 

blir mer motiverade av att arbeta på Swedish Match och det lockar även ny arbetskraft. 

Harrison menar att även om Swedish Match är ett tobaksföretag så betyder det inte att 

de endast fokuserar på aktieägarnas intressen utan det berör även frågor som handlar om 

miljön, sociala aspekter et cetera. (Harrison, 2011) 

 

Skulle ni vidta CSR-initiativ även om det påverkade lönsamheten negativt? 

På Electrolux spelar det ingen roll om lönsamheten påverkas negativt av initiativen, 

eftersom deras kunder efterfrågar arbetet med Sustainability. Electrolux befarar att om 

de inte skulle redogöra för sina initiativ skulle det möjligtvis innebära att de drabbas av 

mindre försäljningar. De etiska riktlinjerna måste följas för att det ska bli någon affär 

med deras kunder och det spelar ingen roll om initiativen är publicerade eller inte. Det 

är en naturlig del av Electrolux strategi; att produkten ser bra ut, fyller sin funktion och 

så vidare. Ordning och reda sammanfattar det hela vid dessa typer av frågor. 

(Dahlström, 2011) 

 

Anledningen till att företag gör det idag är för att intressenter ska kunna få en bild på 

företaget och ha en möjlighet att kunna jämföra med andra företag. Swedbank skulle 
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kunna vidta initiativ även om det påverkade lönsamheten negativt, då det på lång sikt 

kan utmynna i positiva fördelar menar Jackson. (Jackson, 2011) 

 

Corporate Sustainability får ingen negativ lönsamhetspåverkan på Swedish Match om 

det innebär att företaget blir mer attraktivt ur kundernas och konsumenternas synvinkel 

men även ur ett samhällsperspektiv, menar Harrison. Det kan vara negativt ur ett 

kortsiktigt perspektiv men sett ur ett långsiktigt perspektiv kan det vara 

motivationshöjande för de anställda och som företag säljer de mer produkter eftersom 

kunderna efterfrågar deras produkter framför konkurrenternas. Dessa beslut bör inte tas 

på ett tidsperspektiv på runt tre månader utan dessa beslut ska vara tagna för ett 

perspektiv på 3-5 år fortsätter Harrison. (Harrison, 2011) 

 

Vilka intressenter efterfrågar ert arbete med CSR/Sustainability? 

Kunderna är en av Electrolux viktigaste intressenter. Andra intressenter som efterfrågar 

deras arbete med Sustainability är bland annat investerare (pensionsfonder och 

analytiker) och anställda. (Dahlström, 2011) 

 

På Swedbank är de anställda en viktig intressent. Inom detta område tittar de på 

jämställdhetsfrågor, antidiskrimineringsfrågor, lika rätt till löneutveckling och 

arbetsförhållanden. Ägare och kunder efterfrågar också deras arbete med CSR. Kunder 

är medvetna om vad de köper och vad de vill ha menar Jackson. Swedbank har till 

exempel fonder där en viss del av fondvärdet kan skänkas till förmån för olika 

organisationer såsom Amnesty. Det är flera kunder som väljer dessa fonder, så det finns 

ett allmänt intresse hos deras kunder att kunna påverka. Sen är det även NGO:s, 

myndigheter, media och konkurrenter som kan nämnas som viktiga intressenter som 

efterfrågar deras arbete med CSR. (Jackson, 2011) 

 

Swedish Match anställda är de som efterfrågar deras arbete med Corporate 

Sustainability i första hand, då de anställda kan vara med och påverka förändringar 

mest. Andra viktiga intressenter som Swedish Match har identifierat är deras aktieägare, 

kunder, leverantörer, investerare, beslutsfattare och myndigheter. (Harrison, 2011) 
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6.2.3 För- och nackdelar med CSR 

Vad har ni fått ut av att jobba med CSR? 

Electrolux ser det som en fördel inom många aspekter. Att jobba med Sustainability på 

Electrolux har framförallt öppnat en hel del affärsmöjligheter, bidragit till att kund- och 

leverantörsrelationerna har stärkts samt varit varumärkesstärkande. (Dahlström, 2011) 

 

Förutom att det är engagerande för medarbetarna på Swedbank så är CSR-arbetet även 

varumärkesstärkande. Folk vill jobba på ett företag som de har förtroende för, då yrket 

är en förlängning av ens privata varumärke menar Jackson. Men sen är det också ett sätt 

att minska risken internt och att förbättra processerna internt. Inget företag mår bra av 

att kränka de mänskliga rättigheterna i något av sina leverantörsled. Det kan dels vara 

kostsamt men även ge upphov till stora varumärkesrisker fortsätter Jackson. (Jackson, 

2011) 

 

En av Swedish Match främsta fördelar att arbeta med Corporate Sustainability är att det 

är en motivationshöjare för deras anställda. Arbetet med Sustainability har gjort det 

möjligt att arbeta i enlighet med GRI på Swedish Match och det har varit riktigt 

värdefullt för dem. Det har hjälpt Swedish Match att organisera verksamheten efter 

aktieägarnas önskemål. (Harrison, 2011) 

 

Har ni upptäckt några nackdelar att arbeta med CSR? 

Det finns självklart utmaningar och svårigheter att arbeta med Sustainability menar 

Dahlström. Att definiera Electrolux ansvarsområde är en av svårigheterna. Dahlström 

menar att deras ansvar inte kan sträcka sig hur långt som helst och ibland ställs orimliga 

förväntningar på Electrolux, vilket är den stora svårigheten och utmaningen att jobba 

med Sustainability. Dock behöver det inte vara en nackdel för Electrolux att arbeta med 

Sustainability. Det finns fördelar i samband med förhandlingar med kunder och 

leverantörer, att företaget får erkännande för sin redovisning och arbetet med dessa 

frågor.  Nackdelarna hade förmodligen varit större om Electrolux inte hade arbetat med 

Sustainability. (Dahlström, 2011) 

 

Om man tänker på CSR som ett projekt vid sidan om, kan problem uppstå såsom att det 

kostar mycket, fokus flyttas bort från kärnverksamheten och det kan skapa motstridiga 
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intressen. Men implementeras CSR i verksamheten, ser Swedbank det snarare som 

affärsmöjligheter. (Jackson, 2011) 

 

Negativa inslag av att arbeta med frågor som berör Corporate Sustainability var till en 

början svåra att identifiera på Swedish Match. En svårighet är att hjälpas åt, försöka få 

samtliga inom organisationen att fokusera på samma mål, använda samma indikatorer, 

prata om problem som uppstått et cetera. Det är relevant för Swedish Match att föra en 

dialog med sina aktieägare om vad som är viktigt för dem. Swedish Match har 

identifierat flera positiva och negativa intryck som arbetet med Corporate Sustainability 

medfört och samtliga är väldigt betydelsefulla. Några av dessa är: hur personalen bör 

hanteras, frågor som berör mänskliga rättigheterna, hälso- och säkerhetsfrågor, andel 

nöjda kunder, korruption och bedrägeriärenden. Detta är en av anledningarna till att 

Swedish Match väljer att kalla det Corporate Sustainability istället för CSR. Corporate 

Sustainability lyfter upp och behandlar frågor som berör sociala, ekonomiska och 

miljömässiga aspekter. Genom att föra en dialog med sina aktieägare kan de ta reda på 

problematiken i dessa frågor. Swedish Match försöker anpassa organisationen efter 

dialogen med dess aktieägare samt genom att integrera ansvarsområdena med sin 

ordinarie verksamhet. (Harrison, 2011) 

6.2.4 Redovisning av CSR 

Av vilken anledning kommunicerar ni ut ert CSR-arbete? 

Intressenterna vill se konkreta resultat av vad Electrolux som företag gör, hur de gör det 

och vilka förbättringar de åstadkommer. Då är redovisningen ett bra sätt att svara på 

kunders och intressenters krav på information angående detta. Alla som vill ta del av 

denna information, i form av beslutsunderlag vid köp av Electrolux aktier, produkter et 

cetera, måste få en chans att kunna utläsa detta. Det finns krav på att informationen som 

tillhandahålls åt marknaden ska vara tillgänglig för alla. Det finns lagar och regleringar 

som styr hur Electrolux ska redovisa detta. (Dahlström, 2011) 

 

Det är ett minimikrav på Swedbank att kommunicera ut arbetet med CSR. På Swedbank 

vill de kommunicera ut det till sina kunder, men det är inte det primära för dem. Det 

läggs istället mer fokus på kvalitén på det praktiska arbetet med CSR. De vill att folk 

ska kunna se att hela företaget följer samma standard. GRI finns till så att företag kan 

prata samma språk och att samhället förstår vad som sägs. Om GRI inte hade funnits 
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hade alla företag informerat olika eller kommunicerat olika och välja att endast lyfta 

fram de aspekter som är positiva menar Jackson. (Jackson, 2011) 

 

Genom att kommunicera ut sitt arbete uppnår Swedish Match bättre transparens. Det är 

av yttersta vikt för Swedish Match att ha ett bra samspel med sina aktieägare. Som 

företag vill Swedish Match säkerställa att kommunikationen av deras initiativ återges 

till aktieägarna och att det i sin tur är integrerat i hela verksamheten; att vara en del av 

samhället, ha en positiv miljöpåverkan och slutligen även att vara lönsam menar 

Harrison. (Harrison, 2011) 

 

Varför följer ni GRI:s riktlinjer 

Framförallt för att GRI:s riktlinjer är de mest allmänt accepterade vid dessa typer av 

frågor och att de även är hyfsat vedertagna bland företagen. Electrolux intressenter vill 

enligt Dahlström att företaget redovisar enligt GRI. GRI:s riktlinjer är lättbegripliga, 

ökar jämförbarheten och ökar användbarheten för Electrolux intressenter. (Dahlström, 

2011) 

 

Att rapportera enligt GRI:s riktlinjer är en miniminivå för Swedbank. Anledningen till 

använda GRI:s riktlinjer är enligt Jackson för att jämförelsebarheten ska öka mellan 

företag. Om Swedbanks intressenter inte skulle kunna ta del av informationen är det 

möjligt för Swedbank att använda GRI som internt mätvärde, men det skulle även vara 

aktuellt att använda andra mätvärden eller nyckeltal för att följa upp detta internt. 

Transparens är ett viktigt perspektiv i det hela menar Jackson. (Jackson, 2011) 

 

Swedish Match är i en process att implementera GRI:s riktlinjer i sin 

hållbarhetsredovisning. Om det skulle finnas regleringar kring detta så är det självklart 

att Swedish Match skulle följa dessa. Men det är viktigt att beakta i vilken fas ett företag 

befinner sig i. I ett företag med cirka tio anställda, är det kanske inte lika nödvändigt att 

rapportera i enlighet med GRI, då det kräver mer pappersarbete och arbete i sig. GRI:s 

riktlinjer räcker väldigt långt i dagens samhälle och är de bästa riktlinjerna just nu anser 

Harrison. Det finns även andra system på marknaden, bland annat ISO 26000 och ISO 

9000. GRI:s riktlinjer täcker samtliga områden som är viktiga för intressenter och 

aktieägare. Genom att använda GRI:s riktlinjer underlättar det för hela organisationen 

att ha en struktur vid redovisningen av miljömässiga, sociala, ekonomiska initiativ 
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menar Harrison. Hela organisationen arbetar nu tillsammans mot gemensamma mål 

eftersom alla uppfattar dessa perspektiv enhetligt. Kommunikationen av denna 

information har underlättat för Swedish Match anställda. Arbetet med GRI har fått deras 

anställda att förstå att Swedish Match som företag bryr sig och försöker hitta vägar till 

förbättring. (Harrison, 2011) 

 

Tycker ni att det behövs lagstiftning mot CSR? 

Även om GRI inte är fullkomlig, använder sig de allra främsta företagen av dessa 

riktlinjer. GRI:s riktlinjer fungerar som en bra vägledning i dessa frågor som berör 

Sustainability, så lagstiftning behövs inte anser Dahlström. (Dahlström, 2011) 

 

Swedbank har ingen kommentar till frågan. Dock skulle en lagstiftning generellt 

medföra en viss tyngd till begreppen för CSR eller hållbarhet menar Jackson. (Jackson, 

2011) 

 

Harrison anser att det inte behövs någon lagstiftning inom Corporate Sustainability.  

Eftersom alla företag är olika och en lagstiftning som passar samtliga företag skulle vara 

väldigt svår att införa, då företag har olika effekter på samhället. Företag som Swedish 

Match till exempel har enligt Harrison inte så stor miljöpåverkan. De använder sig av 

växter och träd samt tobaksplantor vid tillverkning av sina produkter. Om regleringar 

eller lagar skulle införas vore det väldigt svårt att jämföra Swedish Match med 

exempelvis ett stålföretag. Det skulle inte fungera för samtliga företag på marknaden. 

Företag som vill ligga i framkant kan välja att rapportera i enlighet med en allmänt 

accepterad standard. Lagstiftning skulle tvinga företagen att rapportera enligt ett visst 

sätt och det i sin tur skulle vara ineffektivt och medföra mycket pappersarbete fortsätter 

Harrison. (Harrison, 2011) 

 

Genom vilka källor når ni ut med CSR-information till era intressenter? 

