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Förord 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Kjell Arvidsson samt vår examinator Mikael 

Lundgren för all hjälp och vägledning under arbetets gång. Vi skulle även vilja tacka 

Tele2:s hållbarhetsansvarig samt personuppgiftsombud likväl Respondent1 och 

Respondent2 inom Logistik AB som har ställt upp på intervjuer och därmed besvarat 

våra frågor. Med hjälp av våra respondenter har vi lyckats samla in material som vi är 

väldigt tacksamma för och det har i sin tur inneburit att vi kan presentera en 

forskningsstudie som vi som forskare är mycket stolta över. Vi vill även rikta ett tack 

till våra opponenter som har gett oss kvalitativ feedback under arbetets gång och som 

har varit ett bra stöd under vår arbetsprocess.  

Utan er skulle denna uppsats inte blivit av. 

Kalmar 2013-06-03 

Jessica Lerner, Åsa Torelund 

 

  



Sammanfattning 

Examensarbetets titel: Företags intiativ till ansvarsfullt företagande – en studie om de 

motiv som företag anger ligga till grund för företags arbete med CSR 

Seminariedatum: 2013-06-3 

Ämne/kurs: 2FE74E, Organisation, Examensarbete kandidatnivå, 15 hp  

Författare: Jessica Lerner, Åsa Torelund 

Handledare: Kjell Arvidsson 

 

Tre nyckelord: CSR, FN:s Global Compact, Uppförandekod 

 

Syfte: Det övergripande syftet med denna uppsats är att beskriva, analysera och förstå 

vilka motiv som företag anger ligga till grund för att företag arbetar med CSR. 

Undersökningen syftar även till att skapa en ökad förståelse hos läsaren kring denna 

problematik. 

 

Metod: I vår uppsats har vi använt oss av kvalitativ forskningsmetod med utgångspunkt 

i en induktiv forskningsansats. Vi har intervjuat fyra respondenter från utvalda företag. 

 

Teoretiska perspektiv: I denna uppsats har vi använt oss av litteratur samt 

vetenskapliga artiklar inom området Corporate Social Responsibility.  

 

Empiri: Vi har samlat in vårt empiriska material med hjälp av telefonintervjuer. Vi har 

intervjuat två respondenter som båda arbetar inom Logistik AB. Den ena respondenten 

arbetar som Chef för arbetsområdet Säkerhet & Fastighet och den andra respondenten 

arbetar som Produktionsamordnare. Vi har även intervjuat Marie Baumgarts som 

arbetar som hållbarhetsansvarig inom Tele2 samt Mikael Alenmark som arbetar som 

personuppgiftsombud på samma företag. 

 

Resultat: Den slutsats vi drar är att vanligt förekommande motiv som företag anger 

ligga till grund för företags arbete med CSR är: Globala påtryckningar, intressenternas 

krav och förväntningar, ökad intern kommunikation, ökad extern kommunikation samt 

ökad legitimitet gentemot verksamhetens intressenter. 

  



Abstract 

 

Title: Companies initiatives to responsible businessess - a study of the motives that 

companies indicates a basis for companies CSR work 

 

Seminar date: 2013-06-3 

 

Course: 2FE74E, Organisation, Undergraduate level, Degree Project Undergraduate 

level, , 15 University credits points (UPC) or ETC-cr 

 

Authors: Jessica Lerner, Åsa Torelund 

Advisor: Kjell Arvidsson 

Key words: CSR, FN:s Global Compact, Code of Conduct 

Purpose: The overall purpose of this paper is to describe, analyze and understand the 

motives of firms indicating a basis for companies working with CSR. The study also 

aims to create a greater understanding of the reader on this matter. 

Methodology: In our paper, we used qualitative research based on an inductive research 

approach. We have interviewed four respondents from selected companies. 

Theoretical perspectives: In this paper, we used literary and scientific articles in the 

field of Corporate Social Responsibility. 

Empirical foundation: We've collected our empirical data by means of telephone 

interviews. We interviewed two respondents who both work in Logistics AB. One 

respondent working as Manager Work Area Safety. The second respondent is working 

as Production Coordinator. We have also interviewed Marie Baumgarts who works as a 

sustainability manager at Tele2, as well as Mikael Alenmark working as Privacy Officer 

at the same company. 
 

Conclusion: The conclusion we draw is that the common motives that companies 

specify the basis for CSR work are: global pressures, stakeholder demands and 

expectations, improved internal communication, increased external communication and 

greater legitimacy in the eyes of stakeholders. 
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1 INLEDNING 

I inledningskapitlet ges en kort introduktion av uppsatsämnet och det problem som 

uppsatsen utgår från. Informationen i bakgrunden kommer att bidra till en 

problemdiskussion som i sin tur mynnar ut i en problemformulering. Syftet med 

uppsatsen presenteras därefter. 

1.1 Bakgrund 

”Varje tid har sin utmaning och vår tids största utmaning är att varje del av samhället 

måste förstå och förändra sitt bidrag till en mer hållbar utveckling” (Atler, et al., 2009, 

s. 5).   

 

Parallellt med att naturresurserna begränsas och att klimatförändringarna förändras 

bidrar detta till att förutsättningarna för försörjningsbasen för miljontals människor ser 

annorlunda ut. De sociala förutsättningarna utmanas ständigt då hundratals miljoner 

människor lider av djup fattigdom och diskriminering världen över. Den finansiella kris 

som tidigare uppstått visar hur vi även idag bygger upp sårbara och orättvisa 

ekonomiska system inom den globala ekonomin (Atler, et al., 2009).  

 

Företag och organisationer verkar lokalt i ett unikt, kulturellt och politiskt sammanhang 

vilket bidrar till att dessa verksamheter behöver ta ställning kring frågor som effektivt 

kan bidra till en global hållbar utveckling. Tack vare senaste årens lokala, nationella och 

internationella initiativ gällande global utveckling samt informationsteknikens 

möjligheter har nya förutsättingar skapats för förändring. Idag finns det bättre 

förutsättningar än någonsin tidigare för företag och organisationer att tillgodogöra sig de 

verktyg som behövs för att frivilligt bidra till en global förändring. Vidare anses att vi 

har nått en punkt där ett för stort antal hot har blivit globala och att hoppet nu står till en 

kraftfull gemensam ansträngning (Atler, et al., 2009). Detta har bidragit till att det har 

skapats ett behov av en gemensam vägledning som ska vägleda företag att 

”kontextualisera organisationen i förhållande till hållbar utveckling, anamma de 

principer som lägger grunden för ett trovärdigt arbete och agera på de kärnområden och 

arbetssätt som är nödvändiga” (Atler, et al., 2009, s. 6). 
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Med tanke på att världen idag blir allt mer globaliserad anser Horrigan (2010) att man 

kan urskilja ett antal idéer och trender som sprids världen över. En av dessa idéer 

benämns som Corporate Social Responsibility, (CSR). Hassel, Jungdahl & Larsson 

(2008) beskriver CSR som ett koncept där företag frivilligt integrerar socialt, 

ekonomiskt och miljöanpassat ansvarsfullt företagande med sin verksamhetsstrategi 

samt inom interaktionen med företagets intressenter.  

 

CSR betraktas vara en lösning på några av de globala, nationella och lokala utmaningar 

som företag stöter på idag och anses också vara en viktig och avgörande del inom 

modernt företagande (Horrigan, 2010). Under de senaste åren har det utvecklats en ökad 

förståelse för värdet av att ett företag aktivt arbetar med ansvarsfullt företagande. Detta 

har i sin tur bidragit till att företag använder sig av CSR-arbete som en strategi för att 

kunna visa upp ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ställningstagande (Kotler & 

Lee, 2005). Betydelsen ökar av att företag tar sitt sociala ansvar, vilket inkluderar ett 

ekonomiskt samt ett miljömässigt ansvar som ska skydda och stärka företagets rykte 

(Dahlgren & Loimi, 2005). Det en efterfrågan på att företag ska jobba mer aktivt med 

CSR då en undersökning från 2010 hävdar att 64 procent av de globala konsumenterna 

anser att företag måste integrera socialt ansvarstagande i deras vardagliga verksamhet. 

Undersökningen visar också att 72 procent av de tillfrågade förväntade sig att företag 

skulle agera för att förebygga hållbar utveckling (Bassi, Frauenheim, McMurrer & 

Costello, 2011). År 2007 hade 75 procent av de 100 största företagen i Sverige ett CSR-

engagemang (Jutterström & Norberg, 2011). I likhet med detta växer ekonomiska, 

sociala och politiska påtryckningar fram gentemot företag för att företag ska kunna 

bemöta kunder, anställda och samhället i stort på ett mer ansvarsfullt sätt (Bassi, et al., 

2011).  

 

Ett företags CSR-aktiviteter ska syfta till att vara allmänt samhällsstödjande där företag 

nyttjar sina resurser till förmån för samhället (Jutterström & Norberg, 2011). Arbetet 

med CSR ska kunna bidra till att människor, samhällen och världen i stort gynnas 

genom att företag kan ses som en samhällsmedborgare på grund av sitt engagemang i 

värdländer vilket kan ske på lokal, nationell och internationell nivå (Dahlgren & Loimi, 

2005). Detta innebär även att företag i sig gynnas då verksamheten i och med sitt 

ansvarsfulla företagande bland annat visar på engagemang inom olika samhällsprojekt 

(Atler, Boivye, Henriksson, Holmquist, Linusson & Söderberg, 2009).  
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Det är företaget som ansvarar för de effekter på samhället som arbetet med CSR för 

med sig där dessa effekter ska överensstämma med hållbar utveckling genom att 

företaget öppet agerar ansvarsfullt och därmed kunna ta hänsyn till intressenternas 

förväntningar (Jutterström & Norberg, 2011).  

 

Tack vare ett stort intresse för CSR valdes detta ämnesområde då vi anser att arbetet 

med CSR kan vara avgörande för samhället samt företags framtida utveckling. Detta 

tror vi bidrar till en ökad samhörighet mellan företag och människor samt samhället i 

stort. 

 

1.2 Problemdiskussion   

Idag arbetar företag med att integrera CSR i sin dagliga verksamhet för att erhålla makt 

och konkurrensfördelar i och med sitt strävande efter ett ömsesidigt utbyte med dess 

leverantörer, anställda, kunder, finansiärer och samhället (Bassi, et al., 2011). Det finns 

mer och mer bevis gällande dokumentation som visar på att flera fördelar har genererats 

genom att ett företag implementerar ansvarsfullt företagande i sin dagliga verksamhet. 

Implementeringen av CSR aktiviteter ökar möjligheten att öka företagets 

varumärkesposition vilket ska bidra till en större respekt gentemot företaget bland 

verksamhetens olika intressenter (Kotler & Lee, 2005). Konkurrensfördelar skapas 

genom värdet av att ett företag arbetar med CSR vilket anses vara en bidragande faktor 

till att bevara en positiv uppfattning om företaget (Zhao, Davidsson & Zyo, 2012). CSR 

aktiviteter erbjuder företag fördelar i form av att företagets identitet styrks (Horrigan, 

2010). 

 

Implementeringen av CSR aktiviteter inom ett företag för med sig många fördelar men 

kan också innebära ett bakslag för företaget i form av att en negativ bild av företaget 

skapas. Denna negativa bild kan ha sin utgångspunkt i att dessa företag inte kan leva 

upp till de förväntningar som ställs gällande deras arbete med CSR (Horrigan, 2010). 

Det är viktigt att företag identifierar faktorer och processer som orsakar att externa 

intressenter blir skeptiska gentemot motiven bakom företagets CSR aktiviteter (Yoon, 

Guhran-Canli & Schwarz, 2006).  
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Dessa motiv som ligger bakom ett företags CSR aktiviteter kommer att bli ifrågasatta, 

ageranden kommer att bli bedömda och resultaten kommer att bli rannsakade. Det 

framgår att människor kommer att bli skeptiska gentemot företagets motiv i form av att 

ifrågasätta om dessa CSR aktiviteter bara är ett sätt att täcka upp för ett företags misstag 

och på så sätt undvika dålig publicitet som kan påverka ett företags verksamhet negativt 

(Kotler & Lee, 2005). Det finns olika typer av CSR aktiviteter som inom ett företag har 

utvecklats för att användas som ett verktyg för att skydda företagets verksamhet i form 

av legitimitet (Hassel, et al., 2008). Företags beslutsfattande gällande ansvarsfullt 

företagande har en tendens att ha sin utgångspunkt kring idéer som rör företagets 

legitimitet i form av att verksamheten endast månar om att göra rätt för att det ska se bra 

ut i omgivningens ögon (Kotler & Lee, 2005).  

 

Allt fler och fler företag bedriver greenwashing (Delmas  & Burbano, 

2011).”Greenwashing” innebär att ett företag anger falska påståenden eller vilseledande 

miljöargument gällande företagets ansvarsfulla företagande. Termen syftar även på 

företags felaktiga eller missvisande representation av verksamhetens produkter, tjänster, 

varumärken eller rutiner. Greenwashing anses vara ett ständigt problem för ett företags 

kunder och övriga intressenter gällande huruvida ett företags verksamhet är trovärdig 

eller inte (Feinstein, 2013). Vidare anses att externa intressenter kommer att följa upp 

företagets agerande och uttalade löften gällande sitt arbete med CSR för att veta om 

verksamhetens ansvarsfulla företagande är menat ur ett långsiktigt- eller kortsiktigt 

perspektiv (Kotler & Lee, 2005).  