Dahlström på Electrolux förklarar att de viktigaste informationskanalerna är företagets 

hemsida och deras årsredovisningar. Electrolux använder sig dock även av andra 

kanaler såsom TV/ tidningar/ radio, deras hemsida samt till viss del även sociala medier 

och information på deras produktförpackningar (Dahlström, 2011). Även Swedbank 

nämner samma kommunikationskanaler och prioriterar dessa på samma sätt som 

Electrolux (Jackson, 2011). Swedish Match använder främst deras hemsida och deras 
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årsredovisning som kommunikationskälla. Swedish Match använder sig däremot inte av 

sociala medier eller TV/ tidningar/ radio för att nå ut till intressenterna (Harrison, 2011). 

 

Hur betydelsefullt är det att bli belönad för sitt CSR-arbete respektive för sin CSR-

redovisning? 

Det är väldigt trevligt och uppmuntrande att bli belönad för detta, så visst är det viktigt 

menar Dahlström. Dock ses det främst som en bonus på Electrolux. En belöning innebär 

att en utomstående har i detalj satt sig in i Electrolux arbete med Sustainability och 

håller med i deras utveckling av detta engagemang. (Dahlström, 2011) 

 

För Swedbank är det positivt att bli uppmärksammad för sin redovisning och sitt arbete 

med hållbarhet. Huvudsyftet är dock inte att bli belönad för detta utan istället att det blir 

bra i det praktiska arbetet.  Swedbank ser det som en bonus att bli belönad för arbetet 

med CSR. Kommunikationen till andra blir tydligare genom att få en utmärkelse i 

hållbarhetsfrågor. Swedbank har till exempel nominerats till Folksams 

jämställdhetsindex. Det tydliggör för andra att de arbetar aktivt med dessa frågor anser 

Jackson. Utmärkelsen innebär att en utomstående part har granskat deras arbete med 

CSR och ansett att Swedbank gör ett bra jobb med detta. Det i sin tur är väldigt positivt 

för Swedbank som organisation. (Jackson, 2011) 

 

Det är inte viktigt i sig att bli belönad för sitt arbete med Corporate Sustainability, även 

om det givetvis är trevligt att få den uppmärksamheten menar Harrison. Till exempel är 

Swedish Match med på OMX Sustainability Index, vilket är positivt i sig, men inte 

nödvändigtvis viktigt för det praktiska arbetet med Corporate Sustainability. Skillnaden 

mellan att bli belönad antingen för arbetet med eller redovisningen av Sustainability är 

oväsentlig på Swedish Match. Även om det läggs fokus på hur deras arbete med 

Sustainability påverkar deras anställda, kunder, miljön och samhället i sig, vare sig det 

redovisas eller inte, så gör många företag ett fantastiskt arbete med detta. Att få någon 

form av igenkänning av någon utomstående är positivt menar Harrison. Swedish Match 

tar inte sitt ansvar bara för att få en utmärkelse, utan de gör det för att det är rätta att 

göra. (Harrison, 2011) 
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6.2.5 CSR i framtiden 

Hur tror ni att arbetet med CSR/Sustainability kommer att förändras i framtiden? 

Dahlström anser att arbetet med Sustainability kommer bli viktigare än idag. Frågor 

som berör Sustainability kommer vara mer integrerade i den dagliga verksamheten och 

bli en del av ens organisation. Det kommer bli mer av en självklarhet bland företagen att 

engagera sig i dessa frågor och företag som inte gör det kommer att få påtryckningar 

från samhället för detta. Samhället och andra intressenter kommer att förvänta sig att 

företagen tar sitt ansvar. Därmed blir det viktigare och en mer naturlig del av 

verksamheten fortsätter Dahlström. (Dahlström, 2011) 

 

Jackson menar att fler kunder och andra intressenter kommer att efterfråga arbetet med 

CSR mer framöver. Den rådande utvecklingen i samhället visar att dessa typer av frågor 

blir allt viktigare då nya certifieringar dyker upp ständigt, till exempel Fair-Trade. Det 

läggs stort ansvar på dagens kunder att veta vad som köps. Jackson menar att det är 

enkelt att köpa en tröja i en butik, men svårare att säkerställa att tröjan inte är tillverkad 

i en sweatshop6

 

. (Jackson, 2011) 

I takt med att människor i världen blir allt rikare, kommer folk rikta mer 

uppmärksamhet på dessa områden som berör Corporate Sustainability menar Harrison. 

Kunder kommer inte bara lägga fokus på produktens pris, utan istället även kolla på 

effekterna av användningen. Dagens kunder är väldigt uppmärksamma på dessa frågor, 

åtminstone i utvecklade länder, inte minst vad gäller köp av ekologiska produkter, 

källsortering, användandet av miljöfarliga produkter et cetera. Arbetet med 

Sustainability måste bli viktigare än den ekonomiska tillväxten för företagen. 

Sustainability-begreppet kommer att utvecklas med tiden. Bara för tio år sedan var 

frågor som berörde avfallshantering och återvinning de största problemen. Idag är de 

största områdena: globala effekter, klimatförändringar och koldioxidutsläpp. Efterhand 

som samhället blir mer införstått i dessa frågor och företagen blir bättre på det, så 

kommer även fokus riktas mot vad Sustainability praktiskt handlar om. Begreppet 

                                                           
 

6 En arbetsplats där de anställda är extremt lågavlönade och arbetar med vidriga eller förtryckande 
arbetsförhållanden. (Britannica Encyclopedia, 2011) 



 71 

Sustainability kommer belysa vad som är rätt på lång sikt; effektivisering, ha en positiv 

miljöpåverkan, diskriminera mindre och så vidare fortsätter Harrison. (Harrison, 2011) 

 

6.3 Kundernas syn på CSR 
Under perioden 25 mars till 28 april genomförde vi vår kundundersökning med 

allmänheten. Vi fick totalt 492 respondenter i undersökningen.  

 

Första frågan vi ställde till kunderna i undersökningen var: ”hur viktigt tycker du det är 

att företag tar ett samhällsansvar?” Svaren visade att 94 procent av kunderna tycker det 

är viktigt eller mycket viktigt att företagen tar ett samhällsansvar.  

 
Diagram 3) Hur viktigt är det enligt kunderna att företag tar samhällsansvar? 

 

När vi sedan ställde frågan inom vilket område respondenterna ansåg att företagen 

borde ta sitt ansvar inom, visade det sig att etiskt ansvarsområde var det viktigaste 

området med 31 procent av respondenterna som rankade det högst. Den dimension som 

minst antal personer ansåg som viktigast var det sociala ansvarstagandet som endast 17 

procent av respondenterna rangordnade som viktigast.  Ekonomiskt ansvarstagande var 

det område som högst andel respondenter rangordnade som minst viktig, då 34 procent 

av respondenterna anser detta. 
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Diagram 4) Hur viktiga är företagens olika ansvarsområden för kunderna? 

 

I nästa fråga fick respondenterna ta ställning till vilket ansvarsområde de tror att 

företagen ansåg vara viktigast. Med stor majoritet var ekonomiskt ansvarstagande det 

område som respondenterna tror företagen anser vara viktigast, då hela 64 procent valde 

detta ansvarstagande som första prioritet bland företagen. Socialt och etiskt 

ansvarstagande är de områden som respondenterna tror att företagen anser som minst 

viktig, med en fördelning på 31 respektive 30 procent.  

 
Diagram 5) Hur viktiga tror kunderna att de olika ansvarsområdena är för företagen? 
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86 procent av respondenterna anser att företagens främsta anledning till att ägna sig åt 

samhällsansvar beror på självintresset. Endast 4 procent trodde att företagens främsta 

anledning till att ägna sig åt samhällsansvar berodde på altruism. 

 
Diagram 6) Av vilken anledning ägnar sig företag åt samhällsansvar enligt kunderna? 

 

Diagrammet som följer visar vilket agerande, från företagens sida, som gör 

respondenterna mest upprörda. 53 procent av respondenterna anser att brott mot de 

mänskliga rättigheterna är det förfarande som företagen främst bör ta avstånd ifrån. 

Uppsägningar eller konkurs är det förfarande som gör respondenterna minst upprörda, 

då 4 procent anser detta.  

 
Diagram 7) Vilket förfarande av företagen gör kunderna mest upprörda? 
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av respondenterna anser detta. Nästan lika viktigt är det för respondenterna att 

produkten är tillverkad på ett socialt korrekt sätt samt att företaget tar ett stort ansvar i 

samhället, då 71 procent av respondenterna anser dessa alternativ. 

 
Diagram 8) Vilka faktorer är viktiga för kunderna vid köp av varor? 

 

Bland våra 18 uppställda företag i frågan om vilket företag som tar störst 

samhällsansvar, återfanns IKEA på en överlägsen första plats med 88 röster bland 

respondenterna. ICA är på andra plats i vår undersökning och fick 34 röster samt 

Vattenfall på en tredje plats med 21 röster. Nedan listar vi de åtta främsta företagen 

bland respondenterna.  

 
Diagram 9) Vilka företag tar störst samhällsansvar enligt respondenterna? 

Som det går att utläsa i diagram 9 kunde cirka 40 procent av respondenterna inte 

förknippa något företag med särskilt stort samhällsansvar. Respondenter som valde att 

svara övriga på frågan, nämnde företag såsom God El och Kung Markatta. Eftersom 
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IKEA tar störst samhällsansvar i vår kundundersökning väljer vi även att lyfta in varför 

kunderna anser att de tar störst samhällsansvar. Bland några av motiveringarna till 

IKEA fanns: IKEA förmedlar sitt ansvar genom sin marknadsföring, fokus på 

miljömässigt ansvarstagande, bidrar med kulturell mångfald genom hela organisationen 

samt arbetar med samhällsansvar på alla nivåer av organisationen. 

 

Cirka 70 procent av respondenterna är villiga att betala extra för produkter som är 

tillverkade på ett socialt, miljömässigt och etiskt korrekt sätt. Nästan 70 procent anser 

även att det inte är fel av företagen att använda sina sociala eller miljömässiga initiativ 

för att marknadsföra sig själva. 55 procent av kunderna i undersökningen litar på 

svenska företag när de pratar om deras samhällsansvar. Drygt hälften av kunderna i 

undersökningen har avstått ifrån att köpa en produkt på grund av företagets brist i att ta 

samhälleligt ansvar. Cirka 50 procent av kunderna tänker på hur produkterna påverkar 

eller har påverkat miljön när de handlar. 

 
Diagram 10) Hur påverkas kunder av företagens samhällsansvar? 

Endast 14 procent av respondenterna anser att företagen ger ut tillräckligt med 

information gällande deras samhällsinitiativ, medan 68 procent anser detta inte vara 

tillräckligt utan vill ha ut mer information.  

49%

69%

52%

31%

55%

51%

31%

48%

69%

45%

När jag handlar tänker jag på hur 
produkterna påverkar/har påverkat 

miljön? 

Jag är villig att betala mer för produkter 
som är tillverkade på ett socialt, 

miljömässigt och etiskt korrekt sätt. 

Jag har någon gång avstått ifrån att köpa 
en produkt på grund av företagets/ 

tillverkarens brist på samhälleligt ansvar. 

Jag tycker det är fel att företag använder 
sociala eller miljömässiga initiativ för att 

marknadsföra sig själva. 

Jag litar på svenska företag när de talar 
om deras sociala och miljömässiga 

ansvarstaganden. 

0% 50% 100%

Vilka av följande påståenden stämmer in på dig? 

Stämmer

Stämmer inte



 76 

 
Diagram 11) Får kunderna tillräckligt med information angående företagens samhällsansvar? 

 

När respondenterna fick välja hur företagen skulle kommunicera ut sitt samhällsansvar 

ville 71 procent erhålla informationen via företagens produkter. Företagens hemsidor är 

också en distributionskälla som respondenterna anser vara relevant när företagen 

förmedlar sig av sitt samhällsansvar, då 64 procent anser detta. Minst populärt som 

kommunikationskälla var årsredovisningarna med 30 procent.  

 
Diagram 12) Hur vill respondenterna erhålla information om företagens samhällsansvar? 

 

52 procent av respondenterna anser att svenska företag bör vidta sociala eller 

miljömässiga initiativ även om det påverkar deras lönsamhet negativt. Samtidigt anser 

21 procent att svenska företag inte bör vidta initiativ som påverkar deras lönsamhet 

negativt.  
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Diagram 13) Anser kunderna att svenska företag bör vidta sociala eller miljömässiga initiativ som påverkar 

deras lönsamhet negativt? 

 

I frågan om svenska företag bör ta ett större samhällsansvar än vad de gör idag, valde 10 

procent av respondenterna att detta inte behövdes medan 72 procent vill att svenska 

företag bör ta ett större samhällsansvar. 18 procent visste inte vad deras ställning var i 

denna fråga. 

 
Diagram 14) Anser kunderna att svenska företag bör ta ett större samhällsansvar än vad de gör idag? 

 

Av de 442 respondenter som tyckte att svenska företag borde ta ett större 

samhällsansvar än vad de gör idag, ansåg 63 procent att miljömässigt ansvarstagande 

var det områden som företagen borde ta ett större ansvar inom. Ekonomiskt 
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ansvarstagande var minst betydelsefullt bland respondenterna med 28 % som valde 

detta alternativ.  

 
Diagram 15) Inom vilket ansvarsområde anser kunderna att svenska företag bör ta ett större samhällsansvar? 