 

Vi anser att företag genom sitt arbete med CSR kan använda sin maktposition i 

samhället för att påverka och kunna ha ett visst inflytande på samhället i stort. Med 

utgångspunkt i detta anser vi att det finns många anledningar som kan ligga till grund 

till varför företag arbetar med ansvarsfullt företagande. Vi är medvetna om att vi vid 

denna forskning inte får hela sanningen kring de verkligt bakomliggande motiven som 

ligger till grund för företags arbete med CSR då dessa sällan framgår i praktiken. Trots 

detta anser vi att det är intressant att studera de motiv som ligger till grund för företags 

arbete med CSR. Detta har lett oss fram till våra funderingar kring vilka motiv som 

företag faktiskt anger ligga till grund för företags arbete med CSR vilket utesluter en 

undersökning med utgångspunkt i de verkliga motiv som kan ligga till grund för 

företags arbete med CSR.  
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1.3 Problemformulering  

För att uppnå uppsatsens syfte har vi undersökt följande problemformulering: 

 Vilka motiv anger företag ligga till grund för företags arbete med CSR? 

1.4 Syfte 

Denna studie syftar till att beskriva, analysera och förstå vilka motiv som företag anger 

ligga till grund för att företag arbetar med CSR. Undersökningen syftar även till att 

skapa en ökad förståelse hos läsaren kring detta fenomen.  
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2 METOD  

Metodkapitlet tar upp val av vetenskaplig forskningsansats, forskningsstrategi och 

undersökningsdesign. Därefter tas metoder gällande datainsamling upp för att sedan 

avsluta med en analys kring undersökningens trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet 

och objektivitet. 

2.1 Forskningsansats  

Det finns tre olika forskningsansatser som benämns som deduktiv, induktiv och 

abduktiv. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) kännetecknar en deduktiv 

forskningsansats utifrån att de empiriska uppgifterna är följden av teoretiska 

sammanhang medan den induktiva forskningsansatsen har sin utgångspunkt i empiriska 

uppgifter. Svensson (2011, s.192) menar att en induktiv forskningsansats innebär att 

”generella slutsatser dras och teorier bildas utifrån enskilda data och fall”. Dessa 

generella slutsatser byggs upp genom upprepade observationer av data vilket leder fram 

till en induktiv slutledning som innebär att man efter enskilda observationer drar en 

universell slutsats (Svensson, 2011).  För Olsson & Sörensen (2011) grundar sig en 

induktiv forskningsansats i att forskaren utgår från upptäckter i verkligheten som 

sammanställs till allmänna principer som i sin tur ska bilda en teori. När det sker ett 

växelspel i empirisk forskning mellan induktion och deduktion kallas detta för 

abduktion (Svensson, 2011). Olsson & Sörensen (2011, s.48) anser att abduktiv 

forskningsansats ”har sin grund i dialogen mellan det teoretiska perspektivet och 

resultatet av informanternas förståelse av det aktuella läget”.  

 

I vår undersökning valde vi att använda oss av en induktiv forskningsansats med tanke 

på vårt intresse av att studera vilka motiv som företag anger ligga till grund för företags 

arbete med CSR med utgångspunkt i empirisk datainsamling. Vi har valt att använda 

oss av en induktiv forskningsansats då vi har hittat intressanta studieobjekt i form av 

empiriskt material vilket har blivit utgångspunkten för vår forskning som i sin tur ska 

sättas i relation till ett teoretiskt ramverk. Vi anser att ett problem som kan uppstå vid 

valet av att använda sig av en induktiv forskningsansats är bristen på förkunskaper inom 

det valda forskningsämnet. Detta innebär att vi kan gå miste om en förförståelse som 

hade kunnat generera en tidsbesparing.  



7 

 

Vi är medvetna om att valet av en induktiv forskningsansats innebär att kunskapen och 

förståelsen gällande forskningsämnet blir vinklat utifrån det empiriska materialet. Trots 

detta anser vi att en induktiv forskningsansats med sin utgångspunkt i empiriskt material 

anses vara den mest lämpade forskningsansatsen på grund av vårt intresse att studera 

verkligheten. 

 

2.2 Forskningsstrategi  

Backman, Gardelli, Gardelli & Persson (2010) beskriver att man ofta brukar göra en 

distinktion mellan två olika forskningsstrategier, kvantitativa respektive kvalitativa 

undersökningar. Trots detta har denna distinktion på senare år, blivit allt mer ifrågasatt. 

Allwood (2012) menar att denna distinktion anses vara abstrakt, generell och att dess 

värde ofta är taget för givet. Däremot kan man konstatera en åtskillnad mellan kvalitativ 

forskningsstrategi med dess fokus på tolkningsanalyser av datainsamling och kvantitativ 

forskningsstrategi med dess fokus på sifferstatistik av datainsamling. Backman, et al., 

(2010) fortsätter med att beskriva kvantitativ forskning som undersökningar om sådant 

som är mätbart, kvantifierbart och som går att representera i siffror. Kvalitativ forskning 

å andra sidan, brukar karakteriseras av intresset av hur något är och där man som 

forskare söker efter en viss förståelse för den insamling man har gjort. Nylén (2005, 

s.10) menar att ”målsättningen för kvalitativ forskning är att finna betydelser och 

mening hos fenomen, snarare än mängd”. Vidare karaktäriseras kvalitativ forskning av 

tolkningsteorier som enligt Backman, et al., (2010) i ett gemensamt begrepp benämns 

som hermeneutik som har som utgångspunkt i att söka efter kunskap om hur enskilda 

individers innebörder och avsikter kan förstås och tolkas i ett visst sammanhang. 

Standardbetydelsen för hermeneutik är just läran om tolkning där sökandet efter vilken 

betydelse som har uttryckts, sagts eller avslöjats sätts i fokus för att urskilja innehållet 

samt budskapet kring det som har blivit sagt (Backman, et al., 2010).  

 

Med tanke på att vårt intresse har legat i att försöka få en ökad förståelse för vilka motiv 

som företag anger ligga till grund för att företag arbetar med CSR har det varit mer 

relevant att fokusera på att samla in kvalitativ data snarare än kvantitativ data. Detta 

bidrar till att denna forskning har sin utgångspunkt i en kvalitativ forskningsstrategi som 

fokuserar på ett mer tolkande angreppssätt.  
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Fördelen med att använda sig av en kvalitativ forskningsstrategi inom denna 

undersökning är att vi kan fokusera mer på att med hjälp av en tolkande ambition kunna 

urskilja och förstå de motiv som företag anger ligga till grund för företags arbete med 

CSR. Vi är medvetna om att det i princip är omöjligt att undvika framkomsten av ett 

vinklat material eftersom datainsamlingen inom ramen för den kvalitativa 

forskningsstrategin har sin utgångspunkt i tolkning av ord. Vi har därför valt att med 

jämna mellanrum försöka väga in olika perspektiv och synvinklar för att kunna använda 

oss av en så bred helhetsbild som möjligt vid tolkandet av datainsamlingen. Vi är 

medvetna om att det går att göra denna underökning utifrån en kvantitativ 

forskningsstrategi med hjälp av användandet av enkäter. Dock är vårt syfte med denna 

forskning att få en ökad förståelse kring vilka motiv som företag anger ligga till grund 

för företags arbete med CSR vilket bidrar till vårt val av en kvalitativ forskningsstrategi.  

 

2.3  Undersökningsdesign  

Enligt Bryman & Bell (2005) väljer forskaren en undersökningsdesign för att forma och 

skapa en ram för insamling och analys av data som kommer till användning när man ska 

bedöma eller utvärdera de frågeställningar som forskaren är intresserad av inom sitt 

valda forskningsämne. Undersökningsdesignen speglar också de beslut som talar om 

vilken prioritet som ges till de olika metodval som tas upp inom forskningsprocessen. 

De tillvägagångssätt som erbjuds inom undersökningsdesign är experimentell design, 

longitudinella undersökningar, komparativa undersökningar, fallstudier och 

surveystudier (Bryman & Bell, 2005). Enligt Denscombe (2009, s.25) har 

surveyundersökningar en bred och omfattande täckning och omfattar en ”strävan att 

skaffa en ögonblicksbild av hur saker och ting är vid tidpunkten för datainsamlingen”. 

Surveyundersökning som undersökningsdesign inkluderar någon form av detaljerad 

granskning vilket resulterar i att den är nära anknuten till och beroende av empirisk 

data. Vidare anses surveyundersökningar förekomma i en mängd olika former där 

genomförandet av telefonintervjuer tas upp som ett användbart exempel (Denscombe, 

2009).  
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Med tanke på att vi ville göra en detaljerad granskning av det empiriska materialet såg 

vi genomförandet av en surveyundersökning som ett passande alternativ då vi ville ha 

en så aktuell uppfattning som möjligt. I och med att telefonintervjuer fördelaktigt anses 

vara både tidsbesparande och ett effektivt tillvägagångssätt har denna form av 

surveyundersökning använts vid genomförandet av denna undersökning. För vidare 

beskrivning av genomförandet av telefonintervjuer se rubrik Intervjuer.  

 

2.4 Datainsamlingsmetoder  

Enligt Creswell (2013) kan datainsamling beskrivas som en kvalitativ strategisk 

provtagning som går ut på att få tillstånd till och förvalta information. Datainsamling 

används också för att utveckla hjälpmedel för att bevara information och för att förutse 

tänkbara etiska problem.  Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011, s.88) väljer att lyfta 

fram två avgörande begrepp inom datainsamlingsmetoder som benämns som primär och 

sekundär data och menar att ”insamling av primärdata samlar vi in själva, medan 

sekundärdata är uppgifter som redan finns insamlade”. 

 

2.4.1  Sekundärdata 

Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund (2010, s.91) anser att sekundärdata är ”data 

som tidigare har samlats in och sammanställts i ett annat sammanhang och med ett 

annat syfte än för den aktuella undersökningen”. Vidare kan sekundärdata bestå av 

extern information som finns tillgänglig i offentliga eller kommersiella databanker 

likväl av intern information som finns tillgänglig inom organisationen. Det anses vara 

lämpligt att använda sig av sekundärdata i början av undersökningsprocessen i och med 

uppbyggandet av den grundläggande kunskapen och förståelsen av det tänkta 

undersökningsämnet (Christensen, et al., 2010). Dessutom anses sekundärdata användas 

för att fastställa tillförlitligheten i egna resultat samt att utveckla förståelsen för det 

tänkta problem som man önskar att undersöka. De främsta fördelarna med att använda 

sekundärdata är de låga kostnaderna för insamlingen av informationen samt att det är 

tidseffektivt vilket bidrar till att man kan söka upp ett stort antal olika källor. Däremot 

kan det uppstå problem vid användandet av sekundärdata då användbar data kan saknas, 

fel enheter presenteras eller att data som man får ta del av är inaktuell. Det finns flera 

olika tillvägagångssätt vid insamling av sekundärdata där textanalys utgör en form av 

insamlingsmetod (Christensen, et al. 2010). 
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Säfström & Östman (1999) menar att det finns två olika angreppssätt som man kan 

använda sig av gällande utförandet av en textanalys. Detta innebär att man för ett 

resonemang kring texten utifrån två perspektiv. Det ena perspektivet innebär att tolka 

och förstå texten utifrån dess egna premisser utifrån den kontext som texten beskrivs 

inom, medan det andra perspektivet fokuserar på att lyfta fram information som texten 

utesluter eller tar för givet. Alexanderson (2012) anser att det är viktigt att som forskare 

vara medveten vid kritisk granskning av texter som återfinns på webbplatser och att 

dessa hemsidor kan vara skapta för bakomliggande motiv kring det som framhävs. Vid 

utförandet av en textanalys är det viktigt att vara medveten om de grundläggande 

principerna gällande källkritik som enligt Svenning (2003, s. 289) anses vara att 

”granska och kontrollera vem som står bakom informationen, informationens ursprung, 

varför informationen förmedlas och vilken tidpunkt informationen beskriver”.  

 

Med tanke på att det är lämpligt att använda sig av sekundärdata i början av 

undersökningsprocessen valde vi att studera företags hemsidor och genomföra en 

textanalys för att kunna öka vår kunskap och förståelse gällande de motiv som företag 

anger ligga till grund för deras arbete med CSR.  I och med att insamlingen av 

sekundärdata även anses vara tidseffektivt har vi grundligt kunnat granska den 

information och källa som vi anser är relevant för vår undersökning. Med tanke på att vi 

har haft möjlighet att granska det material som vi har fått ta del av har vi kunnat 

identifiera och avslöja inaktuell data då vi har kombinerat utförandet av textanalys med 

intervjuer. I och med att det finns två perspektiv när det kommer till studerandet av 

sekundärdata har detta i sin tur bidragit till att vi har försökt att urskilja och 

uppmärksamma de bakomliggande motiv som företaget har för att kommunicera 

information via sin hemsida. Vi har medvetet valt att kritiskt granska den information 

som företagen presenterar genom sina hemsidor och därför varit uppmärksamma på de 

motiv som företaget anger ligga till grund för deras arbete med CSR samt att dessa kan 

skilja sig från de verkliga motiv som finns. Återigen vill vi understryka att vi med denna 

uppsats vill få en ökad förståelse för vilka motiv som företag anger ligga till grund för 

företags arbete med CSR och att dessa nödvändigtvis inte behöver överensstämma med 

de verkliga motiv som finns. 
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2.4.2  Primärdata 

Enligt Christensen, et al. (2010) beskrivs primärdata som data som forskaren samlar in 

själv. Förutom möjligheten att samla in bakgrundsvariabler kan man också få 

information gällande respondentens värderingar och avsikter samt motiv bakom ett 

beteende. Vid insamlingen av primärdata erhålls informationen från enskilda individer 

eller grupper och de datainsamlingstekniker som benämns som primära är bland annat 

användandet av enkät, intervju, observation och experiment. De främsta fördelarna med 

användandet av primärdatainsamling är att insamlingen av informationen är aktuell och 

kan anpassas till undersökningsproblemet. Vidare anses det fördelaktigt att forskaren 

vet hur tillförlitligt materialet är eftersom denne har genomfört insamlingen själv. 