 

Då vi frågade respondenterna hur våra fallföretag tar sitt samhällsansvar fick Swedish 

Match 179 svar, Swedbank 227 svar och Electrolux 183 svar. Resterande respondenter 

visste inte vad de tyckte eller valde att inte delge sin åsikt i frågan. 37 procent anser att 

Swedish Match tar sitt samhällsansvar bra eller mycket bra. Swedbank och Electrolux 

ansågs av 69 respektive 72 procent ta sitt samhällsansvar bra eller mycket bra. 

 
Diagram 16) Hur anser kunderna att fallföretagen tar sitt samhällsansvar? 

I övrigt har vi reflekterat hur de demografiska faktorerna ålder, kön och utbildningsnivå 

har påverkat undersökningens resultat. De frågor där könet har haft en väsentlig 

påverkan på resultatet är gällande hur viktigt det är att företagen tar ett samhällsansvar. I 

denna fråga visade det sig att kvinnor överlag anser att företagens samhällsansvar är 
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viktigare än vad männen anser. Av kvinnorna anser 98 procent det vara viktigt medan 

87 procent av männen anser detsamma. Detta går i linje med att 79 procent av 

kvinnorna anser att företag bör ta ett större samhällsansvar än vad de gör idag. 

Motsvarande efterfrågar 62 procent av männen att företagen tar ett större ansvar för 

samhället. Resultatet visade även att kvinnor i högre grad är villiga att betala mer för 

produkter som är tillverkade på ett socialt, miljömässigt och etiskt korrekt sätt i 

förhållande till män. Av kvinnorna var det 76 procent som var beredda att betala mer för 

produkter som är tillverkade med hänsyn till dessa faktorer, medan 60 procent av 

männen kan tänka sig det. Gällande variablerna ålder och utbildningsnivå har det inte 

gått att påvisa någon betydande skillnad i resultatet. Överlag visar undersökningens 

resultat att den demografiska faktorn kön har en viss inverkan på kundernas syn på 

företagens samhällsansvar, medan ålder och utbildningsnivå i princip inte har någon 

betydande effekt.   
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7. Analys 
  

 

 

 

 
 

 

7.1 Begreppet CSR 
Begreppet CSR beskrivs ofta som vagt, outvecklat och betydelselöst (Baron, 2001; 

Orlitzky, 2005). Samtidigt har CSR fått ett stort inflytande i dagens samhälle och allt 

fler företag arbetar aktivt med CSR i någon form. Citatet, ”It’s a brilliant term: it means 

something but not always the same thing to everybody” (Votaw & Sethi, 1973, s. 11), 

anser vi beskriva problematiken kring begreppet bra.  För att kartlägga vad CSR 

egentligen innebär, gjorde vi inledningsvis en litteraturstudie av begreppet. 

Litteraturstudien, som omfattade 57 olika definitioner av begreppet, visade flera 

gemensamma drag i form av vissa återkommande nyckelord. De nyckelord vi 

identifierade var följande: 

• Beyond economic requirements 

• Beyond legal requirements 

• Commitment 

• Community/Society 

• Consider needs 

• Consistent with societal values 

• Contribute to social welfare 

• Create Value 

• Environmental 

• Ethical 

• Fulfill expectations 

• Interactions 

• Obligation/Duty 

• Philantropic 

• Relationships 

• Social 

• Stakeholders 

• Sustainable development 

• Voluntary 

 

Från dessa nyckelord skapade vi en teoretisk definition av begreppet CSR. Vår 

teoretiska definition av begreppet lyder på följande sätt:  

 

I detta kapitel kopplas den teoretiska referensramen ihop med uppsatsens empiriska del. Vi 
lyfter även in företagen från kapitel 4 och analyserar varför dessa företag blivit 
framgångsrika inom CSR. Analysen består av fyra delar: 1) Begreppet CSR, 2) Motiven bakom 
företagens CSR-arbete, 3) Samspel mellan företag och konsumenter samt 4) CSR och 
ekonomisk lönsamhet. 
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CSR is about: 

“A corporation’s voluntary commitment to create value and improve the social welfare 

of the society. This commitment goes beyond the economic, technical and legal 

requirements and includes ethical, environmental, social and philanthropical 

considerations in the firm’s operations as well as in the interactions with stakeholders”.  

 

För att kunna använda definitionen som underslag för empiriinsamlingen valde vi att 

översätta den till svenska. Vår teoretiska definition av begreppet på svenska lyder: 

  

“Ett företags frivilliga åtagande för att skapa värde och bidra till en bättre välfärd i 

samhället. Detta åtagande sträcker sig förbi företagens ekonomiska, tekniska och legala 

krav och inkluderar etiska, miljömässiga, sociala och filantropiska överväganden i 

verksamheten och i företagens samverkan med intressenterna”. 

 

Vid våra intervjuer med fallföretagen frågade vi företagen om de hade någon uttalad 

definition av CSR eller motsvarande benämning. Electrolux använder begreppet 

Sustainability istället för CSR och definierar det som: “[…] a business approach that 

creates long-term shareholder value by embracing opportunities and managing risks 

deriving from economic, environmental and social developments“. Denna definition 

indikerar en större tonvikt på aktieägarna än vad vår teoretiska definition gör. Samtidigt 

lyfter Electrolux definition fram de ekonomiska, miljömässiga och sociala 

dimensionerna, vilka även återspeglas i vår teoretiska definition. En annan likhet mellan 

definitionerna är att det handlar om att skapa värde. Definitionen som Electrolux 

använder kan ses mer som ett strategiskt verktyg än vad vår teoretiska definition 

antyder. För Dahlström på Electrolux handlar Sustainability till stor del om 

affärsmöjligheter och riskhantering.  

 

Swedbank har tidigare använt begreppet CSR och definierat detta som ”bankens ansvar 

för effekterna av beslut och aktiviteter på samhälle och miljö så att dessa, genom ett 

öppet och etiskt agerande:  

• överensstämmer med hållbar utveckling inklusive samhällets välfärd 

• tar hänsyn till intressenters förväntningar 
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• följer gällande lagstiftning och är i enlighet med internationella normer och 

förhållningssätt 

• genomsyrar Swedbank och integreras i alla aktiviteter.” (Swedbank, 2011) 

 

Numera är Swedbank på väg att överge begreppet CSR och istället använda begreppet 

hållbarhet. Enligt Jackson på Swedbank handlar hållbarhet om samspelet mellan 

miljöfrågor, sociala aspekter samt mänskliga rättigheter. Jackson tillägger att ekonomi 

är en grundläggande aspekt inom hållbarhet, både vad gäller kundernas och företagets 

ekonomiska hållbarhet. Eftersom Swedbank är i en övergångsfas mellan begreppen 

CSR och hållbarhet har de ännu inte skapat någon konkret definition av begreppet 

hållbarhet. Jackson kunde inte heller lämna svar på om det finns någon direkt skillnad 

mellan begreppen CSR och hållbarhet. Vi har därför valt att utgå ifrån deras tidigare 

definition av CSR. Swedbanks definition lyfter fram aspekter såsom samhällets välfärd, 

intressenters förväntningar, gällande lagstiftning samt etik, vilka samtliga går i linje 

med den teoretiska definitionen. Swedbank lyfter även fram att CSR handlar om hur 

företaget tar ansvar för effekterna på samhället och miljön. Däremot belyser inte 

Swedbanks definition att det handlar om ett frivilligt åtagande.  

 

Swedish Match använder benämningen Corporate Sustainability istället för CSR. 

Harrison på Swedish Match anser att den definition på Corporate Sustainability som 

bäst speglar företagets syn på begreppet är: “[…] a business approach that creates long-

term shareholder value by embracing opportunities and managing risks deriving from 

economic, environmental and social development. It is the inclusivity of the term that 

makes it so attractive to business looking to fundamentally change the way they deal 

with social and environmental issues”. Den första delen av denna definition är identisk 

med Electrolux definition av begreppet Sustainability. Den andra delen av definitionen 

betonar hur begreppet influerar företagets utvecklingsmöjligheter gällande sociala och 

miljömässiga aspekter. Sammantaget skiljer sig inte heller Swedish Match definition 

från vår teoretiska definition i större utsträckning. Återigen nämns det inget om att det 

handlar om ett frivilligt eller filantropiskt ansvarstagande. Även Swedish Match kan 

därmed anses betrakta CSR som ett strategiskt verktyg som ska gynna såväl företaget 

som samhället.  
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I vår teoretiska referensram lyfte vi fram begreppen CSR och hållbarhet samt beskrev 

deras relation. CSR kan enligt teorin beskrivas som företagens strävan mot en hållbar 

utveckling (van Marrewijk, 2003). I detta perspektiv ses CSR mer som ett verktyg, 

medan hållbarhet ses mer som en målsättning. I vår empiriska undersökning verkar 

begreppen CSR och hållbarhet användas nästintill synonymt. Även om begreppen 

används synonymt anser företagen att det finns en viss skillnad, då företagen menar att 

de hellre använder begreppet hållbarhet respektive Sustainability istället för CSR. 

Swedbank är dessutom i pågående fas att byta ut begreppet CSR mot hållbarhet, utan att 

än så länge kunna ge en förklaring på skillnaderna mellan begreppen.  

 

Frågan är då varför alla tre fallföretag valt att använda begreppet hållbarhet eller 

Sustainability när de syftar till samma fenomen som teorin benämner CSR. Det verkar 

finnas två olika sätt att se på företagens ansvar i samhället. Då vi studerar fenomenet ur 

ett externt perspektiv är CSR det begrepp som de flesta forskare använder. Studerar vi 

istället fenomenet ur ett internt perspektiv verkar begreppet Sustainability, eller på 

svenska hållbarhet, vara den mest lämpliga. Detta indikeras även av att olika etablerade 

index som utmärker företag för deras samhällsansvar använder begreppet Sustainability 

istället för CSR. Skillnaden som finns mellan ett internt och ett externt perspektiv på 

företagens samhällsansvar kan bero på att omvärlden har förändrats sedan Bowen 

myntade begreppet CSR i början på 1950-talet. Sedan dess har det blivit större fokus på 

exempelvis den miljöpåverkan företagen har. Därmed blir begreppet Social 

Responsibility missvisande då det indikerar ett ansvar enbart i det sociala perspektivet. 

Samtidigt har begreppet CSR levt vidare inom forskningen och eftersom Swedbank är i 

pågående fas att överge begreppet visar det att CSR fortfarande har inflytande i dagens 

näringsliv. 

 

På frågan om företagen upplevt några problem med att det saknas en enhetlig definition 

av CSR svarade Swedbank och Swedish Match att det har förekommit vissa problem 

inom såväl den interna som den externa kommunikationen. Företagen arbetar nu för att 

minska dessa problem genom att fastställa en enhetlig definition som skall användas 

genom hela verksamheten. Problem har även förekommit på Electrolux tidigare, men i 

takt med att företaget hittat en lämplig definition och kommunicerat ut den definitionen 

tydligt, har inte längre Electrolux detta problem.  
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Oavsett hur företagen valt att definiera begreppet CSR eller motsvarande begrepp finns 

det en tydlig överensstämmelse mellan företagen gällande vilka dimensioner som 

omfattas av CSR. Alla tre företag lyfte fram de sociala, miljömässiga, ekonomiska och 

etiska aspekterna. Dessa dimensioner stämmer väl överens med vad teorin förespråkar. 

Utöver dessa dimensioner lyfter teorin även fram den filantropiska och legala aspekten. 

Det filantropiska ansvarstagandet sträcker sig förbi intressenternas förväntningar på 

företagen. Eftersom företagen menar att de arbetar med CSR för att intressenterna 

förväntar sig det, verkar det filantropiska ansvarstagandet vara underprioriterat det 

etiska ansvarstagandet. Visserligen vill fallföretagen göra en god insats för samhället 

men deras ambition verkar ligga inom ramen för vad som förväntas av företagens 

intressenter och av samhället i stort. Vad gäller den legala aspekten av CSR, var 

företagens svar lite mer diffusa. Samtliga fallföretag ansåg att det var en 

grundförutsättning att följa lagen. Däremot gav inte Electrolux och Swedish Match 

något tydligt svar på frågan om att följa lagen betraktas som CSR. Jackson på 

Swedbank anser att följa lagen inte bör betraktas som CSR men betonar ändå vikten av 

att följa gällande lagstiftning. Värt att notera i detta fall är Swedbanks tidigare definition 

på CSR uttryckligen beskriver CSR som bland annat att följa gällande lagstiftning.  

 

Företagen betonar vikten av att följa lagar och regler och ser detta som en 

grundförutsättning vid alla aktiviteter som tas inom ramen för ens verksamhet. Vår 

teoretiska definition lyfter fram att det legala ansvarstagandet är en del av CSR. 

Fallföretagen menar också att de inte kan negligera det legala ansvarstagandet, då det är 

en grundförutsättning för företagen att följa gällande lagar och regelverk. CSR syftar till 

företagens frivilliga åtagande. Detta till trots spelar det legala ansvarstagandet en stor 

roll då de olika CSR-dimensionerna påverkas indirekt av det legala ansvarstagandet. 

Det filantropiska ansvarstagandet anses däremot inte vara tillräckligt viktigt för att 

kunna betraktas som en del av CSR. Anledningen till detta är att företagen och kunderna 

är överens om att det alltid föreligger ett egenintresse bakom CSR-initiativ samt att 

företagens ansvar verkar ligga inom ramen för vad intressenterna förväntar sig. 