Däremot kräver insamling av primärdata en viss kompetens av insamlaren och det kan 

vara både dyrt och tidskrävande (Christensen, et al. 2010).  

 

Eftersom primärdata innebär att anpassa insamlingstekniker till det aktuella problemet 

ansåg vi att valet av att använda oss av telefonintervjuer var ett passande alternativ för 

denna undersökning. Då en av fördelarna är att vi som forskare kan veta hur tillförlitligt 

det empiriska materialet är, kunde vi tack vare följdfrågorna under telefonintervjun 

säkerställa respondentens svar genom att jämföra och relatera denna information till vårt 

insamlade sekundära material.  

 

2.4.3 Urval  

Enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) finns det två huvudsakliga tillvägagångssätt 

som man kan använda sig av för att välja ut specifika personer att intervjua. Denscombe 

(2009) beskriver dessa två tillvägagångssätt som sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Holme & Solvang (1997, s.184) anser att ett grundläggande krav för 

sannolikhetsurval är att ”sannolikheten ska vara känd för att vilken enhet som helst ur 

populationen ska komma med i urvalet”. Inom ett sannolikhetsurval har alla 

respondenter lika stor chans att komma med i urvalet medan forskaren vid ett icke-

sannolikhetsurval själv väljer ut vilka respondenter som ska ingå i undersökningen 

(Christensen, et al. 2010).  
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Enligt Denscombe (2009) finns det flera orsaker till varför forskaren väljer att göra ett 

icke-sannolikhetsurval i form av att exempelvis forskaren anser att det inte är möjligt att 

inkludera ett tillräckligt stort urval i undersökningen eller att forskaren inte har 

tillräckligt med information om populationen samt det valda forskningsämnet för att 

kunna genomföra ett sannolikhetsurval. Ett subjektivt urval används vid situationer då 

forskaren redan har en viss kännedom om de personer eller fenomen som ska granskas 

och där forskaren medvetet har handplockat urvalet för undersökningen. Urvalet väljs ut 

med syftet att fånga särskilda kvalitéer som är relevanta för undersökningstemat och 

som anses kunna bidra med värdefull data. Fördelen med ett subjektivt urval är att 

forskaren kan utifrån sin förkunskap aktivt välja det urval som kan antas vara avgörande 

för undersökningen. Däremot anser Olsson & Sörensen (2011) att ett subjektivt urval 

medför risken att urvalet systematiskt avviker från hela populationen kring det som ska 

undersökas, observeras och registreras vilket bidrar till att möjligheterna att göra 

generaliseringar begränsas.   

 

Vi har valt att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval där vi medvetet har valt ut vilka 

respondenter som ska ingå i vår undersökning. Vi har valt att samarbeta med två större 

företag då vi anser att de människor samt företag som vi har valt ut har goda möjligheter 

till att representera den totala populationen som vi har för avsikt att studera. I och med 

detta har vi använt oss av ett icke-sannolikhetsurval för att öka vår förståelse för vilka 

motiv som dessa företag anger ligga till grund för deras arbete med CSR. Tele2 

representerar ett av de två företag som vi har valt att samarbeta med vilket är ett ledande 

företag inom telekommunikationsbranschen som aktivt arbetar med ansvarsfullt 

företagande. Det andra företaget som vi har valt att samarbeta med är marknadsledande 

inom logistik och transportbranschen där ansvarsfullt företagande och hållbar 

utveckling är väl integrerat i företagets strategier och policyer. Vi ansåg att Tele2 och 

Logistik AB är relevanta företag att studera då vi vill skaffa oss en ökad förståelse för 

vilka motiv som dessa företag anger ligga till grund för deras arbete med CSR. 

Anledningen bakom vårt val av just dessa två företag har sin utgångspunkt i att båda 

företagen arbetar inom branscher som kräver ett ansvarsfullt företagande i form av de 

konsekvenser som dessa verksamheter bidrar till gällande miljömässiga, ekonomiska 

och sociala frågor.  



13 

 

Vi har medvetet handplockat de respondenter som ingår i vår forskning då vi har ansett 

att dessa personers befattningar och kunskap om CSR har kunnat generera avgörande 

och betydelsefull information.  

 

De fyra respondenter som har blivit intervjuade är; 

 

 Tele2  Marie Baumgarts,  Huvudansvarig för hållbarhetsfrågor, 2013-05-08 

 Tele2 Mikael Alenmark, Hållbarhetsansvarig – Personuppgiftsombud, 2013-05-13 

 Logistik AB Respondent1, Chef Säkerhet & Fastighet, 2013-05-08 

 Logistik AB Respondent2, Produktionsamordnare, 2013-05-15 

 

Vi anser att en stor fördel med att vi har valt att använda oss av endast två företag är att 

vi medvetet har kunnat fokusera på hur just dessa två företag mer djupgående väljer att 

arbeta med CSR inom sina verksamheter. Vi anser även att vårt medvetna val av att 

samarbeta med två större företag har kunnat erbjuda tillgången av värdefull data som i 

sin tur har kunnat vara avgörande för resultaten av vår undersökning. Fördelen med att 

vi som forskare har valt att använda oss av ett subjektivt urval är att vi utifrån vår 

förförståelse inom vårt valda forskningsämne har kunnat välja ut de två företagen för att 

sedan kunna komma fram till så relevant empirisk information som möjligt. Vi var 

införstådda med att dessa företag bedrev sina verksamheter sammankopplat till 

ansvarsfullt företagande i och med verksamheternas storlek och branschfokus. Vi är 

medvetna om att i och med ett subjektivt urval begränsas möjligheterna att generalisera 

vårt empiriska material men med tanke på att denna forskning följer en kvalitativ 

forskningsstrategi då vi vill få en ökad och djupgående förståelse kring vilka motiv som 

företag anger ligga till grund för företags arbete med CSR, anser vi att en generalisering 

inte är en aktuell aspekt inom vår forskning.   

 

2.4.4 Intervjuer  

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) anser att en fördel med intervjuer är att man kan 

anpassa frågorna och i vilken ordning man vill ställa dem utefter situationen man 

befinner sig i samt i vilken utsträckning man vill komplettera med mer öppna frågor. 

Intervjuaren ska sträva efter neutralitet och objektivitet då det är viktigt att den som 

intervjuar inte påverkar respondentens svar.  
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Ytterligare en fördel med intervjuer är att de för med sig strategin om att varva 

intervjuer med ett analyserande tankesätt, vilket bidrar till att man i förväg inte behöver 

bestämma sig för hur många intervjuer som ska genomföras. Genom att varva intervjuer 

med en analys kan forskaren avgöra i vilket stadie som man har uppnått en form av 

mättnad (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  

 

Denscombe (2009) anser att telefonintervjuer är både mindre kostsamt och effektivare 

än intervjuer som genomförs ansikte mot ansikte då forskaren inte behöver förflytta sig 

geografiskt för att kunna genomföra intervjuerna. Telefonkontakt för också med sig 

några av de direkta interaktionsmöjligheterna som annars förknippas med intervjuer 

som sker ansikte mot ansikte. Trots att man går miste om den visuella kontakten så 

finns tvåvägskommunikationen mellan forskaren och respondenten kvar (Denscombe, 

2009). Ahrne & Svensson (2011) anser att det är ytterst viktigt att forskaren är påläst 

och informerad kring det tänkta frågeämnet för att vara förbered i form av att ha hunnit 

skaffa sig baskunskaper innan telefonintervjun äger rum. Vidare anses det nödvändigt 

att vid slutet av telefonintervjun berätta kort om hur studien kommer att fortsätta samt 

att be om att få återkomma med eventuella följdfrågor (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) anser att mobiltelefoners inspelningsfunktion kan 

vara tillräcklig som inspelningsteknik då ett fåtal intervjuer ska genomföras. Det är både 

lämpligt och nödvändigt att ta anteckningar under intervjun då man anser att detta är ett 

fördelaktigt komplement. Genomförandet av intervjuer bidrar till att man på kort tid kan 

få höra respondenternas reflektioner, erfarenheter och upplevelser kring det valda 

forskningsämnet och hur saker och ting ter sig i praktiken. Trots detta finns det 

svagheter inom användandet av intervjuer i form av att ”intervjun är ett resultat av ett 

visst samtal på en viss plats och vid ett visst tillfälle” (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011, s.57). Risken finns att det som kommuniceras kan ha andra syften än vad 

forskaren uppfattat, tolkat eller förstått (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Christensen, et al., (2010) menar att intervjuer kan skilja sig då det finns en rad olika 

variationer på hur dessa är formulerade och strukturerade. Ostrukturerade, strukturerade 

och semistrukturerade intervjuer är exempel på dessa variationer. Ostrukturerade 

intervjuer innebär att man som forskare inte använder förutbestämda frågor eller teman 

som riktlinjer, utan ”intervjun är helt informell och används för att undersöka ett 

speciellt område på djupet” (Christensen, et al., 2010, s. 169).  
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Denscombe (2009) anser att inom strukturerade intervjuer har istället forskaren i förväg 

utformat ett frågeformulär utifrån en begränsad uppsättning svarsalternativ. Inom en 

semistrukturerad intervju sammanställer enligt Christensen, et al., (2010) forskaren en 

intervjuguide med teman och frågor som skall beröras under intervjun. Forskaren ska 

vara inställd på att vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd och låta 

respondenten tala utförligt och därmed föra en öppen dialog som på så sätt medför att 

respondenten har möjlighet att utveckla sina idéer och synpunkter (Denscombe, 2009). 

Enligt Christensen, et al., (2010) anses materialet som framkommer vid genomförandet 

av semistrukturerade intervjuer bearbetas och analyseras kvalitativt då forskaren har i 

åtanke att förstå de bakomliggande orsakerna kring handlandet eller agerandet.  

 

Då vi har valt att fokusera på att kunna skapa en neutralitet samt objektivitet gällande 

våra intervjutillfällen har detta lett till ett opartiskt ställningstagande i form av att vi som 

forskare försökt undvika att påverka respondenternas svar. I och med att vi har valt att 

kombinera våra intervjuer med ett analyserande angreppssätt har detta bidragit till att vi 

anser att vi kan avgöra mättnaden gällande vårt empiriska material och på så sätt besluta 

om det finns ytterligare behov av att genomföra fler intervjuer. Vi ville ha en viss 

kontroll över intervjutillfällena vilket bidrog till att vi använde oss av ett ramverk i form 

av en intervjuguide. Vi ville samtidigt även kunna ha en dialog som möjliggjorde att 

respondenten till viss del kunde tala öppet gällande dennes åsikter. Detta har bidragit till 

att vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervju. En fördel med att vi har 

använt oss av en semistrukturerad intervju är att vi har kunnat bestämma intervjufrågor i 

förväg baserat på en viss ordningsföljd för att sedan kunna kombinera detta med 

ytterligare följdfrågor. På så sätt har vi kunnat undvika missförstånd då 

intervjutillfällena har ägt rum på en viss plats och vid ett visst tillfälle. Detta har vi valt 

att göra för att kunna förstå de bakomliggande orsakerna kring vilka motiv som företag 

anger ligga till grund för företags arbete med CSR. För att kunna ta vara på alla detaljer 

som presenterats inom respektive intervjutillfälle har vi valt att använda oss av 

mobiltelefoners inspelningsfunktion som ett kompletterande verktyg. Då det anses 

fördelaktigt att vara två vid själva intervjutillfället har båda forskarna valt att närvara 

under samtliga intervjutillfällen.  
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Vi har medvetet kombinerat användning av telefonintervjuer och genomförandet av en 

textanalys för att på så sätt kunna skaffa oss en ökad förståelse för vilka motiv som 

företag anger ligga till grund för företags arbete med CSR vilket har kunnat generera en 

ytterligare förståelse och förkunskap. Med hjälp av mobiltelefoner som ett 

kompletterande verktyg samt att vi förde anteckningar vid intervjutillfällena kunde vi 

urskilja den informations som vi ansåg var mest relevant. Eftersom att en fördel med 

telefonintervjuer innebär möjligheten till att återkomma med eventuella följdfrågor har 

vi nyttjat detta då vi har genomfört uppföljningsmöten med respondenterna.  

 

2.5 Forskningskvalité  

Enligt Denscombe (2009) är det mycket viktigt att verifiera kvalitativ forskning och 

visa på att resultaten som framkommer är riktiga för utan verifiering saknar forskningen 

trovärdighet vilket är avgörande för all forskning. Vidare anses även att det kan vara 

svårt att bedöma forskningens trovärdighet utan hjälp av kriterier som exempelvis 

tillförlitlighet och objektivitet då det till inte är möjligt att kontrollera 

forskningskvalitén. Vidare anses det nästan omöjligt för en annan forskare att kunna 

producera identisk data och komma fram till identiska resultat. Trots att den kvalitativa 

forskningens natur inte går att verifiera på samma sätt som kvantitativ forskning, finns 

det ändå ett behov av verifiering vid tillämpning av kvalitativ forskning Denscombe 

(2009). 