 

I kundundersökningen fick respondenterna rangordna CSR-perspektiven, ekonomiskt, 

etiskt, miljömässigt och socialt, efter hur viktiga de är för kunderna. Undersökningen 

visade att kunder överlag anser det vara viktigast att företagen tar hänsyn till den etiska 

dimensionen av CSR. Den ekonomiska dimensionen ansågs vara den minst viktiga. 
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Generellt var det ingen väsentlig skillnad mellan dimensionerna gällande hur viktiga de 

är för kunderna. Däremot framkom det att en väsentlig majoritet av respondenterna tror 

att företagen tycker att den ekonomiska dimensionen är viktigast. Undersökningen 

visade även att kunderna vill att företagen skall ta ett större samhällsansvar än vad de 

gör idag, framförallt gällande det miljömässiga ansvarstagandet.   

 

7.2 Motiven bakom företagens CSR-arbete 
I vår teoretiska referensram identifierade vi fem anledningar till varför företag bör 

arbeta med CSR, nämligen: 

• CSR ligger rätt i tiden 

• CSR leder till förebyggande åtgärder 

• Företagen har resurserna till att förbättra samhället 

• CSR motverkar statliga sanktioner 

• CSR leder till långsiktig lönsamhet  

När vi intervjuade fallföretagen framkom det att en av de viktigaste anledningarna till 

varför Electrolux arbetar med CSR är för att deras intressenter förväntar sig det. 

Swedbank menar att det finns ett flertal anledningar till varför de arbetar med CSR och 

betonar framförallt att intressenterna efterfrågar det och att det är viktigt ur ett 

strategiskt perspektiv. Jackson menar att Swedbanks historia är ytterligare en anledning 

då företaget av tradition arbetar aktivt med sitt samhällsansvar och att det genomsyrar 

hela deras verksamhet. Enligt Harrison arbetar Swedish Match med Corporate 

Sustainability för att förbättra företagets effektivitet och skapa ett långsiktigt 

ekonomiskt värde för aktieägarna. CSR, eller Corporate Sustainability, är för Swedish 

Match ett viktigt verktyg för att hålla nere kostnaderna och riskerna för att på så sätt bli 

mer konkurrenskraftiga. Enligt Swedish Match efterfrågar kunderna produkter som är 

tillverkade på ett sätt som följer samhällets värderingar. Genom att arbeta med 

Corporate Sustainability kan företaget därmed tillgodose kundernas efterfrågan 

samtidigt som det är motivationshöjande för de anställda. Gemensamt för fallföretagen 

är att de tror att CSR blir viktigare att arbeta med i framtiden och att det kommer vara 

än mer vanligt förekommande bland företag i allmänhet. Fallföretagen tror även att 

samhället förväntar sig att arbetet med CSR blir en del av företagens ordinarie 

verksamhet i större utsträckning än idag. 



 86 

Inget av företagen ansåg att belöningar för deras CSR-arbete var en viktig anledning till 

att arbeta med CSR. Företagen ser istället dessa belöningar som en bonus. Samtidigt 

stoltserar företagen på deras hemsidor och i deras årsredovisningar med de utmärkelser 

de har erhållit. Detta antyder att medverkan i olika hållbarhetsindex är värdefullt för 

företagen. 

 

När vi frågade kunderna om varför de tror att företagen arbetar med CSR svarade hela 

86 procent att företagen gör det av egenintresse. Knappt fyra procent tror att den främsta 

anledningen är altruism. Det kan givetvis finnas flera olika sorters egenintresse som 

ligger bakom företagens CSR-arbete. En av de viktigaste anledningarna torde vara att 

skapa och bibehålla företagens legitimitet. I teorin identifierade vi olika sätt för 

företagen att erhålla legitimitet: anpassa verksamheten till samhällets värderingar, 

genom kommunikation förändra samhällets syn till att bättre stämma in på företagets 

verksamhet samt arbeta för att bli associerade med existerande symboler med stark 

legitimitet (Dowling & Pfeffer, 1975). Vår multipla fallstudie visar tydligt att företagen 

försöker anpassa verksamheten så att den överensstämmer med samhällets värderingar. 

Däremot ges ingen indikation på att företagen försöker påverka eller förändra 

samhällets värderingar för att bättre överensstämma med deras nuvarande verksamhet. 

Fallföretagen ser det som en bonus att bli associerade med befintliga legitima symboler 

som till exempel etablerade hållbarhetsindex. Dock ses detta inte som en anledning till 

att arbeta med CSR och därmed kan denna aspekt ses som underordnad den första; att 

anpassa verksamheten efter samhällets värderingar. 

 

I teorikapitlet presenterade vi även institutionell isomorfism, vilket förklarar varför 

företag i allmänhet agerar likartat och har en liknande syn på sitt samhällsansvar. Det 

finns tre former av isomorfism: tvingande, härmande och normativ (DiMaggio & 

Powell, 1983). Tvingande isomorfism har en mindre påverkan på fallföretagens CSR-

arbete eftersom CSR är ett frivilligt åtagande. Dock har lagar och regler en ständig 

påverkan på flera av de CSR-dimensioner som företagen arbetar med och bör därmed 

anses ha en viss påverkan. Härmande isomorfism har en betydande påverkan på 

företagens CSR-arbete, framförallt vad gäller redovisningen av CSR. Samtliga 

fallföretag ansåg att en enhetlig redovisningsstandard var att föredra och det framkom 

även att en av anledningarna till varför företagen tillämpade GRI:s riktlinjer var för att 

många andra företag tillämpar dessa riktlinjer. Den normativa formen av isomorfism har 
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även den en stor påverkan på företagens CSR-arbete. Det som indikerar detta är att 

fallföretagen har samma uppfattning om vilka ansvarsområden som ligger inom ramen 

för CSR samt att de tre fallföretagens svar på intervjufrågorna överlag var snarlika. 

Detta kan bero på att samhället, som företagen verkar inom, förväntar sig att företagen 

agerar på ett visst sätt. Det utvecklas därmed vissa samhälleliga normer som företagen 

anpassar sig till. Denna normanpassning går i linje med Dowling och Pfeffer (1975), 

som menar att företag kan erhålla legitimitet genom att anpassa verksamheten till 

samhällets värderingar.   

 

Fallstudieföretagen har upplevt ett flertal fördelar genom att aktivt arbeta med CSR. De 

främsta fördelarna som företagen upplevt är ökade affärsmöjligheter, stärkta relationer 

med intressenterna, motivationshöjande för de anställda samt bidragit till ett starkare 

varumärke. Några direkta nackdelar vill företagen inte kännas vid. Däremot så finns det 

vissa svårigheter i arbetet med CSR såsom ständigt högre förväntningar på företagens 

samhällsansvar samt svårigheten att få anställda att fokusera på samma mål och 

kommunicera enhetligt. Swedbank menar att om CSR ses som ett initiativ vid sidan om 

den ordinarie verksamheten kan vissa nackdelar identifieras men väl integrerat i 

verksamheten så ersätts dessa nackdelar med nya möjligheter. Det finns enligt teorin 

vissa kritiker till CSR. En av de mest omdebatterade är huruvida företag har ett ansvar 

utöver att maximera ägarnas avkastning. Andra aspekter som kritikerna lyfter fram är att 

företagen inte har den nödvändiga kompetensen samt att företagens globala 

konkurrenskraft hämmas (Carroll & Buchholtz, 2008). Dessa kritiska synpunkter 

stämmer inte in på fallföretagens uppfattning om CSR. När CSR ses som en integrerad 

del av verksamheten anser fallföretagen att nackdelarna med CSR är försumbara.  

 

Ett av initiativen vi lyfte fram hos Electrolux var Vac from the Sea. Detta initiativ 

syftade till att öka uppmärksamheten gällande plastavfall och dess påverkan på miljön. 

Genom initiativet vill de också öka försäljningen av deras gröna produkter. Detta 

initiativ belyser främst det miljömässiga och det ekonomiska ansvarsområdet. På 

Swedbank var ett av initiativen att bidra till en hållbar framtid genom att skänka en viss 

summa pengar till Världsnaturfonden när människor använde deras betalkort vid 

betalning i olika affärer. I detta sammanhang är deras initiativ främst knutet till det 

miljömässiga ansvarsområdet. Samtidigt kan det ses ur ett ekonomiskt perspektiv då 

Swedbank genererar intäkter när kunderna använder deras betalkort. Swedish Match 
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arbetar med stiftelsen Solstickan, vilket syftar till att hjälpa utsatta personer som lider av 

sjukdom, handikapp eller som på grund av åldern behöver hjälp. Stiftelsen skänker en 

summa pengar för varje tändsticksask som säljs av märket Solstickan. Detta initiativ 

belyser det sociala och det ekonomiska perspektivet. 

 

Gemensamt för samtliga perspektiv är att det ekonomiska perspektivet är direkt eller 

indirekt belyst i samtliga initiativ. Carroll (1991) nämnde i sin CSR-pyramid att det 

ekonomiska ansvarstagandet är en möjlighet till ekonomisk tillväxt men även viktigt för 

företagens överlevnad. Detta återspeglas i initiativen som våra fallföretag tagit. Det 

ekonomiska perspektivet utgör grundstenen i samtliga initiativ. Därav är det viktigt att 

detta ansvarstagande på något sätt finns med i företagens initiativtagande, då det inte 

går att förkasta. Gemensamt för Electrolux och Swedbank var den miljömässiga 

aspekten som belyses i deras initiativ.  När kunderna i vår undersökning ställdes frågan 

inom vilka områden som de anser att svenska företag borde ta ett större samhällsansvar 

svarade 63 procent att miljömässiga perspektivet var det område företagen borde ta ett 

större samhällsansvar inom medan endast 28 procent ansåg det ekonomiska perspektivet 

som det område som företagen borde ta ett större samhällsansvar inom. Även om 

kunderna i vår undersökning inte tycker att det ekonomiska perspektivet är viktigast, så 

kan det finnas andra intressenter såsom ägare och anställda som tycker det. 

 

I vårt kapitel med CSR-initiativ från praktiken lyfte vi in företag som tagit 

samhällsansvar och blivit belönade för detta på ett eller annat sätt. Dock kan det finnas 

dolda incitament bakom dessa initiativ. Statoil exempelvis vill visa att de engagerar sig 

för en hållbar utveckling av samhället genom sina miljövänliga initiativ.  Samtidigt 

uppmärksammade vi brytandet av de mänskliga rättigheterna innan år 2001 och 

korruptionsanklagelserna som riktades mot Statoil.  Johnson and Johnson har fått 

utmärkelsen som det mest socialt ansvarsfulla företaget i USA. Deras initiativ syftar till 

att hjälpa utsatta människor i utvecklingsländer med hälsorelaterade frågor. Hälsan är 

ett perspektiv som går inom området för socialt ansvarstagande. Men samtidigt blev 

deras medicinska chef avskedad när han prioriterade samhällets bästa framför företagets 

vinstmaximering. Starbucks lyfter gärna fram deras engagemang att uppnå en hållbar 

kaffeproduktion som ett av företagets miljömässiga och sociala ansvarstaganden. Dock 

uppdagades det av tidningen The Sun att kranvattnet stod på dygnet runt i samtliga 

Starbucksaffärer på grund av en policy, vilket resulterade i spill på 23,4 miljoner liter 



 89 

vatten per dag. McDonald’s vill vara en ledare för positiva förändringar i samhället och 

lägger stort fokus på olika projekt som främjar socialt och miljömässigt ansvarstagande.  

Under 2000-talet har det dock kommit fram att McDonald’s använt barn som arbetskraft 

samt bidragit till usla arbetsförhållanden inom sin verksamhetskedja. FC Barcelona 

skrev ett femårigt kontrakt med UNICEF för att visa att de tar sitt samhällsansvar. Men 

när kontraktet upphör väljer klubben bort UNICEF till förmån för ett företag som ger 

FC Barcelona 12 miljoner euro i sponsorintäkter istället.  

 

Som vi ser är det inte lätt att marknadsföra sig med ett initiativ när media ständigt håller 

företagen under uppsikt. Att brista inom något ansvarsområde leder till att företagen får 

påtryckningar från samhället och tvingas göra något åt problemet. Först när allmänheten 

uppmärksammade korruptionsanklagelserna och brytandet av de mänskliga 

rättigheterna på Statoil gjordes något för att förebygga detta. Statoils engagerar sig idag 

både för miljön och för samhället, vilket har fått Statoil att erhålla pris som ett av 

världens mest hållbara företag. Det är inte bara i Statoils fall som media har fått ett stort 

inflytande på företagens arbete med CSR. Efter Johnson and Johnson skandalen med 

den avskedade medicinska chefen fick företaget utstå kritik för att prioritera 

egenintresset före medborgarnas hälsa. Idag engagerar Johnson and Johnson sig i 

flertalet initiativ som syftar till att förbättra människors hälsa. Detta har lett till att 

Johnson and Johnson idag betraktas som det mest socialt ansvarsfulla företaget i USA 

av kunderna. Även BMW har en mörk historia som företaget lyckats vända på, genom 

ett utökat socialt ansvarstagande genom hela organisationen. McDonald’s och Starbucks 

har även de varit inblandade i skandaler som fått företagen att fokusera på initiativ som 

uppmuntrar till socialt ansvarstagande.  

 

Gemensamt för samtliga företag är att de mer eller mindre blivit tvungna att ta sitt 

samhällsansvar på grund av tidigare brister inom dessa områden. Media har fungerat 

som en katalysator för företagen. Detta indikerar att det är viktigt att dels engagera sig 

för samhället samt att kommunicera ut engagemanget till allmänheten för att stärka 

varumärket.  

 

Det som gör FC Barcelonas fall intressant att lyfta fram är att det visar effekten av vad 

ett samhällsengagemang kan göra för en organisation. Det goda ryktet har gjort att 

andra klubbar känner att FC Barcelona har fördelar i matcher på grund av deras 
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engagemang för samhället. Dessa konkurrensfördelar som FC Barcelona fick uppleva, 

bör även vara applicerbara på företag, eftersom företag med bra rykte skulle kunna 

uppleva motsvarande förmåner i näringslivet. 

 

7.3 Samspel mellan företag och kunder 
I vår teoretiska referensram identifierade vi genom intressentteorin företagens viktigaste 

intressenter. De interna intressenterna omfattar anställda, kunder, leverantörer, 

finansiärer och samhället. De externa intressenterna är motsvarande stat och regering, 

miljöaktivister, ideella organisationer, kritiker, media samt övriga. Vi frågade företagen 

vilka av deras intressenter som efterfrågade information om företagens CSR-arbete. 

Generellt var det kunder, anställda och ägare som efterfrågade denna information. Även 

andra intressenter såsom leverantörer, myndigheter, media och konkurrenter efterfrågar 

företagens hållbarhetsinformation. 

 

Samtliga tre fallföretag delade åsikten att CSR-kommunikation är viktigt för ett gott 

samspel med intressenterna. Utöver detta påpekar Electrolux att gällande regelverk 

kräver att den information som tillhandahålls på marknaden skall vara tillgänglig för 

alla. Fallföretagen tillämpar alla GRI:s riktlinjer och är överens om att riktlinjerna 

fungerar bra som grund för hållbarhetsredovisningen. Företagen ser även fördelar med 

riktlinjernas utbredning, då det ökar jämförelsebarheten mellan företag. Samtidigt 

önskar Electrolux och Swedish Match inte någon lagstiftning gällande företagens 

hållbarhetsredovisning. Swedbank lämnade ingen åsikt i frågan angående lagreglerad 

hållbarhetsredovisning.  

 

Företag kan enligt Morsing och Schultz (2006) använda sig av olika strategier för att 

uppnå en god kommunikation med sina intressenter. Våra fallföretag anser samtliga att 

kommunikation med intressenterna är viktigt. Den strategi som bäst speglar 

fallföretagens kommunikation med intressenterna är the stakeholder response strategy. 

Detta motiverar vi med att samtliga fallföretag tillämpar någon form av 

tvåvägskommunikation med intressenterna. Däremot verkar inte 

tvåvägskommunikationen bygga på ett iterativt samspel utan istället vill företagen ta 

reda på vilken information intressenterna efterfrågar och försöka tillgodose dessa behov. 



 91 

Även om företagen arbetar aktivt med att kommunicera ut CSR-information till sina 

intressenter visade vår kundundersökning att nästan 70 procent av kunderna tycker de 

får för lite information från företagen angående deras CSR-arbete. Vi frågade därför 

vilka informationskanaler som företagen använder för att nå ut till intressenterna. 

Electrolux svarade att de viktigaste kanalerna är företagets hemsida och deras 

årsredovisning men att andra kanaler såsom sociala medier, TV/ tidningar/ radio och 

produktförpackningar också är viktiga. Swedbank använder sig av information på sin 

hemsida, via årsredovisningen, på olika produktbroschyrer, via sociala medier samt via 

andra kommersiella kanaler som TV/ tidningar/ radio. Av dessa betraktar Swedbank, 

liksom Electrolux, hemsidan och årsredovisningen som viktigast. Swedish Match 

använder framförallt hemsidan och årsredovisningen som kommunikationskälla för sitt 

CSR-arbete. Swedish Match använder i dagsläget varken sociala medier eller TV/ 

tidningar/ radio för att kommunicera ut hållbarhetsinformation. Produktförpackningar 

och liknande används endast i mindre utsträckning.   

 

Kundundersökningen visade att drygt 70 procent av respondenterna ville få information 

om företagens samhällsansvar via företagens produkter. Även företagens hemsidor var 

en önskvärd informationskälla för cirka två tredjedelar av respondenterna. Kunderna 

föredrog såväl sociala medier som TV/ tidningar/ radio framför företagens 

årsredovisningar gällande företagens samhällsansvar. 

 

I vår kundundersökning rangordnade respondenterna IKEA som det företag som tar 

störst samhällsansvar. Många av respondenterna visste inte varför de valde ett specifikt 

företag men en av de vanligaste anledningarna till valet av IKEA var företagets 

marknadsföring. När vi bad kunderna betygsätta våra fallföretag ur perspektivet 

samhällsansvar fick Electrolux högst betyg med 72 procent av respondenterna som 

tyckte att företaget tar ett bra samhällsansvar. Swedbank låg inte långt efter i 

betygssättningen med 69 procent av respondenterna som tyckte att Swedbank tar ett bra 

samhällsansvar. Däremot tyckte endast 37 procent av respondenterna att Swedish Match 

tar ett bra samhällsansvar. Detta kan tänkas bero på Swedish Match produktsortiment, 

vilket förmodligen inte tilltalar samtliga respondenter. En annan anledning kan vara att 

Swedish Match marknadsför sitt samhällsansvar mindre eller på annat sätt än Swedbank 

och Electrolux. Både Swedbank och Electrolux använder TV/ tidningar/ radio och 

sociala medier för att kommunicera sin CSR-information, vilket inte Swedish Match 
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gör. Då marknadsföring har en uppenbar betydelse för hur kunder uppfattar företagens 

samhällsansvar, är det viktigt för företagen att välja rätt kommunikationskanal. 

Eventuellt skulle Swedish Match kunna uppfattas som mer samhällsansvariga av 

kunderna genom att börja använda fler kommunikationskanaler såsom sociala medier 

och TV/ tidningar/ radio. 

 

7.4 CSR och ekonomisk lönsamhet  
Tidigare forskning har visat motstridiga slutsatser angående hur CSR påverkar 

företagens lönsamhet. Motstridigheten kan enligt Brammer och Millington (2008) bero 

på att sambandet mellan CSR och ekonomisk lönsamhet inte är linjärt. Sammantaget 

tycks teorin dock indikera en positiv korrelation mellan CSR och finansiell framgång. 

De undersökningar som gjorts har främst varit fokuserade på kvantitativ analys av 

företagens börsvärde i förhållande till deras samhällsansvar. Då det inte är möjligt att 

säkerställa några samband mellan fallföretagens ekonomiska lönsamhet och deras CSR-

arbete, har vi utgått från kundundersökningen för att undersöka om det finns utrymme 

för företagen att använda CSR för att skapa ekonomisk lönsamhet.  

 

Kundundersökningen visade att 94 procent av respondenterna anser det vara viktigt eller 

mycket viktigt att företagen tar ett samhällsansvar och att hela 69 procent av 

respondenterna var beredda att betala mer för produkter som var tillverkade på ett 

socialt, miljömässigt och etiskt korrekt sätt. Detta indikerar att företagen kan hålla en 

högre prissättning på sina produkter än motsvarande konkurrenter, om företagen 

uppfattas som samhällsansvariga. En högre prissättning, allt annat lika, torde leda till en 

förbättrad lönsamhet. Drygt hälften av respondenterna i kundundersökningen har någon 

gång avstått ifrån att köpa en produkt på grund av tillverkarens eller säljarens brist på 

samhälleligt ansvar. Att en så pass stor andel av kunderna någon gång avstått från att 

köpa en produkt av denna anledning tyder även det på att företagen kan nå ekonomiska 

fördelar genom att ta sitt samhällsansvar. Både männen och kvinnorna som deltog i 

kundundersökning ansåg att det var viktigt att företagen tar ett samhällsansvar. Dock 

visade det sig att företagens samhällsansvar överlag ansågs vara viktigare av kvinnorna 

än av männen. Kvinnor är dessutom beredda att i högre utsträckning än män betala mer 

för produkter som är tillverkade på ett socialt, miljömässigt och etiskt korrekt sätt.  
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Däremot visade resultatet att de demografiska faktorerna ålder och utbildningsnivå inte 

är av någon större betydelse för hur kunderna ser på företagens samhällsansvar.  

 

Att kunderna är beredda att betala mer för en produkt som är tillverkad på ett sätt som 

avspeglar samhällets värderingar, betyder inte nödvändigtvis att företagets lönsamhet 

förbättras. Även de merkostnader som eventuellt kan uppstå i samband med CSR-arbete 

måste tas i beaktande. Inget av fallföretagen lyfte fram merkostnader som någon 

nackdel för CSR-arbete. Fallföretagen är enade om att nyttan med CSR överstiger 

kostnaderna. Att kunder efterfrågar företagens samhällsansvar och att de är villiga att 

betala mer för produkter som är tillverkade på ett socialt, etiskt och miljömässigt 

korrekt sätt är förmodligen ingen nyhet för företagen. Samtliga fallföretag menade att 

CSR skapade affärsmöjligheter och att CSR är nödvändigt för en långsiktig ekonomisk 

lönsamhet.  

 

På frågan om företagen skulle vidta CSR-initiativ även om det påverkade deras 

lönsamhet negativt svarade Electrolux att lönsamheten inte har något direkt betydelse i 

frågan. Electrolux menar att eftersom kunderna efterfrågar företagens samhällsansvar 

skulle det vara ohållbart för företaget att inte arbeta med CSR. Swedbank går i linje med 

detta svar och menar att de mycket väl skulle kunna vidta CSR-initiativ som påverkar 

lönsamheten negativt, då det kan finnas andra viktiga fördelar associerade med CSR-

initiativ. Swedish Match lyfter även dem upp svårigheten i att göra någon distinktion 

mellan lönsamma och olönsamma CSR-initiativ, men poängterar att lönsamhet måste 

betraktas ur ett 3-5 årigt perspektiv när det handlar om CSR och inte ur ett kortsiktigt 

perspektiv.  

 

Vår kundundersökning visade att drygt hälften av respondenterna tycker att företag bör 

vidta sociala eller miljömässiga initiativ även om det skulle påverka deras lönsamhet 

negativt. Var femte respondent ansåg att företagen inte bör vidta samhälleliga initiativ 

som har en negativ lönsamhetspåverkan på företagen. Nästan 27 procent av 

respondenterna visste inte vad de tyckte i frågan eller valde att inte delge sin åsikt.  

 

Utifrån företagens och kundernas svar drar vi slutsatsen att det är svårt att särskilja vilka 

samhälleliga initiativ företagen bör vidta baserat på initiativens påverkan på företagens 

lönsamhet. Företagen själva verkar inte vilja koppla ihop begreppen samhällsansvar och 
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lönsamhet medan det råder delade meningar bland kunderna i denna fråga. Det vi kan 

konstatera utifrån vårt empiriska material är att ekonomisk lönsamhet inte verkar vara 

ett kriterium för att vidta samhälleliga initiativ. Lönsamheten kan däremot användas 

som ett verktyg för att välja bland olika initiativ, då hänsyn alltid bör tas till den 

ekonomiska aspekten.   
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8. Slutdiskussion  
 

 

 

8.1 Slutsats  
Vår uppsats syftade till att kartlägga begreppet CSR och redogöra för dess innebörd 

samt att förklara varför företag arbetar med CSR och hur kunder förhåller sig till detta. 

En av våra frågor som uppsatsen ämnar besvara är ”Vad menas egentligen med 

begreppet CSR?” Genom vår teoretiska referensram analyserade och granskade vi 

vetenskapliga artiklar som redogjort för en eller flera definitioner på CSR. Vi fann då 57 

olika definitioner och utifrån dessa skapade vi en egen teoretisk definition. Efter att 

intervjuat fallföretagen, genomfört en kundundersökning och undersökt praktiska 

företag som framgångsrikt arbetat med CSR har vår definition modifierats. Företagen 

och kunderna väljer att inte kategorisera det filantropiska ansvarstagandet som en del av 

CSR, då det alltid föreligger ett egenintresse bakom CSR-initiativ. Vår definition för 

CSR blir således:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det råder inte enbart förvirring angående definitionen av CSR utan även angående dess 

benämning. Att fallföretagen inte använder begreppet CSR utan istället begreppen 

hållbarhet respektive Sustainability kan bero på att företagen ser fenomenet ur ett annat 

perspektiv. Begreppet hållbarhet är lättare att integrera i företagens verksamhet och kan 

 I slutdiskussionen presenteras uppsatsens slutsats och en återkoppling görs till uppsatsens 
syfte. I kapitlet presenteras även våra reflektioner gentemot uppsatsen och dess resultat, samt 
lämnas förslag till vidare forskning inom området.  

Svensk definition: 

“Ett företags frivilliga åtagande för att 

skapa värde och bidra till en bättre 

välfärd i samhället. Detta åtagande 

sträcker sig förbi företagens 

ekonomiska, tekniska och legala krav 

och inkluderar etiska, miljömässiga och 

sociala överväganden i verksamheten 

och i företagens samverkan med 

intressenterna”. 

 

Engelsk definition: 

“A corporation’s voluntary commitment 

to create value and improve the social 

welfare of the society. This commitment 

goes beyond the economic, technical 

and legal requirements and includes 

ethical, environmental and social 

considerations in the firm’s operations 

as well as in the interactions with 

stakeholders”.  

 

 



 96 

därmed fungera bättre som ett styrningsverktyg än vad begreppet CSR kan. 