 

Vi har velat visa på tillförlitligheten i vår undersökning i form av att noggrant välja ut 

metoder och tillvägagångssätt som i sin tur ska kunna generera en trovärdighet, 

pålitlighet, överförbarhet och objektivitet. Vi har varit noggranna med att försöka 

kombinera samt balansera våra egna motiv med metodteoretiker för att på så sätt 

övertyga läsaren om att de metoder vi valt är de mest lämpade för vår uppsats.  
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2.5.1Trovärdighet 

Denscombe (2009) menar att vid verifiering av forskningen kan forskaren med hjälp av 

vissa åtgärder övertyga läsaren om att data som har samlats in och redovisats med en 

rimlig sannolikhet är exakta och träffsäkra. Dessa åtgärder innebär ingen garanti men 

”erbjuder i stället en försäkran om att undersökningens kvalitativa data har producerats 

och kontrollerats i överensstämmelse med god praxis” (Denscombe, 2009, s. 380). En 

av dessa åtgärder benämns som ”respondentvalidering” vilket innebär att forskaren kan 

kontrollera datainsamlingens trovärdighet genom att återvända till respondenterna för 

att bekräfta forskarens förståelse och uppfattning för det som har undersökts 

(Denscombe, 2009).  

 

Med hjälp av att vi har återvänt till respondenterna för att kontrollera att vi som forskare 

har förstått och uppfattat det som vi har valt att belysa på ett korrekt sätt vid samtliga 

intervjutillfällen, har detta lett till att vi kan bevisa för läsaren att den data som vi 

redovisar är så korrekt som möjligt. Fördelen med att vi har använt oss av kvalitativ 

forskning är att vår empiriska datainsamling har bidragit till en djupare förståelse om 

vilka motiv som företag anger ligga till grund för företags arbete med CSR.  

 

2.5.2Pålitlighet 

För att en forskning ska anses vara pålitlig krävs en tydlig redogörelse för metoder, 

analys och beslutsfattande samt ”tillhandahållandet av en fullständigt reflexiv 

redogörelse av procedurer och metoder som med så mycket detaljer som möjligt visar 

läsaren de undersökningslinjer som ledde fram till särskilda slutsatser” (Denscombe, 

2009, s. 381). Detta i sin tur visar på möjligheten att kunna upprepa forskningen och dra 

slutsatser om huruvida en annan forskare skulle kunna ha kommit fram till jämförbara 

och liknande fynd (Denscombe, 2009).  

 

Vi har valt att fokusera på att genomgående i vår uppsats på ett så tydligt sätt som 

möjligt kunna redogöra för valda metoder, analyser och beslutsfattande för att på så sätt 

kunna påvisa en återspegling av rimliga beslut. Detta i sin tur ska generera att vårt 

forskningsresultat ska kunna upprepas och vara så pålitligt som möjligt även för andra 

forskare. Vi har försökt belysa detta med hjälp av att lyfta fram detaljer i vår 

undersökning som lett oss fram till specifika beslut och slutsatser.  
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2.5.3Överförbarhet 

”Kvalitativ forskning har en tendens att baseras på intensiva studier av ett relativt litet 

antal fall” (Denscombe, 2009, s.382). Detta medför kritiken om huruvida representativa 

dessa fall är och hur stor sannolikheten är att det man fann kommer att återfinnas i 

liknande fall. Med utgångspunkt i detta anses forskning som är baserad på ett mindre 

antal fall och kvalitativ data kräva ett angreppssätt som kallas överförbarhet. 

Överförbarhet är en föreställningsprocess där ”forskningens läsare använder 

informationen om det särskilda studerade fallet för att bedöma i vilken mån denna 

information går att tillämpa på andra jämförbara fall” (Denscombe, 2009, s. 382). Detta 

innebär att forskaren måste tillhandahålla information och relevanta detaljer som 

möjliggör för andra att sluta sig till forskningens relevans och tillämplighet för att kunna 

bedöma i vilken mån forskningsprocessen är överförbar. En stark sida inom kvalitativ 

forskning är tillhandahållningen av detaljerade beskrivningar av det fenomen som 

undersöks vilket bidrar till en djupgående förståelse av den situation eller de händelser 

som beskrivs. Detta anses vara väldigt värdefullt för forskningsprocessens överförbarhet 

(Denscombe, 2009).  

 

I och med vårt val av att fokusera på att beskriva och analysera relevanta detaljer i vårt 

empiriska material har vi velat framhäva dessa detaljers relevans. På så sätt har vi 

kunnat visa på en överförbarhet i form av att en djupgående förståelse skapas hos 

läsaren och andra forskare. Vi är medvetna om att det är omöjligt för andra forskare att 

återupprepa exakta och identiska resultat med tanke på att vi har använt oss av en 

kvalitativ forskningsstrategi. Men tack vare en detaljerad beskrivning av våra 

tillvägagångssätt under forskningsprocessen har vi med detta velat möjliggöra för andra 

forskare att kunna tillämpa det vi har kommit fram till och på så sätt genereras en viss 

överförbarhet. Detta genererar i sin tur en fördel i form av att vår undersökning kan 

ligga till grund för tillvägagångssätt även inom andra forskares undersökningar. 
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2.5.4Objektivitet 

Denscombe (2009, s.383) anser att ”frågan om objektivitet gäller i vilken mån kvalitativ 

forskning kan producera fynd som är opåverkade av den eller de forskare som genomför 

undersökningen”.  Vidare anses att det inte finns någon forskning som helt och hållet 

står fri från dem som genomför forskningen utan att kvalitativ data alltid är en produkt 

av en tolkningsprocess. Forskarens värderingar, identitet och övertygelser kan inte helt 

elimineras från analysprocessen vid kvalitativ data vilket innebär att vid analysen av 

kvalitativ data krävs en redogörelse av forskarens ”jag” och dess inverkan på 

forskningen. För att inte bli anklagad för bristande objektivitet kan kvalitativa forskare 

närma sig dataanalysen med ett öppet sinne genom att exempelvis inte ignorera data 

som kan tyckas avvika eller vederlägga forskarens analys (Denscombe, 2009).  

 

Vi är medvetna om att det inte går att helt och hållet utesluta våra egna värderingar då 

insamlingen av kvalitativ data har sin utgångspunkt i tolkandet av information. Detta 

har bidragit till att vi medvetet har fokuserat på att använda oss av ett objektivt 

ställningstagande med hjälp av att försöka tolka vårt material med öppna sinnen. Vi 

anser att vi har kunnat vara relativt opartiska då våra förkunskaper gällande vårt valda 

forskningsämne inte har varit tillräckligt stora för att ha en avgörande inverkan och 

betydelse för utfallet av analyserandet av vårt empiriska material.  

 

2.6 Forskningsetik  

Wallén (1996, s.132) menar att ”det finns en nära koppling mellan etik och krav på god 

kvalité i forskningen”. Eliasson (2009) beskriver forskningsetik i två delar där en del 

handlar om att visa omsorg och respektera de människor som det forskas om samt deras 

rätt till integritet.  Den andra delen handlar om forskarens respekt och försvar gentemot 

den egna verksamheten och forskningens heder och grundläggande värden. Petersson 

(1994, s.37) anser att ”forskningsetiska problem berör både ämnesvalet för forskningen 

och konsekvenserna, användningen och själva genomförandet av forskningen”.  
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Christensen, et al., (2010) menar att det är ytterst viktigt att ta hänsyn till de etiska 

aspekterna då individer kan ta fysisk, psykisk eller ekonomisk skada vilket berör både 

respondenten och forskaren. Ett viktigt etiskt ställningstagande som forskaren bör ta 

hänsyn till är bevarandet av respondentens anonymitet och välbehag. För respondentens 

integritet är det viktigt att dess identitet inte avslöjas och att som forskare minimera 

respondentens känsla av obehag i samband med undersökningen. Ett problem kan 

uppstå då användning av inspelningsutrustning kan göra det svårt att skydda 

respondentens anonymitet i efterhand. Det är av stor betydelse att informera 

respondenten huruvida materialet ska användas och därefter fråga om tillstånd och 

godkännande av att använda utrustningen (Christensen, et al., 2010).  

 

Vi har strävat efter att hålla en god kvalité på vår undersökning genom att fokusera på 

att arbeta med forskningsetik med fokus på respondenternas integritet. Vi har därför valt 

att lägga stor vikt på att visa omsorg för och respektera de människor som vi har valt att 

intervjua vid insamlingen av vårt empiriska material. För att undvika onödiga 

missförstånd och situationer som skulle ha kunnat skapa obehag för respondenterna har 

vi valt att vara noggranna med att rätta oss efter avsatta intervjutider. Vi har också 

frågat respondenterna om tillstånd och godkännande av att använda det insamlade 

materialet. Vi har även informerat dessa om huruvida materialet fortsättningsvis 

kommer att användas. För att både skydda och respektera respondenternas integritet har 

vi även frågat respektive respondent om deras ställningstagande kring anonymitet. Vi 

har genom en öppen dialog med respondenterna under intervjutillfällena gett dem eget 

utrymme att svara på våra intervjufrågor. Vi har innan själva intervjutillfället skickat en 

intervjuguide med intervjufrågor till respektive respondent vilket har bidragit till att vi 

likväl som respondenterna har kunnat förbereda oss inför intervjutillfället.  

 

2.7 Källkritik  

Enligt Leth & Thurén (2000) beskrivs källkritik som en metod som ”utvecklades inom 

historievetenskapen för att sålla bort källor som inte gav välgrundad kunskap från källor 

som gav välgrundad kunskap”. Vidare ska källkritik bland annat belysa äktheten i och 

med att granska huruvida källan är vad den ger sig ut för att vara.  
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Enlig Thurén (2009) kan äktheten ifrågasättas inom flera olika källor så som skriftliga 

berättelser, artefakter och muntliga uttalande. I följande avsnitt presenteras en kritisk 

granskning av uppsatsens datainsamling gällande forskningens primär och 

sekundärkällor.  Enligt Alvesson & Deetz (2000) kräver all intervjumaterial omsorgsfull 

kritisk reflektion. Intervjuer måste tokas utifrån föreställningen att den intervjuade inte 

bara följer ett skript eller försöker göra intryck. Det insamlade materialet är sällan 

oskyldigt och måste bearbetas för att kunna användas. Forskaren bör göra en bedömning 

efter noggrant övervägande om intervjuberättelsen är ett trovärdigt vittnesmål om den 

sociala verkligheten. Vidare uppmanas forskaren att uppmärksamma problem gällande 

självcensur och försiktighet hos intervjupersonerna. Detta bidrar till att forskaren bör 

vara beredd på att se intervjupersonerna som politiska medvetna aktörer som inte säger 

hela sanningen.  Dock anses representativa intervjupersoner kunna ge potentiella 

informativa redogörelser kring problemämnet (Alvesson & Deetz, 2000). 

Intervjupersonernas uppriktighet bör även tas i bejakande likväl åsikternas 

representativitet då forskaren bör försöka urskilja huruvida intervjupersonerna uttrycker 

en personlig uppfattning eller företagets (Alexanderson, 2012). 

 

Alexanderson (2012) anser att det är betydelsefullt och avgörande för företag att 

utvärdera webbplatsen innan forskaren använder informationen. I arbetet med att 

kritiskt granska en webbplats behöver forskaren vara medveten om att webbplatser kan 

vara skapta för olika syften. Forskaren bör ställa sig frågan kring vad som är 

webbplatsens huvudsakliga syfte samt huruvida webbplatsen försöker informera om 

något, presentera fakta, propagera för en åsikt eller sälja något.  Vidare anses det även 

viktigt att ställa sig frågan till vilken målgrupp webbplatsen vänder sig till och om 

webbplatsen riktar sig till en särskild yrkeskategori eller en bred allmänhet 

(Alexanderson, 2012). 

 

Enligt Leth & Thurén (2000) anses begreppet trovärdighet vara ett kompletterande 

källkritiskt kriterium. Forskaren bör ha i åtanke kring huruvida källor är opartiska, 

objektiva och om källorna saknar dolda motiv. Forskaren bör därefter vara uppmärksam 

på information som antyder att källan är kunnig, pålitlig och sanningsenlig. För att en 

webbplats ska anses vara trovärdig bör forskaren göra en bedömning av rimligheten i de 

resonemang som förs, noggrannheten och sanningsenligheten i förmedlingen av 

företags information samt medvetenhet om erkända auktoriteter (Leth & Thurén, 2000).  
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Vi anser att respondenterna besitter en position och därmed en viss kunskap som har 

fungerat representativt med utgångspunkt i vårt val av forskningsämne och har genom 

en grundlig kritisk reflektion analyserat den information som vi har fått tillgång till 

under samtliga intervjutillfällen. Vi har varit medvetna om att det material som 

respondenterna redovisat kan vara vinklat med tanke på deras positioner inom 

företagen. Ytterligare har vi varit medvetna om att respondenterna kan ses som 

medvetna aktörer och representanter som kanske inte säger hela sanningen. Men vi vill 

uppmärksamma läsaren att vi i denna uppsats har som syfte att få en ökad förståelse för 

vilka motiv företag anger ligga till grund för företags arbete med CSR och inte vilka 

faktiska motiv som kan tänkas finnas. Vi har haft ett kritiskt ställningstagande gentemot 

företagens hemsidor då vi har haft i åtanke att det kan finnas bakomliggande syften 

kring den information som tillhandahålls. Vi har varit medvetna om att dessa hemsidors 

primära syfte har varit att informera företagens olika intressenter gällande huruvida 

företagets ansvarsfulla företagande sätts i verket. Vi har också varit uppmärksamma på 

huruvida företaget har valt att lyfta fram företagets ekonomiska, sociala och 

miljömässiga ansvarstagande och varit medvetna om att företaget kan ha som syfta att 

vinkla vår bild av företagets verksamhet till företagets vinning. Åter igen vill vi 

uppmärksamma läsaren att uppsatsens syfte är att undersöka de motiv som företag anger 

ligga till grund för företags arbete med CSR och inte de faktiska motiv som kan tänkas 

finnas. 
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3 EMPIRI 

Uppsatsens empiriska kapitel innehåller forskarens sammanställningar kring den 

insamlade sekundära data och de intervjuer som har genomförts. Den information som 

presenteras och redogörs är en redovisning av företagets bild och respondenternas 

perspektiv gällande sitt ansvarsfulla företagande. Kapitlet följer en struktur där läsaren 

först får ta del av informationen gällande företaget Logistik AB för att sedan ta del av 

företagsinformation om Tele2. Presentationen av de båda företagen följer en struktur 

där läsaren först kommer att få ta del av företagets CSR arbete för att sedan få ta del av 

företagets riktlinjer kring sitt CSR arbete och slutligen företagets ställningstagande 

gentemot sitt arbete med CSR. Vi har valt att respektera Logistiks AB:s önskan om att 

kunna få vara anonyma och kommer därför att genomgående i vår uppsats att namnge 

de två intervjuade respondenterna som Respondent1 och Respondent2. 

  

3.1 Logistik AB 
Företagspresentation 

Logistik AB har idag cirka 95 000 anställda på 2000 orter runtom i världen vilket gör 

Logistik AB till en av de ledande aktörerna på den globala logistikmarknaden. Logistik 

AB är marknadsledande i Europa när det kommer till landtransporter. Logistik AB i 

Sverige erbjuder landtransporter på väg och järnväg, internationella sjö- och flygfrakter 

samt konsulttjänster och lager- och logistiklösningar. År 2011 hade Logistik AB i 

Sverige en omsättning på 15,4 miljarder kronor.  

 

Vi har genomfört två intervjuer där Respondent1 från Logistik AB har en ledande 

befattning inom företaget i Sverige och ansvarar för säkerhet och kvalitetsarbetet inom 

organisationen. Respondent2 som arbetar inom samma företag har en administrativ roll 

i form av att agera som produktionsamordnare.  
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3.2 Logistik AB:s CSR-arbete 

Logistik AB (2010) anser att företaget med sin verksamhet i Sverige har en stor 

inverkan på den existerande omgivningen både lokalt och nationellt i och med 

företagets ansvarsfulla företagande. Verksamhetens syfte är att noga överväga olika 

samarbetspartners som genom en positiv inverkan på företaget likväl samhället ska 

kunna bidra till en hållbar utveckling. Företagets målsättning är att sträva efter att kunna 

bli den mest miljömässiga logistikleverantören i världen när det kommer till hållbar 

utveckling inom logistikbranschen.  År 2009 offentliggjorde Logistik AB att företaget 

genom sitt arbete stödjer de tio principerna tillhörande Förenta Nationernas (FN) Global 

Compact. Dessa principer grundades år 1999 av Kofi Annan och har som syfte att 

sammanföra internationella verksamheter med FN:s riktlinjer för att stödja arbetet kring 

mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Vidare ska detta arbete 

kunna bidra till en gemensam lösning på de utmaningar som den globaliserade 

utvecklingen för med sig (Logistik AB, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Förenta Nationernas (FN) Global Compact.  
 

Mänskliga rättigheter 

Princip 1: Företag ska stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter; och  
Princip 2: se till att de inte medverkar till kränkningar av mänskliga rättigheter.  

Arbetsrätt 

Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och att aktivt erkänna  

rätten till kollektiva förhandlingar;  

Princip 4: avskaffande av alla typer av tvångsarbete;  

Princip 5: ett avskaffande av barnarbete; och 

Princip 6: eliminering av diskriminering i fråga om anställning och sysselsättning.  

Miljö 

Princip 7: Företag ska tillämpa försiktighetsprincipen i miljöfrågor,  

Princip 8: ta initiativ för att främja större miljö 

mässigt ansvar; och 
Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.  

Anti - korruption 

Princip 10: Företag ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive  

utpressning, muta och bestickning.  

 
Källa: United Nations Global Compact (2013)  
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Logistik AB (2010) anser att de i sin dagliga verksamhet försöker förhindra luft, land 

och vatten förorening genom att överväga det miljömässiga inflytandet i utvecklingen 

av nya tjänster. Företaget använder sig av sparsam och ekonomisk körning i form av 

Eco-drivning och de fordon som används kombinerar bränslen såsom elektricitet och 

diesel där diesel till en viss grad är en återvinningsbar resurs. Diesel som bränsle består 

delvis av tallolja vilket möjliggör återvinningsmöjligheten att ta till vara på en 

restprodukt från den svenska skogen vilket bidrar till att användandet av tallolja stödjer 

den inhemska produktionen. Detta i sin tur medför att företagets fordon består av 

motorer som är bränslesnåla vilket i sin tur reducerar företagets utsläpp. Företaget har 

under de senaste två åren kunnat reducera 20 procent av deras totala utsläpp (Logistik 

AB, 2010).  

 

Enligt Logistik AB (2010) menar företaget att de lösningar inom området logistik som 

bäst möter kraven från intressenter gällande hållbar utveckling också är mest 

kostnadseffektivt för företaget. Genom dessa lösningar skapas en leveranskedja där 

både företaget och företagets kunder gynnas i form av ett ömsesidigt utbyte. Företaget 

försöker kontinuerligt att arbeta med miljörelaterade frågor för att uppnå en reducering 

gällande företagets energiförbrukning. Som ett exempel på detta har företaget valt att 

bygga en anläggning i Sverige där majoriteten av produktionsprocesserna ska kunna äga 

rum under ett och samma tak. Denna investering bidrar till reducering av elektricitet och 

värme genom extra isolering i tak och väggar. Logistik AB använder sig även av ett 

online verktyg som kallas EcoTransIT World där företaget kan kalkylera sin 

energiförbrukning och de kolutsläpp som sker inom den globala transportkedjan. 

Verktyget möjliggör för företaget att demonstrera hur företaget bäst kan optimera en 

transport utifrån ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv (Logistik AB, 2010).  

 

Enligt Logistik AB (2010) finns det inom företaget 40 fastighetschefer som är speciellt 

utbildade för att effektivisera energiförbrukningen inom företaget. Detta syftar till att 

försäkra företaget om att varje distrikt ska kunna identifiera förbättringsområden för att 

kunna göra besparingar gällande användning av elektricitet, vatten och värme. Dessa 

besparingar är relaterade till den dagliga verksamheten i form av att inkludera 

rörelsekontrollerad belysning och lågenergiglödlampor, tidsinställd aktivering gällande 

ventilationssystem samt att stänga av datorer och andra maskiner när väl arbetsdagen är 

avslutad (Logistik AB, 2010). 
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Som en del av Logistik AB:s arbete med CSR har företaget enligt Respondent2 ingått i 

ett samarbete med Malmö kommun där man har satt upp ett regelverk gällande 

företagets miljöpåverkan och samhällsansvar. Enligt Logistik AB (2010) har företaget 

under det gångna året donerat pengar till ett flertal nationella ideella organisationer där 

två av dessa är BRIS (Barnens rätt i samhället) samt Chalmers universitet i Göteborg. 

Genom att förbättra planläggning och utförande av transporter och underhåll i 

stadskärnan samt att undvika onödig körning blev Logistik AB i Göteborg år 2011 

nominerade som en av tre finalister till logistik och transport priset 2011 inom kategorin 

årets miljömässiga investering. När det kommer till företagets online verktyg, 

EcoTransIT World, erbjuds företagets olika intressenter att gratis kunna ta del av detta 

verktyg via företagets hemsida (Logistik AB, 2010). 

 

3.3 Riktlinjer gällande Logistik AB:s CSR-arbete 

Respondent1 menar att de riktlinjer som finns inom företaget gällande verksamhetens 

arbete med CSR är organisatoriskt uppbyggda och fokuserar på tydligt miljö och 

kvalitetsarbete. Det är centrala och lokala avdelningar eller utvalda representanter i form 

av olika befattningshavare inom organisationen som ansvarar för att företaget uppfyller 

de frågor och krav gällande verksamhetens arbete med CSR. För att kunna undvika att 

företagets miljö och kvalitetsarbete blir ett spel bakom kulisserna gentemot 

verksamhetens intressenter anser Respondent1 att det är oerhört viktigt att 

informationen gällande arbetet med CSR når ut till alla olika led inom verksamheten. 

Respondent1 menar även att det inte finns någon större chans att kunna halka omkring 

inom organisationen då företagets miljö och kvalitetsarbete har en så pass betydelsefull 

och avgörande roll för företaget i sin helhet.  

 

Respondent1 anser att företagets arbete med CSR säkerställs med hjälp av kontroller 

och restriktioner som ska ligga till grund för att företaget ska kunna minska risken att de 

anställda tar avstånd från företagets miljö och kvalitetskrav i sitt dagliga arbete. Dessa 

krav ska huvudsakligen fungera som en garanti i form av att de anställda inom företaget 

ska arbeta i enlighet med verksamhetens riktlinjer gällande CSR. Respondent2 menar 

att företagets interna och externa CSR arbete bedöms med hjälp av dessa kontroller.  
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Tack vare att Logistik AB kontinuerligt dokumenterar sitt arbete med CSR bidrar detta 

till att företaget kan bevisa att verksamheten lever efter det som sägs och med detta visa 

på en medvetenhet kring konsekvenserna av verksamhetens arbete med CSR. Vidare 

anser Repsondent2 att företagets kunder, partners, transportörer och leverantörer 

upplever Logistik AB som ett företag som på ett korrekt sätt kan bevisa vad företaget 

gör och står för. Tack vare företagets val att anamma ett CSR arbete anser Respondent2 

att detta medför att Logistik AB kan stärka sin position på marknaden vilket i sin tur 

bidrar till att företaget kan styrka sitt varumärke gentemot sina konkurrenter. 

 

Enligt Logistik AB (2010) värdesätter företaget motiverade, engagerade och kunniga 

medarbetare. Baserat på detta är det viktigt att använda sig av ett aktivt och tydligt 

ledarskap som tillför ett arbetsklimat där de anställda känner en belåtenhet och 

delaktighet i sitt ansvarsfulla arbete. Företaget uppmärksammar medvetenheten bland 

de anställda gällande miljöfrågor och uppmuntrar och förser dessa med möjligheten att 

ha detta i åtanke i den dagliga verksamheten. Logistik AB kommunicerar sitt interna 

CSR arbete genom kontinuerlig utveckling av interna resurser i form av de anställda 

(Logistik AB, 2010). 

 

Enligt Logistik AB (2010) kommunicerar företaget sitt externa CSR arbete genom att 

samarbeta och anpassa sina behov efter kunder, leverantörer och övriga intressenters 

inflytande och krav. Respondent1 anser att om företagets CSR arbete är utarbetat på ett 

sätt där medarbetarna inom organisationen förstår det övergripande syftet kommer dessa 

att kunna ställa sig mer positivt gentemot dessa riktlinjer. Risken finns att medarbetarna 

inte får ta del av en viss information vilket kan föra med sig att de anställda inte är 

villiga att ta till sig dessa riktlinjer eller intresserar sig för vad dessa riktlinjer kan föra 

med sig. Detta kan i sin tur generera att de anställda drar slutsatser om att företagets 

arbete med CSR inte är relevant. Respondent1 menar att det är väldigt viktigt att 

cheferna på ett lämpligt sätt förmedlar dessa riktlinjer på ett sådant sätt att medarbetarna 

förstår sin roll i det hela för att undvika att missförstånd uppstår samt att en viss 

förvirring skapas kring företagets arbete med CSR. Därför utgör delaktighet hos den 

enskilde medarbetaren en väldigt viktig faktor samt att fokus läggs på tydlighet gällande 

den information som förmedlas ut då tydlighet skapar delaktighet (Logistik AB, 2010). 
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Enligt Logistik AB (2010) skapades år 2010 en gemensam gruppolicy som innebar en 

samordnad strategi inom områden såsom hälsa, miljö och säkerhet inom alla Logistik 

AB:s verksamheter världen över. Med detta som grund använder även Logistik AB sig 

av kollektivavtal som reglerar relationen mellan arbetsgivare och de anställda med 

fokus på arbetsvillkor, arbetsförhållanden och arbetstider. I samklang med 

verksamhetsförändringar tas representanter ut bland de anställda för att kunna 

genomföra konsekvensanalyser och därmed försäkra att en god arbetsmiljö kvarstår 

efter att en verksamhetsförändring har blivit implementerad. Logistik AB använder sig 

av ett arbetsmiljöutskott för att kunna hantera arbetsmiljöfrågor på en central nivå inom 

företaget. Företaget använder sig även av lokala hälso- och säkerhetsutskott för att 

kunna hantera problem som uppstår på enskilda arbetsplatser (Logistik AB, 2010).  

 

3.4 Logistik AB:s ställningstagande gentemot sitt CSR-arbete 

Respondent1 menar att anledningen till att företaget började arbeta med CSR främst 

syftar till de påtryckningar som den globaliserade utvecklingen har fört med sig i 

kombination med att vissa lokala och nationella krav samt områden blivit allt viktigare 

att ta hänsyn till. Med utgångspunkt i detta gäller det för företaget att kunna visa upp för 

företagets externa intressenter att organisationen verkligen uppfyller dessa krav vilket 

företaget gör genom att använda sig av miljöpåverkande åtgärder i form av att 

exempelvis minska företagets miljöutsläpp. I kombination med att externa krav ställs på 

företaget vill även organisationen enligt Logistik AB (2010) fortsätta vara 

marknadsledande och därför ha som övergripande mål att försöka uppfylla de krav som 

ställs. Respondent1 anser även att det har blivit naturligt för företaget att anamma dessa 

påtryckningar inom verksamheten för att kunna stå upp mot sina konkurrenter genom 

att bland annat kunna visa upp att företaget verkligen uppfyller dessa externa 

förväntningar och krav. Respondent1 anser att för att ens kunna överleva på en 

föränderlig marknad krävs uppvisandet av en hög samt god kvalité och att företaget 

agerar lyhört gentemot verksamhetens kunder. En av företagets främsta styrkor är enligt 

Respondent1 organisationens användning av systematiska system som ser till att 

företaget kan upprätthålla en kvalitetsstämpel gentemot företagets olika intressenter. 