Sammantaget verkar begreppet CSR syfta till diskussionen huruvida företag har ett 

samhällsansvar eller inte, det vill säga ett externt perspektiv på företagens 

samhällsansvar. Begreppet hållbarhet syftar motsvarande till företagens interna 

perspektiv på deras samhällsansvar.   

   

Såväl teorin och fallföretagen är överens om att CSR inkluderar såväl ekonomiska, 

etiska, legala, miljömässiga och sociala ansvarsområden. Det ekonomiska 

ansvarstagandet är en grundförutsättning för alla företags överlevnad och detta 

perspektiv utgör kärnan i samtliga samhällsinitiativ. Två andra dimensioner som 

inkluderas i begreppet för CSR är socialt och miljömässigt ansvarstagande. På senare tid 

har kunder blivit mer införstådda med den påverkan företag kan ha på miljön. Vid sidan 

av de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna finns de etiska och legala 

aspekterna av CSR. För kunderna är det etiska ansvarstagandet viktigast när företag 

vidtar samhällsinitiativ. Fallföretagen var ense om att de etiska och legala aspekterna 

ständigt ligger i åtanke när företagen vidtar samhällsnyttiga initiativ. De etiska och 

legala aspekterna av CSR måste vara uppfyllda för att företagen skall erhålla legitimitet. 

Dock går det inte att urskilja initiativ som är etiska eller legala utan dessa aspekter 

påverkar ständigt och samspelar med de ekonomiska, miljömässiga och sociala 

dimensionerna.    

 

I figur 7 illustrerar vi hur de olika 

ansvarstagandena samspelar med 

varandra. Det legala och etiska 

perspektivet ligger ständigt och 

påverkar perspektiven i triangeln. 

Det ekonomiska ansvarstagandet 

utgör grunden i pyramiden och kan 

inte förkastas. När samtliga 

perspektiv samverkar och är väl 

integrerade i ett företags dagliga 

verksamhet kan det ultimata målet 

uppnås: hållbarhet.  Figur 8) Egen modell av ansvarsområden som berörs av CSR 
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Andra frågan vi ställde oss var ”Vilka är motiven bakom företags CSR-arbete?”. Att 

arbeta med CSR skapar affärsmöjligheter, stärker relationerna med intressenterna, 

fungerar som en motivationshöjare för anställda och bidrar till ett stärkt varumärke för 

företagen. Intressenterna vill erhålla information om företagens CSR-initiativ och detta 

är en starkt bidragande orsak till varför företagen arbetar med CSR. I våra praktiska 

exempel med företag som erhållit utmärkelser för sitt arbete med CSR har det visat sig 

att en viktig anledning bakom deras arbete med CSR har varit medias 

uppmärksammande av de negativa aspekterna i deras verksamhet. Företag som inte 

arbetar aktivt med CSR eller negligerar något av ansvarsområdena kommer att bli 

uppmärksammade negativt i diverse media. Detta innebar att företagen var tvungna att 

lägga mycket kraft på att integrera dessa initiativ i hela verksamheten och arbeta med 

CSR kontinuerligt och inte bara vid sidan om den ordinarie verksamheten. Erkännandet 

som Statoil, Johnson and Johnson, BMW, Starbucks och McDonald’s nu fått, har sin 

grund i deras proaktiva arbete med CSR genom hela verksamheten. CSR är ett 

strategiskt verktyg som, om det används på rätt sätt, kan skapa legitimitet för företagen 

och på så vis även göra företagen mer konkurrenskraftiga. Företagen är överens om att 

de arbetar aktivt med CSR till stor del eftersom deras intressenter förväntar sig detta av 

dem. Detta tyder på att företagen försöker anpassa sin verksamhet efter de normer och 

värderingar som finns i samhället för att erhålla legitimitet. Såväl den normativa som 

den härmande formen av isomorfism kan förklara varför företagen arbetar med CSR. 

Företagen tar till sig samhällets värderingar och försöker anpassa sig till dessa, 

samtidigt som de försöker följa den CSR-praxis som näringslivet skapat. 

 

Vår tredje fråga var ”Hur ser kunderna på företagens sociala initiativ?”. Nio av tio 

kunder i vår undersökning anser att företag bör ägna sig åt samhällsansvar. Kvinnor 

överlag anser att företagens samhällsansvar är viktigare än vad män anser. De är 

dessutom i större utsträckning än män, beredda att betala mer för produkter som är 

tillverkade på ett socialt, miljömässigt och etiskt korrekt sätt.  Detta indikerar att 

företagen bör rikta större fokus till kvinnor gällande produkter som är tillverkade i 

enlighet med samhällets värderingar, då denna kundgrupp i större utsträckning är villiga 

att betala mer för dessa produkter. Däremot har de demografiska faktorerna ålder och 

utbildningsnivå inte någon uppenbar påverkan på undersökningens resultat. Av 

kunderna som deltog i undersökningen var det sju av tio som ansåg att företagen ger för 

lite information angående sina initiativ för samhället. För att uppnå ett optimalt samspel 
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bör företagen marknadsföra sina initiativ via andra kommunikationskanaler än vad de 

gör idag. Årsredovisningar och hemsidor är företagens viktigaste kommunikationskällor 

för CSR och används i samtliga fallföretag. Samtidigt vill kunderna främst erhålla 

information via företagens produkter och hemsidor. Vidare föredrar kunderna sociala 

medier och TV/ tidningar/ radio framför årsredovisningar. En bra kommunikation om 

företagens CSR-initiativ är en kritisk förutsättning för att få erkännande som ett företag 

som tar sitt samhällsansvar. Detta kan leda till att företagen förbättrar sitt rykte och även 

blir en förebild för andra företag.    

 

Sista frågan vi ställde i vår problemdiskussion var ”Hur kan ägarnas lönsamhetskrav 

kombineras med övriga intressenters krav på företagens samhällsansvar?”. Företagen 

vill inte koppla ihop lönsamhet med CSR, eftersom det inte är ett kriterium för att vidta 

samhälleliga initiativ. Samtidigt ser företagen CSR som ett nödvändigt strategiskt 

verktyg för att uppnå en långsiktig ekonomisk lönsamhet, där nyttan med CSR 

överstiger kostnaderna. Därmed tycks den ekonomiska lönsamheten ständigt vara i 

åtanke gällande företagens CSR-arbete utan att företagen explicit framhäver denna 

aspekt. Kundundersökningen visade att drygt två tredjedelar av respondenterna är 

villiga att betala mer för produkter som är tillverkade på ett etiskt, miljömässigt och 

socialt korrekt sätt. Som vi lyfte fram i våra praktiska exempel i kapitel 4 kan företag 

som framgångsrikt arbetar med CSR få erkännande för detta. Därmed är arbetet med 

CSR en enorm affärsmöjlighet för företagen och kan leda till ökade 

försäljningsvolymer. Därmed anser vi att de två till synes skilda åsikterna angående 

företagens ansvar, det vill säga vinstmaximeringsansvar eller samhällsansvar, inte är 

ömsesidigt uteslutande. Vi ser istället företagets samhällsansvar som ett kriterium för att 

uppnå vinstmaximering, åtminstone på lång sikt. Milton Friedmans teori, att företagets 

ansvar är endast att maximera ägarnas avkastning, kan därmed anses förlegad då det 

idag är nödvändigt för företagets långsiktiga överlevnad att likaså ta ansvar gentemot 

andra intressenter.  

 

8.2 Reflektioner och kritik gentemot uppsats 
Kundundersökningen gjordes med hjälp av ett bekvämlighetsurval som gav hög 

svarsfrekvens på undersökningen. Urvalstekniken gör dock att vi inte kan dra några 

statistiska slutsatser utifrån svaren eftersom vi saknar ett slumpmässigt urval. 
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Bekvämlighetsurvalet kan till viss del ha präglat undersökningens resultat, då vi tror att 

de som har valt att delta i undersökningen överlag är intresserade av ämnet.  Om de 

flesta respondenterna har ett genuint intresse av ämnet kan det tänkas att 

undersökningens resultat visar att företagens samhällsansvar är viktigare för kunderna 

än vad ett slumpmässigt urval hade visat.   

 

Det gensvar vi har fått gällande kundundersökningen indikerar att det är svårt att 

särskilja de olika ansvarsområdena från varandra. Detsamma gäller för fallföretagen 

som inte ville diskutera enskilda ansvarsområden utan föredrog att prata om CSR ur ett 

helhetsperspektiv. Detta kan grunda sig på flera olika anledningar men svårigheten att 

särskilja ansvarsområdena har troligtvis en betydande orsak. Electrolux medger att de 

ofta slår ihop det sociala och etiska perspektivet som ett ansvarsområde. Problemet att 

särskilja de olika ansvarsområdena är inte specifikt för denna uppsats. Även Fredriksson 

(2008) beskriver i sin avhandling, Företags ansvar/ Marknadens retorik - En analys av 

företags strategiska kommunikationsarbete, problematiken med att dra gränser mellan 

de olika ansvarsområdena.  

 

Våra fallföretag hade svårt att ta ställning till vissa frågor. Detta kan bero på att frågorna 

var av känslig karaktär eller på grund av att företagen drar sig ifrån att lyfta ur enskilda 

dimensioner ur helhetsperspektivet. Detta kan ha präglat svaren på vissa frågor, vilket 

gjort vissa svar tämligen innehållsfattiga eller att företagen valt att inte kommentera 

frågan.  

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 
Då vi endast fokuserade på kunderna finns det möjligheter för fortsatt forskning genom 

att utöka undersökningen till att omfatta andra viktiga intressenter såsom ägare, 

anställda, leverantörer et cetera. Vi ser det som ett intressant uppsatsämne att jämföra 

flera olika intressenters uppfattning med varandra angående företagens samhällsansvar. 
 
Efter att ha studerat tidigare forskning inom CSR har vi uppmärksammat en avsaknad 

av kvantitativ forskning gällande hur svenska företag arbetar med sitt samhällsansvar. 

En kvantitativ uppsats om svenska företags CSR-arbete skulle vara ett intressant 

uppsatsämne som dessutom skulle bidra med viktig information till forskningen. 
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Bilaga 1 
 

 

 1 (1) 

Frågor till fallstudieföretagen 
 

Fråga 1: Hur definierar ni CSR? 

Fråga 2: Anser ni att avsaknaden av en enhetlig definition av CSR ställer till problem för er?  

Fråga 3: Vilka områden passar in på er definition av CSR?  

Fråga 4: Anser ni att ”följa lagen” kan betraktas som CSR? 

Fråga 5: Av vilka anledningar arbetar ni med CSR? 

Fråga 6: Skulle ni vidta CSR-initiativ även om det påverkade lönsamheten negativt? 

Fråga 7: Vilka intressenter efterfrågar ert arbete med CSR? 

Fråga 8: Vad har ni fått ut av att jobba med CSR? 

Fråga 9: Har ni upptäckt några nackdelar att arbeta med CSR? 

Fråga 10: Av vilken anledning kommunicerar ni ut ert CSR-arbete? 

Fråga 11: Varför följer ni GRI:s riktlinjer 

Fråga 12: Tycker ni att det behövs lagstiftning angående CSR? 

Fråga 13: Genom vilka kommunikationskällor når ni ut med CSR-information till era 

intressenter?  

Fråga 14: Hur betydelsefullt är det att bli belönad för sitt CSR-arbete respektive för sin CSR-

redovisning? 

Fråga 15: Hur tror du arbetet med CSR kommer att förändras i framtiden? 



Bilaga 2 
 

 1 (26) 

Konsumentundersökning 
  

  

  Antal besvarade enkäter: 492  
 
  

1 Vilken åldersgrupp tillhör du?  
 Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 0-20  23 4.7 
2 21-40  421 85.6 
3 41-60  37 7.5 
4 60+  11 2.2 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.07 0.45 2.00 2.00 2.00 
 

 

  

2 Är du en man eller kvinna?  
 Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Man  209 42.5 
2 Kvinna  283 57.5 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

1.58 0.49 2.00 1.00 2.00 
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3 Utbildningsnivå  
 Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning 
% 

1 Grundskolenivå  6 1.2 

2 Gymnasieutbildning eller 
motsvarande  43 8.7 

3 
1-3 år högskole-/ 
universitetsnivå eller 
motsvarande  

251 51.0 

4 
4-5 år högskole-/ 
universitetsnivå eller 
motsvarande  

163 33.1 

5 
Mer än 5 år högskole-/ 
universitetsnivå eller 
motsvarande  

28 5.7 

6 Om annat, vänligen 
specificera  11) 0.2 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

3.34 0.77 3.00 3.00 4.00 
 

 

  

4 Företagens samhällsansvar  
 Hur viktigt tycker du att det är att företag tar ett samhällsansvar?  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Mycket viktigt  237 48.2 
2 Viktigt  224 45.5 
3 Mindre viktigt  27 5.5 
4 Oviktigt  4 0.8 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

   
Hur viktigt tycker du att det är att företag tar ett samhällsansvar?  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

1.59 0.63 2.00 1.00 2.00 
 

javascript:void(0)�
javascript:void(0)�


Bilaga 2 
 

 3 (26) 

5 Rangordna följande områden från 1 till 4, efter hur viktiga du anser att de är att 
företagen tar sitt ansvar inom. (1= viktigast, 4= minst viktig)  
 Socialt  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

A 1.00 - 1.99  84 17.1 
B 2.00 - 2.99  144 29.3 
C 3.00 - 3.99  147 29.9 
D 4.00 - 4.99  117 23.8 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

  Miljömässigt  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

A 1.00 - 1.99  135 27.4 
B 2.00 - 2.99  152 30.9 
C 3.00 - 3.99  121 24.6 
D 4.00 - 4.99  84 17.1 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

  Ekonomiskt  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

A 1.00 - 1.99  122 24.8 
B 2.00 - 2.99  90 18.3 
C 3.00 - 3.99  112 22.8 
D 4.00 - 4.99  168 34.1 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 
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Etiskt  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

A 1.00 - 1.99  154 31.3 
B 2.00 - 2.99  117 23.8 
C 3.00 - 3.99  107 21.7 
D 4.00 - 4.99  114 23.2 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

   
Socialt  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.60 1.03 3.00 2.00 3.00 
 

  
Miljömässigt  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.31 1.05 2.00 1.00 3.00 
 

  
Ekonomiskt  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.66 1.19 3.00 2.00 4.00 
 

  
Etiskt  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.37 1.15 2.00 1.00 3.00 
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6 Rangordna följande områden från 1 till 4, efter hur viktiga du tror att företagen anser de 
är. (1= viktigast, 4= minst viktig)  
 Socialt  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

A 1.00 - 1.99  55 11.2 
B 2.00 - 2.99  143 29.1 
C 3.00 - 3.99  142 28.9 
D 4.00 - 4.99  152 30.9 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

  Miljömässigt  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

A 1.00 - 1.99  67 13.6 
B 2.00 - 2.99  174 35.4 
C 3.00 - 3.99  156 31.7 
D 4.00 - 4.99  95 19.3 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

  Ekonomiskt  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

A 1.00 - 1.99  313 63.6 
B 2.00 - 2.99  65 13.2 
C 3.00 - 3.99  48 9.8 
D 4.00 - 4.99  66 13.4 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 
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Etiskt  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

A 1.00 - 1.99  59 12.0 
B 2.00 - 2.99  126 25.6 
C 3.00 - 3.99  157 31.9 
D 4.00 - 4.99  150 30.5 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

   
Socialt  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.79 1.00 3.00 2.00 4.00 
 

  
Miljömässigt  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.57 0.95 3.00 2.00 3.00 
 

  
Ekonomiskt  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

1.73 1.10 1.00 1.00 2.00 
 

  
Etiskt  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.81 1.00 3.00 2.00 4.00 
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7 Vilken tror du är den främsta anledningen till att företag ägnar sig åt samhällsansvar?  
 Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning 
% 

1 Altruism (osjälvisk gärning)  19 3.9 

2 Självintresse (egen 
vinning)  423 86.0 

3 Om annat, vänligen 
specificera  282) 5.7 

0 Vet inte  22 4.5 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

  
Frekvenstabell 

Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning 
% 

Kumulerat 
antal svar 

Kumulerad 
fördelning 

% 
Altruism (osjälvisk gärning) 19 3.9 19 3.9 
Självintresse (egen vinning) 423 86.0 442 89.8 
Om annat, vänligen 
specificera 28 5.7 470 95.5 

Vet inte 22 4.5 492 100.0 
Total: 492 100.0 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.02 0.32 2.00 2.00 2.00 
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8 Jag blir mest upprörd när ett företags agerande leder till…  
 Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning 
% 

1 Miljöförstöring  64 13.0 

2 Negativ påverkan på 
medborgarnas hälsa  73 14.8 

3 Brott mot de mänskliga 
rättigheterna  259 52.6 

4 Mutor/ korruption  52 10.6 

5 Brott mot gällande 
lagstiftning  25 5.1 

6 Uppsägningar eller konkurs  19 3.9 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

  
Frekvenstabell 

Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning 
% 

Kumulerat 
antal svar 

Kumulerad 
fördelning 

% 
Miljöförstöring 64 13.0 64 13.0 
Negativ påverkan på 
medborgarnas hälsa 73 14.8 137 27.8 

Brott mot de mänskliga 
rättigheterna 259 52.6 396 80.5 

Mutor/ korruption 52 10.6 448 91.1 
Brott mot gällande lagstiftning 25 5.1 473 96.1 
Uppsägningar eller konkurs 19 3.9 492 100.0 
Total: 492 100.0 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.91 1.15 3.00 2.00 3.00 
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9 Hur viktiga är följande påståenden för dig när du ska köpa en vara?  
 Att företaget/tillverkaren tar ett stort ansvar gentemot samhället  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Mycket viktigt  88 17.9 
2 Ganska viktigt  261 53.0 
3 Mindre viktigt  120 24.4 
4 Oviktigt  23 4.7 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

  Att produkten är tillverkad på ett socialt korrekt sätt  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Mycket viktigt  99 20.1 
2 Ganska viktigt  252 51.2 
3 Mindre viktigt  116 23.6 
4 Oviktigt  25 5.1 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

   
Att produkten är tillverkad på ett etiskt korrekt sätt  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Mycket viktigt  149 30.3 
2 Ganska viktigt  236 48.0 
3 Mindre viktigt  94 19.1 
4 Oviktigt  13 2.6 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 
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Att produkten är tillverkad på ett miljömässigt korrekt sätt  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Mycket viktigt  129 26.2 
2 Ganska viktigt  248 50.4 
3 Mindre viktigt  94 19.1 
4 Oviktigt  21 4.3 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

   
Att företaget/tillverkaren tar ett stort ansvar gentemot samhället  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.16 0.77 2.00 2.00 3.00 
 

  
Att produkten är tillverkad på ett socialt korrekt sätt  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.14 0.79 2.00 2.00 3.00 
 

  
Att produkten är tillverkad på ett etiskt korrekt sätt  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

1.94 0.77 2.00 1.00 2.00 
 

  
Att produkten är tillverkad på ett miljömässigt korrekt sätt  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.01 0.79 2.00 1.00 2.00 
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10 Välj spontant ut det svenska företag som du tycker tar störst samhällsansvar.  
 Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning 
% 

1 AstraZeneca  12 2.4 
2 Electrolux  7 1.4 
3 E.ON  13 2.6 
4 Ericsson  5 1.0 
5 H&M  20 4.1 
6 ICA  34 6.9 
7 IKEA  88 17.9 
8 KappAhl  2 0.4 
9 Nordea  7 1.4 

10 SAAB  2 0.4 
11 SAS  3 0.6 
12 Skanska  5 1.0 
13 Swedbank  20 4.1 
14 Swedish Match  3 0.6 
15 Telia  4 0.8 
16 Trelleborg AB  6 1.2 
17 Vattenfall  21 4.3 
18 Volvo  13 2.6 
19 Vet inte  198 40.2 

20 Om annat, vänligen 
specificera  29(1) 5.9 

  Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

13.39 6.35 17.00 7.00 19.00 
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11 Varför tänkte du på detta företag i föregående fråga?  
   Svarsalternativ Antal svar Fördelning 

% 
1 Svar:  1394) 52.3 
0 Vet inte  127 47.7 

 Total: 266 100.0 
Antal obesvarade: 226 

 

 

  
Frekvenstabell 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

Kumulerat 
antal svar 

Kumulerad 
fördelning 

% 
Svar: 139 52.3 139 52.3 
Vet inte 127 47.7 266 100.0 
Total: 266 100.0 266 100.0 
Antal obesvarade: 226 

 

  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 
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12 Vilka av följande påståenden stämmer in på dig?  
 När jag handlar tänker jag på hur produkterna påverkar/har påverkat miljön?  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Stämmer mycket bra  47 9.6 
2 Stämmer bra  194 39.4 
3 Stämmer mindre bra  196 39.8 
4 Stämmer inte alls  55 11.2 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

  Jag är villig att betala mer för produkter som är tillverkade på ett socialt, miljömässigt 
och etiskt korrekt sätt.  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Stämmer mycket bra  91 18.5 
2 Stämmer bra  250 50.8 
3 Stämmer mindre bra  118 24.0 
4 Stämmer inte alls  33 6.7 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

   
Jag har någon gång avstått ifrån att köpa en produkt på grund av företagets/ tillverkarens 
brist på samhälleligt ansvar.  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Stämmer mycket bra  102 20.7 
2 Stämmer bra  153 31.1 
3 Stämmer mindre bra  154 31.3 
4 Stämmer inte alls  83 16.9 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 
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Jag tycker det är fel att företag använder sociala eller miljömässiga initiativ för att 
marknadsföra sig själva.  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Stämmer mycket bra  49 10.0 
2 Stämmer bra  104 21.1 
3 Stämmer mindre bra  208 42.3 
4 Stämmer inte alls  131 26.6 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

  Jag litar på svenska företag när de talar om deras sociala och miljömässiga 
ansvarstaganden.  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Stämmer mycket bra  27 5.5 
2 Stämmer bra  246 50.0 
3 Stämmer mindre bra  164 33.3 
4 Stämmer inte alls  55 11.2 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

   
När jag handlar tänker jag på hur produkterna påverkar/har påverkat miljön?  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.53 0.82 3.00 2.00 3.00 
 

  
Jag är villig att betala mer för produkter som är tillverkade på ett socialt, miljömässigt 
och etiskt korrekt sätt.  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.19 0.81 2.00 2.00 3.00 
 

  
Jag har någon gång avstått ifrån att köpa en produkt på grund av företagets/ tillverkarens 
brist på samhälleligt ansvar.  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.44 1.00 2.00 2.00 3.00 
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Jag tycker det är fel att företag använder sociala eller miljömässiga initiativ för att 
marknadsföra sig själva.  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.86 0.93 3.00 2.00 4.00 
 

  
Jag litar på svenska företag när de talar om deras sociala och miljömässiga 
ansvarstaganden.  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.50 0.76 2.00 2.00 3.00 
 

 
  

 

13 Anser du att företag ger dig tillräckligt med information om deras samhällsansvar?  
 Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Ja  68 13.8 
2 Nej  336 68.3 
0 Vet inte  88 17.9 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

1.83 0.37 2.00 2.00 2.00 
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14 Hur skulle du vilja få information om företagens samhällsansvar? (Flera 
svarsalternativ är möjligt)  
 Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning 
% 

1 
Via sociala medier (facebook, 
twitter, youtube eller 
liknande)  

189 38.4 

2 Via årsredovisningar  147 29.9 
3 Via företagens hemsidor  316 64.2 

4 Via information på deras 
produkter  349 70.9 

5 Via TV, tidningar, radio  212 43.1 
6 Övrigt, vänligen specificera  185) 3.7 

 

 

  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

3.25 1.33 3.00 2.00 4.00 
 

 

  

15 Tycker du att svenska företag ska vidta sociala eller miljömässiga initiativ som 
påverkar deras lönsamhet negativt?  
 Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Ja  258 52.4 
2 Nej  102 20.7 
0 Vet inte  132 26.8 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

1.28 0.45 1.00 1.00 2.00 
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16 Anser du att svenska företag borde ta ett större samhällsansvar än vad de gör idag?  
 Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Ja  352 71.5 
2 Nej  50 10.2 
0 Vet inte  90 18.3 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

1.12 0.33 1.00 1.00 1.00 
 

   
 
 
  

17 Företagens ansvarsområden  
 Inom vilka områden anser du att svenska företag borde ta ett större samhällsansvar? 
(Flera svarsalternativ är möjligt)  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Socialt  195 39.6 
2 Miljömässigt  277 56.3 
3 Ekonomiskt  123 25.0 
4 Etiskt  222 45.1 

 

 

   
Inom vilka områden anser du att svenska företag borde ta ett större samhällsansvar? 
(Flera svarsalternativ är möjligt)  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.46 1.13 2.00 2.00 4.00 
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18 Hur tycker du spontant följande företag tar sitt samhällsansvar?  
 Electrolux  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Mycket bra  15 3.0 
2 Ganska bra  117 23.8 
3 Mindre bra  42 8.5 
4 Dåligt  9 1.8 
0 Vet inte  309 62.8 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

   
Swedbank  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Mycket bra  32 6.5 
2 Ganska bra  124 25.2 
3 Mindre bra  44 8.9 
4 Dåligt  27 5.5 
0 Vet inte  265 53.9 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 

 

 

  Swedish Match  
Grundinformation 

 Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Mycket bra  9 1.8 
2 Ganska bra  57 11.6 
3 Mindre bra  60 12.2 
4 Dåligt  53 10.8 
0 Vet inte  313 63.6 

 Total: 492 100.0 
Antal obesvarade: 0 
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Electrolux  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.25 0.67 2.00 2.00 3.00 
 

  
Swedbank  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.29 0.85 2.00 2.00 3.00 
 

  
Swedish Match  
Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.88 0.90 3.00 2.00 4.00 
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Fotnoter 
 

1) Utbildningsnivå 

Om annat, vänligen specificera  
Svarsalternativ Antal svar 
Gymnasieexamen + 1 års universitetsutbildning  1 
Total: 1 
 

 

2) Vilken tror du är den främsta anledningen till att företag ägnar sig åt samhällsansvar? 