Detta bidrar i sin tur till att företaget kan agera marknadsledande och på så sätt attrahera 

nya potentiella kunder samt medarbetare (Logistik AB, 2010). 
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Respondent1 anser att företagets arbete med CSR är oerhört betydelsefullt då detta 

arbete går hand i hand med områden såsom kvalité och förtroendearbete vilket anses 

vara en stor och viktig del inom kärnverksamheten. Respondent2 anser att de krav som 

ställs gentemot Logistik AB inte enbart är CSR relaterade utan även kan relateras till 

kvalité och säkerhet. Dock anses det viktigt att oavsett krav ska Logistik AB leva upp 

till den utsatta nivån som de krav som företagets intressenter ställer.  

 

Logistik AB (2010) menar att ett ärligt och aktivt miljö- och socialt samhällsansvar är 

skapar förutsättningar för att kunna göra bra affärer. Företaget tar ansvar för människor, 

miljön och samhället genom att ständigt söka efter förbättringar och 

utvecklingsmöjligheter. Företaget anser sig därför vara delaktiga i samhällsutvecklingen 

på både lokal, nationell och internationell nivå. Respondent2 menar att företagets arbete 

med CSR inte är något lagkrav utan mer ses som en riktlinje och ett måste i företagets 

dagliga verksamhet vilket bidrar till utveckling av både företaget och samhället i stort 

gällande sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Respondent1 anser att de 

motiv som ligger till grund för att företaget arbetar med CSR har sin utgångspunkt i att 

företaget vill ta ett samhällsansvar samt agera konkurrenskraftigt. Företaget vill uppvisa 

att lagar, bestämmelser och paragrafer följs för att visa att företaget bedriver en 

professionell verksamhet. Respondent2 menar att detta sedan en tid tillbaka har varit en 

naturlig del av verksamheten i och med att företaget är en ledande aktör på marknaden 

och därför behöver stå upp för vad som sker inom organisationen och visa på att 

företaget uppnår de krav som ställs genom att inte bara framhäva förskönade siffror och 

resultat.   

 

Enligt Logistik AB (2010) har företaget valt ut ett flertal miljömässiga projekt som har 

varit verksamma inom olika delar inom koncernen. Dessa projekt utgör nu 

referensramen för det framtida arbetet gällande hållbar utveckling. Företaget planerar att 

få sina byggnader certifierade som miljömärkta då dessa bland annat använder sig av 

miljövänlig elektricitet. Logistik AB i Sverige har som mål att reducera sina utsläpp 

med 26 % innan 2020 genom att ändra företagets förarbeteende med 5 % i form av att 

använda sig av Eco-drivning. Företaget vill också reducera utsläppen med hjälp av 

minskad bränsleförbrukning samt införskaffa nya och längre fordon. Ytterligare en 

målsättning är att reducera det europeiska beroendet av importerad olja samt att 

reducera kolutsläpp från transporter med 60 % innan 2050 (Logistik AB, 2010).  
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Logistik AB (2010) anser att med rätt produktionsteknologi och primära material kan 

användandet av biobränsle öka med 27 % fram till år 2050. Respondent2 anser att 

företagets arbete med CSR ständigt utvecklar sig själv då samhället förändras och 

därmed de sociala, ekonomiska och miljömässiga kraven på företaget. Trots detta 

poängterar Respondent1 att företagets val av arbetssätt gällande organisationens 

övergripande arbete med CSR inte kommer att förändras samt att det just för tillfället 

istället sker en utveckling av redan befintliga arbetsområdena som rör företagets arbete 

med CSR. 

 

3.5  Tele2 

Företagspresentation 

Enligt Tele2 (2013) är Tele2 en av Europas snabbast växande telekomoperatörer och 

erbjuder tjänster och produkter inom fast och mobiltelefoni, datanät, bredband, kabel-tv 

och innehållstjänster. Tele2 grundades år 1993 och år 2012 hade företaget 38 miljoner 

kunder i 11 länder. Under 2012 omsatte bolaget 31 miljarder kronor (Tele2, 2013). 

 

Vi har hållit två intervjuer med Tele2 där den ena hölls med Marie Baumgarts som är 

huvudansvarig för hållbarhetsfrågor inom Tele2 AB. Baumgarts ansvarar för att 

samordna det ansvarsfulla företagandet inom Tele2 och har därför i uppgift att ge 

förslag på övergripande strategier och riktlinjer som verksamheten ska följa. Baumgarts 

har även som ansvar att vidareutveckla företagets målsättningar, fokusområden och 

tillhörande handlingsplaner. Den andra telefonintervjun hölls med Mikael Alenmark 

som är hållbarhetsansvarig i form av att vara personuppgiftsombud för Tele2 Sverige 

AB.  

 

3.6 Tele2:s CSR-arbete 

Enligt Tele2 (2011) har begreppet hållbar utveckling alltmer blivit ett omdiskuterat 

ämne inom telekommunikationsbranschen och Tele2 anser att det är ytterst viktigt att ta 

ställning till detta på olika sätt inom sin verksamhet. Vidare anser Tele2 att det krävs ett 

samarbete och en dialog mellan branschorganisationer, ideella organisationer samt 

övriga företag för att kunna agera ansvarsfullt inom den bransch som Tele2 är aktiva 

inom (Tele2, 2011).  
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Enligt Baumgarts översätter Tele2 sitt ansvarsfulla företagande från teori till praktik 

genom att tillämpa förhållningssättet ”tripple bottom line” (3BL). Målet med 3BL är att 

Tele2 ska hitta den rätta balansen mellan miljöfrågor, samhällsfrågor och ekonomiska 

frågor för att på så sätt nå en hållbar utveckling. Baumgarts ser Tele2:s ansvarsfulla 

arbete som en förutsättning att leverera maximalt värde till företagets aktieägare. Detta i 

sin tur innebär att Tele2 förväntas ha kontroll på de risker och möjligheter som finns 

inom hållbarhetsområdet. Enligt Alenmark (2013) är Tele2:s arbete med ansvarsfullt 

företagande väl integrerat med den dagliga verksamheten och därför en naturlig del av 

företagets tillvägagångssätt inom företagets olika affärer. Arbetet kring företagets 

ansvarsfulla företagande återfinns inom alla parametrar inom Tele2 och genomsyrar 

verksamhetens alla led. Tele2 vill även bevisa att företagets ansvarsfulla arbete inte bara 

är en policy utan konkreta handlingar (Alenmark, 2013).  

 

Tele2 (2013) menar att när det kommer till Tele2:s ekonomiska ansvarstagande anser 

företaget att det är viktigt att investera i de marknader där de har sin verksamhet för att 

på så sätt bidra till hållbar utveckling. Tele2 har totalt investerat 2655 miljoner kronor i 

infrastruktur för telenät på de olika marknaderna. Verksamhetens målsättningar formas 

utifrån företagets vision, identifierade risker och möjligheter såväl som olika 

förutsättningar som har sin utgångspunkt i löpande analyser och intressentdialoger som 

genomförs. Detta har i sin tur haft en avgörande betydelse både internt och externt för 

Tele2 som företag. Intressentdialogerna har blivit genomförda med hjälp av enkäter, 

gruppmöten och individuella möten med ett specifikt fokus på Tele2:s sociala 

ansvarstagande (Tele2, 2011). För att kunna säkerställa företagets fortlöpande 

utveckling av ansvarsfullt företagande sätts dessa mål på kort, medellång och lång sikt. 

Företagets kortsiktiga mål innebär att Tele2 bland annat vill sträva efter att 

implementera en strategi gällande utveckling av företagets samhällsengagemang. Tele2 

vill reducera företagets risker genom ansvarsfullt företagande vilket ses som ett exempel 

på ett medellångt mål. Tele2 strävar efter att vinna nya marknadsandelar och kunder 

vilket ses som ett långsiktigt mål inom företaget (Tele2, 2013).  
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Enligt Tele2 (2013) tillhör företaget en snabbrörlig bransch där stora förändringar sker 

och där ett etiskt förhållningssätt är viktigare än någonsin för att företaget ska kunna 

säkerställa förtroendet och tilliten hos verksamhetens intressenter. För att Tele2 ska 

kunna förbättra och utveckla sin kommunikation gentemot sina kunder, övriga 

intressenter och leverantörer har företaget lanserat en ny hemsida med fokus på i sitt 

sociala ansvarstagande. Denna hemsida ska fungera som en plattform gällande Tele2:s 

ställningstagande kring de frågor och problem som existerar gällande företagets sociala 

ansvarstagande. Hemsidan ska även fungera som en respons på de krav och 

förväntningar som Tele2:s olika intressenter ställer på företaget. Vidare anser Tele2 att 

integrationen och kommunikationen med företagets olika intressenter hjälper Tele2 att 

identifiera olika risker och möjligheter som har en inverkan på verksamheten (Tele2, 

2013). Enligt Alenmark (2013) berör företagets tre fokusområden de övergripande 

frågorna inom områdena miljö, barn och unga samt integritetsfrågor. Inom arbetet med 

dessa fokusområden identifierar Tele2 kontinuerligt förbättrings och 

utvecklingsmöjligheter kring huruvida Tele2 kan påverka och ha ett inflytande gällande 

dessa fokusområden.  

 

Tele2 (2013) anser att med hjälp av sitt samhällsengagemang i form av att stödja den 

ideella organisationen ”Reach for Change” för att kunna investera i ungt socialt 

entreprenörskap bidrar detta i sin tur till förbättrade möjligheter för barn och ungdomar. 

Alenmark (2013) menar att ytterligare ett tillvägagångssätt gällande företagets 

ansvarsfulla företagande är Tele2:s samverkan med andra aktörer. Företagets samarbete 

med Kronofogden är ett exempel på detta och fokuserar på en minskning av unga 

människors skuldutveckling kring mobiltelefoni där företagets erbjuder åtgärder så som 

kostnadskontroll och information av ekonomisk hantering (Alenmark, 2013).  Enligt 

Tele2 (2013) har företaget inför år 2013 planerat in ett antal åtgärder gällande sitt 

sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvarstagande. Dessa ansvarstaganden handlar 

bland annat om att utveckla en e-utbildning gällande företagets uppförandekod för 

företagets medarbetare. Vidare ska Tele2 sträva efter att undersöka möjligheter att 

kunna vara en del av ett gemensamt granskningsinitiativ för en hållbar leverantörskedja. 

Tele2 vill även fokusera på att övervaka och utvärdera nya EU-lagar och förordningar 

gällande dataskydd (Tele2, 2013).  
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3.7 Riktlinjer gällande Tele2:s CSR-arbete 

Enligt Tele2 (2013) använder sig företaget av policyer som utgångspunkt för företagets 

arbete gällande ansvarsfullt företagande. Tele2 använder sig av en uppförandekod som 

innebär riktlinjer som ska hjälpa företaget och dess anställda att inom sin inflytandesfär 

ansluta sig, stödja och anpassa sig efter en uppsättning grundläggande värderingar inom 

områdena mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och antikorruption. Företaget använder 

denna uppförandekod för att kommunicera ut riktlinjer internt och externt gällande 

verksamhetens ansvarsfulla företagande. År 2010 införskaffandes en ny övergripande 

uppförandekod som baseras på de 10 principerna i FN:s Global Compact Program vilket 

ligger till grund för kärnan för Tele2:s riktlinjer för ansvarsfullt företagande. Denna 

uppförandekod gäller all representativ personal inom Tele2 likväl företagets 

leverantörer och uppdragsgivare (Tele2, 2013).  

Tele2 (2013) anser att ett framgångsrikt arbete med ansvarsfullt företagande har sin 

utgångspunkt i en tydlig uppdelning av ansvar och mandat likväl som betydelsen av en 

väl kommunicerad och integrerad policy kring företagets sociala, ekonomiska och 

miljömässiga ansvarstagande. När det kommer till uppdelning av ansvar inom företagets 

arbete gällande ansvarsfullt företagande är det Tele2:s styrelse som är det högsta 

beslutande organet. Vid styrelsens sida står ledningsgruppen som är det högst 

beslutande operativa organet inom företaget. Den person som är hållbarhetsansvarig 

inom Tele2 ansvarar för att samordna arbetet inom Tele2 genom att ge förslag på 

övergripande strategier och riktlinjer samt att göra uppföljningar av genomförda 

satsningar. Därefter är det varje avdelnings ansvar att genomföra handlingsplaner för att 

på så sätt uppfylla uppsatta mål och rapportera resultaten till företagets 

hållbarhetsansvarig (Tele2, 2013).  