Om annat, vänligen specificera  
Svarsalternativ Antal 

svar 
Beror på företaget  2 
Bieffekt av den egentliga sysslan  1 
Blandning av altruism och 
självintresse  

5 

Företag tar inte sitt 
samhällsansvar  

1 

Imagen  2 
Intressenter kräver det  3 
Kostnadsminimering  1 
P.g.a. människor  1 
Politiska regler 3 
Publicitet 5 
Samhällsintresse 1 
Trendigt 2 
Varumärkesstärkande 1 
Total: 28 
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3) Välj spontant ut det svenska företag som du tycker tar störst samhällsansvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Om annat, vänligen specificera  
Svarsalternativ Antal 

svar 
AIK Fotboll AB  1 
Clas Ohlson 1 
Friskolor 1 
God El  4 
Handelsbanken 1 
IF-försäkringar 1 
Kraft & Kultur i Sverige AB 1 
Kung Markatta  2 
Länsförsäkringar 1 
Max 1 
Patagonia 1 
PEAB  1 
Ricoh 1 
Röda Korset 1 
Scania  1 
SSAB 1 
Systembolaget 1 
Vida AB 1 
Total: 22 
Bortfall: 7 
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4) Varför tänkte du på detta företag i föregående fråga? 

AstraZeneca För det producerar läkemedel och påverkar på detta sätt hela samhället  
AstraZeneca Har som affärsidé att göra en insats för samhället. 
AstraZeneca Läkemedel behövs 
AstraZeneca Medicin=bra för samhällets välfärd 
AstraZeneca Mediciner till sjuka 
AstraZeneca Verkar bra 
Clas Ohlson Jag har en insyn i deras integration med sin hemstad.  
E.ON Bra upprustning av elnätet efter Gudrun 
E.ON Har insyn i deras verksamhet 
E.ON Jag vet knappt vad företaget gör. Men för något år sedan var jag inne på en 

internetbaserad kampanj från E.ON. Den lämnade ett positivt intryck, och det 
sitter kvar. Även nu när jag glömt vad kampanjen innebar. 

E.ON Tycker att de kommunicerar ut en sådan bild, både internt och externt 
Electrolux Ett miljömässigt tänkande i nya produkter 
Electrolux Har själv arbetat där och har stort förtroende för företaget. 
Electrolux Tillverkar säkra och miljövänliga produkter. 
Electrolux Via reklam. 
Ericsson Har fungerat som halvstatligt företag 
Ericsson Mycket jobb i Sverige, inga stora miljöskandaler 
Ericsson Stort och världsledande 
Friskolor Hjälper till med välfärden 
Gevalia Emot icke-etiskt arbete vid kaffefälten 
God El För att de inte ser till vinstintresset, utan låter vinsten gå till välgörenhet. 

Dessutom kan man köpa miljövänlig el av dem.  
God El Marknadsföring 
God El Samhällsentreprenörer 
H&M De har kläder som är mer 'miljövänliga' 
H&M De har organiskt bommul 
H&M De jobbar med många program för att motverka exempelvis brott mot 

mänskliga rättigheter, jämnlika arbetsvillkor, samt utvecklar miljövänliga 
alternativ 

H&M Det gör själva mycket reklam för att de är etiska, miljövänliga, det gör kampanjer 
med kläder mot aids.  

H&M För att jag vet att de tar sitt ansvar och det måset de göra med tanke på att de 
är så otroligt stora. 

H&M För att ägare betalar hutlösa summor skatt varje år som ur mitt perspektiv 
hjälper Sverige ofattbart mer än ifall de hade mer miljövänliga metoder vid 
tillverkning, hade IKEA gjort likadant skulle Sveriges skolor kunna skötas från 
enbart dessa två parter, tänk på det. 

H&M Genom deras ägare så inbringar dem bra med skattepengar till staten bl a 
H&M H&M har varit i blåsväder tidigare men jag som en av deras kunder har märkt 

det ansvar de börjat ta och de tar ställning till olika saker på ett annat sätt än 
tidigare. Jag som kund ser det i alla fall mer än tidigare. 
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H&M Inga andra bra, och fam persson betalar mycket skatt 
H&M Mycket CSR-marknadsföring 
H&M Svenst företag som växer enormt, ekonomiskt starkt, jobbar med utveckling av 

produkter med organic  cotton bla.  
Handelsbanken Är en stabil bank vilket jag tycker är det ansvar ett ftg kan ta 
ICA Bilden ICA förmedlar i sin reklam stämmer enligt min uppfattning med 

företagets värderingar. 
ICA Bra miljöpolicy, de värnar om sina kunder och mindre återförsäljare 
ICA De erbjuder sina kunder bra återbäring och de satsar på mycket ekologisk odlad 

mat, bl.a. sina egna produkter. Även transporterna är mer miljövänliga än 
tidigare. 

ICA De kan påverka matvarukonsumtion på ett positivt sätt 
ICA Deltar i projekt ”Vi kan mer' 
ICA Deras marknadsföring 
ICA Det är det företag jag har mest 'kontakt' med och jag tycer de erbjuder bra varir 

som passar alla och satsar mycket på sina I <3 Eco-varor. 
ICA Det är främst ICAs produkter jag som konsument ser. Varje gång jag handlar ser 

jag att det finns ekologiska alternativ till det mesta, men jag ser aldrig 
exempelvis Trelleborgs produkter (vet inte ens vad de gör) 

ICA Lokalt, mat som ska passa kunden, priser som konkurerar med andra butiker osv 
ICA Reklamen 
ICA Stort urval av produkter som gör att man lätt kan välja t.ex. kravodlat, 

rättvisemärkt osv. till ett okej pris 
ICA Stort utbud av b.la ekologiska produkter 
ICA Svaret på detta är snarare varför jag inte tänkte på några av dem andra. Detta 

beror mycket på att resterande företag antingen tillverkar sina varor i andra 
länder, har flyttat sina verksamheter utanför Sveriges gränser eller jobbar inom 
marknader där små små misstag kan få hela befolkningar att tycka illa om 
företaget (jag tänker exempelvis på medicinmarknaden). Just ICA är ju det 
folkkära svenska matkedjan som i stort sett alla tycker om. De ligger på en 
hyffsat 'enkel' marknad och därför  

ICA Tror att de jobbar med att få in förståndshandikappade i deras butiker.  
ICA Tänker miljövänligt 
IF-Försäkring Eftersom det är en täckande livförsäkring för mig 
IKEA Arbetar mycket emd CSR 
IKEA Arbetstagare 
IKEA Bara en känsla av att det hela tiden finns med i tankarna 
IKEA Bred kundgrupp 
IKEA De arbetar mycket med denna typ av fråga 
IKEA De gör en väldigt bra marknadsföring om att de tar samhällsansvar.  
IKEA De pratar mycket om den enskilda individen oavsett ras med mera 
IKEA De tar ett stort ansvar för hela sin supply chain, och försöker ta ett ansvar 

bortom regler som andra givit dem. IKEA angriper verkliga problem och är ett 
sällsynt fall av multinationellt företag som i handling står för sina ord. Paret 
Gates och Mr Buffet är andra som också tagit ett stort ansvar, möjliggjort genom 
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att framgångsrikt företagande. De är bevis för att företagande inte bara behöver 
drivas av egoism och profit. Kapitalism när den är som bäst. 

IKEA Deras skogsprojekt 
IKEA Det är min arbetsgivare. 
IKEA Då de kommunicerar detta i sin marknadsföring. Dock utesluter detta inte att de 

gör det pga självintresse och positiv marknadsföring 
IKEA Efter som att undersökningar visar att IKEA är en av de ledande i Sverige på 

miljöarbete och socialt ansvarstagande.  
IKEA Erbjuder bra skit till vettigt pris:) 
IKEA För att det är en väldigt stor del av deras budskap 
IKEA Företaget känns spontant som ett genuint och äkta företag, trots senaste tiden 

rykte/skandal. 
IKEA Förmodligen pga. god marknadsföring. 
IKEA Har ett miljötänk där mkt trä används i produkterna, tillskillnad från plast som 

många andra företag använder sig av. IKEA känns som ett företag som inte 
använder mer resurser än de behöver.  

IKEA Har i regel haft nöjda arbetare, fast de kanske håller på att ändras. 
IKEA Helheten 
IKEA IKEA bygger på en svensk grundtanke att ta hand om varandra (sina anställda) 
IKEA IKEA är ett internationellt företag som säljer billiga produkter som även är 

tillverkade på etiskt korrekt sätt. De gör med andra ord samhället en social 
tjänst.  

IKEA Ingen annan passar in. Kändes nästan logiskt 
IKEA Kamprads bidrag och stöd till olika ändamål 
IKEA Miljömässigt ansvarstagande 
IKEA Plata förpacknigar 
IKEA På grund af miljöen  
IKEA Skapat flest jobb i fattigare länder 
IKEA Stor blandning av personal, bygger egna vindkraftverk,  verkar ha insett att det 

går att vara en bidragande faktor till samhället samtidigt som de är starkt 
marknadsdrivna. 

IKEA Stor ekonomisk vinning 
IKEA Stort, alltid ögonen på sig 
IKEA Stödjer samhällsförbättrande organisationer i de samhällen där IKEA har företag, 

jobbar aktivt med miljö och socialt ansvar 
IKEA Tanken på att de har en massa butiker och skapar jobb så att fler helt enkelt kan 

jobba. 
IKEA Tjo, god snusfornuftig svensk virksomhed. 
IKEA Trotts att Ikea är så stort tar de betydligt mer ansvar än mindre företag 
IKEA Upplevs engagerade i samhället och dess utveckling på flera plan 
IKEA Vägde mellan H&M och IKEA. Båda två gör ansträngningar i flera led för att 

förbättra förutsättningarna för både planet och människor. 
KappAhl Det känns minst själviskt 
Kraft & Kultur De har ett ovanligt grepp 
Kung Markatta De handlar enbart med ekologisk och rättvisemärkta produkter som är 
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vegetabiliskt framställda. 
Kung Markatta Rättvise och eko-märkt 
Länsförsäkringar Störst samhällsansvar 
Max Deras miljöpolicy 
Nordea De ger utdelning till staten 
Nordea I brist på bättre alt. 
Patagonia Otroligt miljötänk 
PEAB Tar stort ansvar för sin personal 
Ricoh Annan anledning 
Röda Korset Orginisationen har som mål att mildra mänskligt lidande 
SAAB De kämpade för att alla skulle få tillbaka jobben 
SAS Arbetar ständigt med miljöfrågor, samt har etiskt märkta produkter i sin menu 

ombord 
SAS Försöker tänka socialt och miljömässigt 
Scania Bra agerande under lågkonjunkturen 
Skanska Erfarenhet 
Skanska Företaget verkar inom en bransch där det verkar enklare att ta samhällsansvar 

och det är lätt att granska om så inte skulle vara fallet 
SSAB Verkar vara ett reko företag med bra värderingar både mot sina medarbetare 

och mot svenska samhället genom att till en stor del vill hålla kvar produktionen 
i Sverige. 

Swedbank De tar stort ansvar för en mångfaldigt kulturell personal. 
Swedbank Den lokala banken ger tillbaka mycket av vinsten till kmmunens olika projekt 
Swedbank Den omfattande sponsring företaget har bland mindre idrottsföreningar och 

andra organisationer 
Swedbank Jobbar där själv 
Swedbank Jobbar inom finansbranschen och har då  märkt att de jobbar mkt inom detta. 
Swedbank Många samhällsinsatser 
Swedbank Storbank som fått ta mycket stryk, just nu känns det som om de tar sitt ansvar 

gentemot samhället bättre än de andra företagen på listan. 
Swedbank Stort lokalt ansvar, känner till bra.  
Swedbank Unga jobb 
Swedbank Uteslutningsmetoden 
Swedish Match Få uppsägningar 
Swedish Match Produkten skapar störst skada, men erkänner det och jobbar för det. 
Telia Deras produkter i sig förstör inte någonting direkt. Företaget verkar i princip 

bara i Sverige. Bra anställningstrygghet. 
Trelleborg AB Som vill vara bara svenskt!! 
Trelleborg AB Stort engagemang inom CSR-frågor 
Vattenfall Deras koncept är att tänka miljömetvetet. 
Vattenfall Det har vatten i sitt namn som syftar på naturen 
Vattenfall Miljömedvetna utåt sett iaf 
Vattenfall Miljömässigt elframtagande hjälper även andra att använda sig av bra el. 
Vattenfall Miljövänligt 
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Vattenfall Reklamkampanjer 
Vattenfall Ständig debatt i media pga av deras risker med arbetet 
Volvo Arbetar för miljö och säkra bilar, har bra omhändertagande av personal. 
Volvo Elbilar 
Volvo För att bilar påverkar miljön i så hög grad 
Volvo Har aldrig hört att de fifflat med skatter, tar miljöansvar etc. 
Volvo Har arbetat där 
Volvo Känns som att de tar stort ansvar 
Volvo Kör volvo 
Volvo Satsningar på konsumentens säkerhet 
Total:  135 
Bortfall:   4 
 

5) Hur skulle du vilja få information om företagens samhällsansvar? (Flera svarsalternativ 
är möjligt)  

 

Om övrigt, vänligen specificera  
Svarsalternativ Antal svar 
'Anslagstavlan', 5 min oberoende samhällsinformation varje kväll på tv 1 
Oberoende källor 3 
På produkterna 4 
Lagstiftning som reglerar detta  1 
Vet ej 1 
Information som finns räcker fullt tillräckligt 1 
Via information på försäljningsstället 1 
Muntligt 1 
Genom certifieringar 1 
Granskade artiklar 1 
Tydliggörande av ägandeförhållanden 1 
Total 16 
Bortfall 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 

Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 

Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, 

attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en 

framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, 

nytänkande och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden 

i fokus. 

 

 

  
 

Linnéuniversitetet 
391 82 Kalmar/351 95 Växjö  
Telefon 0772-28 80 00 
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