Baumgarts anser att det finns många anledningar till varför Tele2 började med sitt 

ansvarsfulla företagande. En av dessa anledningar har sin utgångspunkt i att Investment 

Kinnevik AB är Tele2:s största ägare (Tele2, 2013). Baumgarts menar att 

Kinnevikkoncernen i sin tur har tydliga ägarkrav och direktiv på företagets ansvarsfulla 

arbete. Dessa ägarkrav och direktiv förväntas Tele2 följa med dess riktlinjer kring 

huruvida företagets ansvarsfulla arbete förväntas sättas i praktik. På liknande vis ställs 

ytterligare krav från Tele2:s övriga intressenter och etiska investerare. 
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Enligt Kinnevik (2013) har Kinnevik ett betydande inflytande och genom sin 

styrelserepresentation stor förmåga att se till att Tele2:s verksamhet bedrivs på ett 

ansvarsfullt och etiskt sätt. Ett grundläggande krav är att Tele2 ska fastställa vilka risker 

som avser just Tele2s verksamhet. Ännu ett grundläggande krav för Tele2 är att 

företaget uppfyller de lokala och nationella lagstiftningar som finns i de länder där 

Tele2 är verksamma. Kinnevikkoncernen arbetar aktivt gällande företagets ansvarsfulla 

företagande genom att bland annat ha formulerat en policy för Tele2:s verksamhet 

gällande integration av ansvarsfullt företagande, politik och rapportering. Denna policy 

ska följas genom analys och kontinuerliga verksamhetsförbättringar, med hänsyn till 

socialt ansvarstagande, etik och miljö. Vidare uppmuntras Tele2 att offentligt informera 

och kommunicera huruvida företaget arbetar med ansvarsfullt företagande.  Kinnevik 

ställer även krav på att Tele2:s styrelse ska utse en person som är ansvarig för bolagets 

ansvarsfulla företagande och som ansvarar för att integrera hållbarhetsarbetet i 

företagens dagliga verksamhet. Hållbarhetsansvarig ska även rapportera övriga 

medarbetares arbete med Tele2:s ansvarsfulla företagande till företagets styrelse för att 

driva frågor gällande Tele2:s ansvarsfulla företagande framåt. Ytterligare ett krav är att 

Tele2:s arbete med sitt ansvarsfulla företagande ska vara en ståndpunkt vid varje 

styrelsemöte och det är viktigt att Tele2 årligen och på lång sikt följer upp företagets 

hållbarhetspolicy. Tele2 uppmuntras även att rapportera in en separat 

hållbarhetsredovisning som sedan granskas och som även ska godkännas av externa 

inspektörer (Kinnevik, 2013).   

 

Enligt Kinnevik (2013) ställer Kinnevik krav på Tele2:s sociala ansvarstagande i form 

av att Tele2 kontinuerligt ska presentera information gällande företagets sociala 

ansvarstagande och följa relevanta lagar, förordningar och internationella konventioner. 

Ytterligare ska Tele2 respektera mänskliga rättigheter bland annat genom att erbjuda 

säkra och hälsosamma arbetsförhållanden, garantera mötesfrihet och mångfald på 

arbetsplatsen och inte acceptera någon form av tvångs- eller barnarbete. Tele2 måste 

även utveckla en ”Supplier Code of Conduct”, i vilken företagets leverantörer lovar att 

agera i enlighet med rekommendationerna från FN: s Global Compact. Kinnevik ställer 

krav gällande Tele2:s miljömässiga ansvarstagande i form av upprättandet av en 

miljöpolicy där företaget med hjälp av denna policy kontinuerligt analyserar och 

förbättrar effekterna av sin verksamhet på miljön. Miljöarbetet ska kontinuerligt följas 

upp och även rapporteras till styrelsen (Kinnevik, 2013). 
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Enligt Kinnevik (2013) uppmuntras Tele2 även att utveckla ett miljöledningssystem 

som är certifierbart samt att utbilda medarbetarna i frågor som rör respekten för miljön. 

När det kommer till området affärsetik ska Tele2 utveckla tydliga riktlinjer för hur 

frågor som rör korruption, mutor och utpressning hanteras. Dessa riktlinjer måste vara 

kända för alla anställda där de anställda kontinuerligt utbildas och informeras om 

konsekvenserna av riktlinjerna (Kinnevik, 2013).  

 

Alenmark (2013) anser att direktiven från Kinnevikskoncernen och ledningen är 

solklara och att Tele2 med hjälp av dessa riktlinjer kan utveckla företagets olika 

policyer. Tack vare detta kan exempelvis företagets miljöpolicy utvecklas och förbättras 

på ett sådant sätt att kundens miljöpåverkan påverkas vilket bidrar till en positiv 

dominoeffekt. Företagets medarbetare utgör en betydelsefull och avgörande roll för 

företagets ansvarsfulla företagande då dessa ses som Tele2:s ambassadörer. Företagets 

tydliga uppförandekod bidrar till att Tele2 kan agera som en attraktiv arbetsgivare för 

att bevara befintliga medarbetare likväl som att attrahera potentiella och nya 

medarbetare (Alenmark, 2013).  

 

3.8 Tele2:s ställningstagande gentemot sitt CSR-arbete 

Tele2 (2013) menar att de vanligaste riskerna som förekommer i de länder där Tele2 har 

sin verksamhet berör de risker som är kopplade till FN:s Global Compact det vill säga 

mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och korruption. Miljöriskerna inom Tele2 anses 

vara begränsade med tanke på verksamhetens förhållandevis låga miljöpåverkan. När 

det kommer till området gällande arbetsrätt anses risk för brott förekomma främst inom 

leverantörskedjan. När det kommer till korruptionsrisken anses denna vara större i 

Ryssland och Kazakstan då det finns högre risker för kränkningar av mänskliga 

rättigheter i synnerhet när det kommer till områden såsom integritet och yttrandefrihet 

(Tele2, 2013). Trots att Tele2 är verksamma inom telekommunikationsbranschen där 

elektromagnetiska fält utgör en stor del av verksamheten finns det inga vetenskapliga 

belägg för att elektromagnetiska fält skulle ha en negativ inverkan på människors hälsa 

om de ligger under de rekommenderade nivåerna. Utöver företagets processer och 

kontrollmekanismer för att hantera potentiella risker använder Tele2 sig löpande av 

interna kontrollsystem som kontinuerligt uppdateras för att bejaka befintliga och 

framtida risker (Tele2, 2013). 
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Baumgarts anser att ansvarsfullt företagande är vitalt för företag i dagens samhälle och 

att det snarare är ett måste än ett val. Vidare anses ansvarfullt företagande kunna bidra 

till konkurrensfördelar beroende på hur företaget väljer att positionera sig. Baumgarts 

menar att Tele2:s ansvarsfulla företagande dels är en fråga om att utreda alla 

möjligheter man har inom bolaget och dels handlar om att ha koll på de risker som 

finns. Baumgarts anser att det finns vissa kännetecken på bolag som indikerar en viss 

mognad gällande företagets ansvarsfulla arbete. Ett av dessa kännetecken illustreras av 

att företag använder sig av en uppförandekod.  

 

Baumgarts anser att Tele2:s uppförandekod är grundläggande för att företagets 

intressenter ska kunna uppleva en ökad trygghet gällande företaget och samtidigt få en 

ökad kännedom kring huruvida Tele2 bedriver sin verksamhet och vilka riktlinjer som 

finns inom företaget. Baumgarts har uppfattat många positiva externa reaktioner från 

kunder och leverantörer men också internt ifrån Tele2:s medarbetare. Företaget har visat 

ett högt resultat på sina medarbetarundersökningar bland Tele2:s medarbetare inte bara 

nationellt utan även i andra länder där Tele2 är verksamma och detta tack vare 

verksamhetens väl integrerade och implementerade uppförandekod.  

 

Vidare anser Baumgarts att ett företags ansvarsfulla arbete kan skilja sig från vad som 

utlovas och vad som sker i verkligheten och i praktiken. Alenmark (2013) menar att det 

kan finnas en misstro gentemot företagets ansvarsfulla arbete i form av att företagets 

handlingar ifrågasätts och anklagas för ”greenwashing”. Detta innebär att företagets 

olika intressenter ifrågasätter motiven bakom företagets handlingar och att företaget 

agerar i enlighet med vad verksamheten utgör sig vilja göra. För att motverka att detta 

ska inträffa är det viktigt att Tele2 långsamt bygger upp ett förtroende gentemot sina 

intressenter. Det kommer att bli allt vanligare att företag allt mer praktiskt visar upp vad 

de faktiskt gör. Företagets olika intressenter kommer att ställa allt mer krav på 

företagets ansvarsfulla företagande vilket ska redovisas och presenteras i konkreta 

handlingar och inte enbart uttryckt i siffror (Alenmark, 2013).  

 

Vad gäller konkurrensfördelar anser Baumgarts att en viktig aspekt att ha i åtanken är i 

vilket syfte man vill skapa konkurrensfördelar. Detta har bidragit till att Tele2 har haft 

företagets olika intressentmodeller i åtanke vid skapandet av konkurrensfördelar 

gällande verksamhetens ansvarsfulla arbete. 
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Baumgarts menar att det kan gälla privata, institutionella aktieägare eller företagets 

olika investerare som företaget väljer att vända sig till. Alenmark (2013) anser i sin tur 

att det är svårt att urskilja vilka satsningar som leder till vilka konkurrensfördelar i 

nuläget men att företagets ansvarsfulla arbete definitivt genererar konkurrensfördelar på 

lång sikt. Vidare poängterar Baumgarts att intresset och förväntningarna på Tele2:s 

ansvarsfulla företagande kontinuerligt ökar och att företaget måste stå upp mot de krav 

som ställs gentemot verksamheten. Vidare anser Baumgarts att för att kunna vara en 

aktör på dagens marknad krävs det en viss hygiennivå som Tele2 förväntas hålla. Vad 

gäller frågan kring huruvida företagets arbete med ansvarsfullt företagande bidrar till 

mer marknadsandelar, anser Baumgarts att det är problematiskt att mäta vilka 

handlingar och satsningar inom Tele2:s verksamhet som bidrar till det resultat som 

företaget kan visa upp i dagsläget. Anledningen till denna problematik anser Baumgarts 

ha sin utgångspunkt i att de frågor som rör ansvarsfullt företagande genomsyrar 

verksamhetens alla olika led i form av en samverkan kring exempelvis företagets 

beslutsfattande, i vilken riktning Tele2 väljer att styra sin verksamhet och hur 

riskbeläget företaget anses vara. Baumgarts anser att Tele2:s ansvarsfulla arbete för med 

sig många positiva konsekvenser både internt och externt. Tack vare verksamhetens 

fokus på ansvarsfullt företagande skapas en stolthet och ett engagemang hos 

medarbetarna. Frågan kring ansvarsfullt företagande bidrar tillsammans med många 

andra frågor till ett starkt varumärke och att förtroendet för Tele2.  

 

Enligt Tele2 (2011) har företagets arbete med socialt ansvarstagande bidragit till ett 

ökat arbete med utveckling kring anti-korruption samt förbättrade metoder för att kunna 

kalkylera energikonsumtionen och företagets totala CO2-utsläpp. När det kommer till 

kundintegritet har Tele2 fastställt en intern arbetsgrupp som ska arbeta och utveckla 

företagets integritet policyer. Tack vare sitt arbete med enkäter och frågeformulär 

gentemot företags olika intressenter har Tele2 tagit tillvara på intressenternas åsikter 

vilket bidrar till att ett externt perspektiv har tagits i åsyn för företagets fortsatta arbete 

gällande ansvarsfullt företagande (Tele2, 2011). När det kommer till konsekvenser 

gällande Tele2:s arbete med sitt ansvarsfulla företagande anser Alenmark (2013) att 

flera erkännanden och uppskattningar har visats på global nivå från företagets 

investerare och ägare. Likväl har företagets medarbetare visat en positiv respons på 

företagets ansvarsfulla arbete då personalen förväntar sig samt ställer krav på att Tele2 

ska utveckla företagets arbete på ett sådan sätt som är hållbart på lång sikt.    
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4 TEORI 

Detta kapitel behandlar denna uppsats teoretiska utgångspunkt. 

 

4.1 Företagens CSR arbete 

Dahlgren & Loimi (2005) benämner företagets sociala ansvarstagande som CSR 

(Corporate Social Responsibility) vilket omfattar företags miljömässiga, ekonomiska 

och sociala ansvar. Ett företags sociala ansvarstagande kan bidra till att attrahera och 

behålla medarbetare, stärka och skydda företagets rykte och varumärke, hantera och 

minimera företags risker samt förbättra förutsättningarna gällande företagets långsiktiga 

framgång. Verksamhetens ekonomiska ansvar innebär att företaget verkar och agerar på 

ett sätt som gör att den fria och konkurrerande marknaden kan uppfattas som en miljö 

där företagets fortsatta utveckling och tillväxt främjas. Företagets ekonomiska ansvar 

gällande sitt arbete med CSR är ett sätt för företag att leda verksamheten utan att ge 

avkall på företagets ekonomiska resultat. För att uppfattas och agera som en god 

samhällsmedborgare är det viktigt att företag förutom sitt grundläggande ekonomiska 

ansvar även tar ett lokalt och regionalt ansvar då ett företag inte bara värderas utifrån 

vinst och avkastning utan även genom företagets nytta för andra intressenter såsom 

långivare, anställda och leverantörer (Dahlgren & Loimi, 2005). 

 

Jutterström & Norberg (2011) anser att företag ser hur andra företag i sin bransch 

utvecklar strategier gällande sitt arbete med CSR och vill därför av konkurrensskäl göra 

detsamma. Enligt Dahlgren & Loimi (2005) ska detta i sin tur kunna generera företagets 

bidrag till hållbar utveckling. Med tanke på att ett företags arbete med CSR innebär att 

företag integrerar visionen om hållbar utveckling i sin affärsstrategi tar företaget därmed 

hänsyn till intressenters förväntningar och krav på företaget. Tack vare detta kan 

företagets säkra sin överlevnad på marknaden. Företagets arbete med CSR ska vara 

förankrat på ledningsnivå och inom den dagliga verksamheten i form av att företaget 

åtar sig att följa de principer och åtaganden som finns beskrivet i företagspolicyn. På så 

sätt kan företaget vidareutveckla och aktivt arbeta med företagets sociala, ekonomiska 

och miljömässiga ansvar.  
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Företagets arbete med CSR skapar en ledningsstruktur tack vare samordning och 

integrering där kommunikation och rapportering kan ses som en förberedelse för att 

företaget ska kunna möta förändrade krav och förväntningar på verksamhetens 

ansvarsfulla företagande (Dahlgren & Loimi, 2005). Det är viktigt att företagets ledning 

engagerar sig i frågorna gällande företagets sociala ansvarstagande då verksamhetens 

ställningstagande är avgörande för företagets framgångsrika arbete gällande ansvarsfullt 

företagande (Dahlgren & Loimi, 2005). Företagets ledning ska enligt Jutterström & 

Norberg (2011) målmedvetet arbeta för att företaget ska kunna leva upp till 

verksamhetens uppsatta miljömål som ska överensstämma med lagstiftning. Detta utförs 

med hjälp av en process av ständiga förbättringar i form av exempelvis minskad 

förbrukning av material och energi. Dahlgren & Loimi (2005) menar att ett exempel på 

en direkt handling kring företagets miljöpåverkan är verksamhetens hantering av 

utsläpp till luft, vatten samt transporter av varor. Atler, et al., (2009) menar att 

företagets arbete inom miljöområdet dels kan handla om verksamhetens direkta 

miljöpåverkan genom den egna verksamheten, dels den indirekta miljöpåverkan från 

exempelvis de tjänster och produkter som företaget tillhandahåller på marknaden. 

Dahlgren & Loimi (2005) menar att företag bör utvärdera all direkt och indirekt 

miljöpåverkan av företagets verksamhet, aktiviteter och tillverkning av produkter. 

Vidare anses att verksamhetens information gällande företagets miljöpåverkan bör 

kommuniceras ut till externa intressenter.  

 

Enligt Dahlgren & Loimi (2005) behöver företag identifiera sina viktigaste 

miljöaspekter genom att utvärdera företagets möjligheter och resurser kring företagets 

aktiviteter, produkter och tjänster med miljöpåverkan. Tack vare detta kan företag se till 

befintlig data gällande företagets material- och energianvändning och därmed möta 

intressenters åsikter samt lagstadgade miljökrav. Detta i sin tur styrker företagets 

varumärke och ökar företagets marknadsandelar samt försäkrar kunder och övriga 

intressenter om att verksamheten systematiskt arbetar med att reducera företagets 

miljöpåverkan. Vidare anses ett företags arbete med CSR bidra till goda relationer till 

myndigheter och samhället i övrigt genom identifiering samt dokumenteringen av 

miljöpåverkade aktiviteter. Detta kommer i sin tur att bidra till förbättringar inom 

företagets ansvarsfulla företagande samt ge idéer till innovationer och utveckling av 

produktionen vilket bidrar till möjligheten att utveckla miljöanpassad teknik och tjänster 

(Dahlgren & Loimi, 2005).  
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I och med företagets arbete med CSR har företag enligt Dahlgren & Loimi (2005) en 

stor påverkan och inflytande i de lokal- och regionalsamhällen där företagen är 

verksamma. Denna samhällsengagemangsinvestering påverkar samhället på ett sätt som 

gynnar både samhället och företaget i form av att företaget ansvarsfulla företagande 

omvandlas till praktiken. Företag använder sig av företagspolicyer vilket innebär 

principer för företagets verksamhet och dess agerande. Dessa principer ska beskriva 

målsättningen med och nivån på företagets arbete med ansvarsfullt företagande. Ett 

exempel på tillämpning av dessa policyer i praktiken gällande företagets ansvarsfulla 

företagande är att samarbeta med olika aktörer i lokala utvecklingsprojekt (Dahlgren & 

Loimi, 2005).  

 

Jutterström & Norberg (2011) menar att detta i sin tur innebär att tack vare 

verksamhetens CSR aktiviteter kan företag i och med sitt agerande gällande ansvarsfullt 

företagande uppfattas som allmänt samhällsstödjande. Ett företags CSR aktiviteter 

beskrivs som frivilliga och är därmed självreglerande inom verksamheten. Vidare anses 

dessa frivilliga initiativ gällande ansvarsfullt företagande generellt sätt utgöra standarder 

inom företag (Jutterström & Norberg, 2011). Dahlgren & Loimi (2005) menar att i och 

med att företag på en frivillig basis integrerar ekonomiska, sociala och miljömässiga 

intressen i affärsverksamheten och i företagets interaktioner med sina intressenter bidrar 

detta till att företaget gör ett aktivt ställningstagande gentemot att främja hållbar 

utveckling. Tack vare företagets dialog med sina intressenter bidrar detta till att 

företaget kan bygga och förstärka förtroendet för verksamheten och därmed 

trovärdigheten i företagets arbete med CSR. Företagets externa kommunikation 

gällande den information som förmedlas gentemot företagets externa intressenter ska 

vara förklarande och relevant vilket ska ta hänsyn till intressenternas förväntningar och 

informations- eller dialogbehov (Dahlgren & Loimi, 2005).  

 

När det kommer till företagets interna kommunikation gällande verksamhetens 

information kring arbetet med CSR är det enligt Dahlgren & Loimi (2005) viktigt att 

denna information förmedlas mellan olika nivåer och mellan företagets olika 

avdelningar samt funktioner. Den interna kommunikationen är av stor vikt när det 

kommer till företagets arbete med CSR gällande problemlösning, samordning, 

uppföljning och vidareutveckling (Dahlgren & Loimi, 2005).  
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Vidare anses det enligt Dahlgren & Loimi (2005) vara betydelsefullt att informera de 

anställda och företagets representanter huruvida företagets förhållningssätt gentemot sitt 

arbete med CSR ser ut. Detta ska i sin tur bidra till ökad motivation och förståelse samt 

acceptans hos de anställda inom verksamheten gällande företagets ansvarfulla 

företagande. På så sätt motiveras de anställdas till eget ansvar och delaktighet gällande 

företagets arbete med CSR och därigenom bidrar de anställda till att företaget kan nå de 

uppsatta målen för ansvarsfullt företagande. Vidare anses att de anställdas delaktighet 

och rätt till information bör respekteras (Dahlgren & Loimi, 2005). För att engagera 

medarbetarna i företagets arbete med CSR anser Jutterström & Norberg (2011) att det 

krävs någon form av medvetandegörande eller direkt styrning i det inomorganisatoriska 

sammanhanget. Enligt Atler, et al., (2009) har företag förstått att intern kompetens och 

företagets långsiktiga arbete med CSR är nödvändiga aspekter gällande företagets 

miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvarstagande. Det är medarbetarna som bär 

huvudansvaret för att förverkliga det ansvarsfulla handlandet inom företagets dagliga 

verksamhet. Ett företagets arbete med CSR är likväl en intern som en extern 

angelägenhet (Jutterström & Norberg, 2011).   

 

4.2 Företagens riktlinjer gällande sitt CSR-arbete 

Enligt Atler, et al., (2009) finns det internationella uppförandenormer som kan tillämpas 

av företag och andra organisationer på en frivillig basis som i sin tur kan fungera som 

riktlinjer gällande verksamhetens ansvarsfulla företagande. En del mindre, medelstora 

samt stora svenska företag har under 2000-talet i och med globaliseringen och flytten av 

verksamhet till lågkostnadsländer, infört uppförandekoder inom sina verksamheter och 

värdekedjor. Enligt Dahlgren & Loimi (2005) innebär införandet av en uppförandekod 

ett formellt åtagande samt en beskrivning av företagets värderingar med hjälp av olika 

policyer samt affärsmetoder som avser företagets relationer med verksamhetens 

intressenter. Uppförandekoden har i uppgift att underlätta för företag att kunna skapa 

gemensamma värderingar som ska agera vägledande där företagsledningen inom ett 

företag ses som ansvarig för att införa denna uppförandekod i företagets övriga 

verksamhet (Dahlgren & Loimi, 2005). 
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Vidare anser Atler, et al., (2009) att en fördel med att företag utvecklar och inför denna 

uppförandekod gällande verksamhetens arbete med CSR är att detta i sin tur utvecklar 

en gemensam och globalt accepterad syn på vilka områden som ska ingå i begreppet 

ansvarsfullt företagande. Uppförandekoden baseras på internationella 

uppförandenormer och ska internt vägleda företaget gällande organisationens 

arbetsmiljöansvar samt kräva att företag verkar med affärsintegritet och därmed agera 

öppet gentemot omvärlden. Företag redovisar verksamhetsinformation externt med 

hjälp av modeller, frivilliga initiativ samt internationella konventioner såsom 

exempelvis FN:s Global Compact för att visa på sitt företagsansvar. Genom att tillämpa 

detta regelverk kan företag öka kvalitén och transparensen på verksamhetens 

hållbarhetsarbete. Tack vare ett strukturerat och organiserat arbete med CSR gällande 

exempelvis områden som kvalité och miljö kan konkurrensfördelar, god kontroll och ett 

effektivitetsmönster skapas både inom den egna verksamheten samt gentemot företagets 

övriga intressenter. Detta i sin tur kan bidra till att företags arbete med CSR kan ses som 

en logisk och naturlig utveckling inom verksamheten som i sin tur kan bidra till en ökad 

kundlojalitet samt en stolthet hos de anställda (Atler, et al., 2009).  

 

Enligt Dahlgren & Loimi (2005) bör företag utveckla och etablera interna och externa 

kommunikationsstrategier gällande information om företagets olika policyer när det 

kommer till ansvarsfullt företagande som kan vara av stor vikt för verksamhetens 

intressenter. Atler, et al., (2009) anser att när det kommer till företagets uppföljning och 

kommunikationsstrategier gällande sitt arbete med CSR bör företag ta hänsyn till frågor 

relaterade till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Företag kan använda sig 

av sina hemsidor och årsredovisningar för att kommunicera information gällande dessa 

frågor till företagets interna såväl som externa intressenter. Jutterström & Norberg 

(2011) menar att ju större företaget är, desto mer publik information om företagets 

arbete med CSR återfinns på företagens hemsidor. Atler, et al., (2009) menar att vissa 

företag även väljer att publicera sina hållbarhetsredovisningar som bekräftas av extern 

part vilket i sin tur kan öka hållbarhetsredovisningens kvalité och trovärdighet. Enligt 

Dahlgren & Loimi (2005) kan företag använda sig av ett engelskt uttryck vilket 

benämns som ”Triple Bottom Line” som innebär att företag bland annat värderas utifrån 

ekonomisk tillväxt samt socialt kapital för att därmed öka trovärdigheten kring sitt 

ansvarsfulla företagande.  
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Enligt Atler, et al., (2009) redovisar företag verksamhetens årliga resultat mot de 

uppsatta mål som är relaterade till företagets arbete med CSR och förklarar även 

avvikelser i hållbarhetsredovisningen. Som en följd av redovisningen och 

rapporteringen av företags ansvarsfulla företagande har jämförbarheten mellan olika 

företags hållbarhetsarbete ökat (Atler, et al., 2009). För att företag ska kunna sägas 

arbeta med ansvarsfullt företagande på ett medvetet sätt behöver verksamheten utöver 

att driva kärnverksamheten framåt även tillsätta en person som är ansvarig för företagets 

arbete med CSR. Denna person ska driva frågor om företagets sociala, ekonomiska och 

miljömässiga ansvarstagande samt kommunicera arbetet på ett tydligt sätt. Vidare anses 

att några av de riktlinjer som finns inom ett företags arbete med CSR ha nära 

anknytning till medarbetarna på ett företag. Det är betydelsefullt att varje medarbetare 

förstår och tar sitt ansvar i sin roll för företagets ansvarsfulla företagande. Enligt 

Dahlgren & Loimi (2005) bör företag identifiera och utvärdera hur olika nivåer och 

funktioner inom verksamheten bidrar till företagets ansvarsfulla företagande och på så 

sätt skapa en medvetenhet hos de anställda kring deras ansvar gällande måluppfyllelse 

gällande företagets arbete med CSR.  

 

Atler, et al., (2009) anser att medvetna, reflekterande och kunniga medarbetare som 

driver på företagets hållbara utveckling anses utgöra en stor potentiell förändringskraft 

för företag att kunna omvandla sitt arbete med CSR från teori till praktik. Ett företags 

arbete med CSR som endast fastnar på ledningsnivå har inget värde utan det är först när 

ett företags ansvarsfulla företagande omsätts i praktiken som ett värde kan skapas. Detta 

ska i sin tur genomsyra hela organisationer för att på så sätt skapa en trovärdighet 

internt likväl som externt. Vidare anses ledarskapet inom en organisation sätta en prägel 

på organisationens ställningstagande gentemot ansvarsfullt företagande då ledarskapet 

utgör en central roll för huruvida ansvarsfullt företagande ska praktiseras av företaget 

vilket i sin tur har en stark påverkan medarbetarnas vilja att ta ansvar  (Atler, et al., 

2009).  
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Enligt United Nations Global Compact (2008) lanserades regelverket ”UN Global 

Compact” i juli månad år 2000. Detta regelverk ska fungera som en plattform gällande 

genomförandet, utvecklingen och redovisningen av företags ansvarsfulla och hållbara 

arbete genom att fungera som riktlinjer vid fastställandet av olika verksamhetsstrategier 

inom olika företag. I och med fastställandet av dessa riktlinjer och genom godkännandet 

av verkställande direktörer inom organisationer är det huvudsakliga målet med detta 

arbete att kunna anpassa verksamhetsstrategier i olika länder med ett tankesätt som 

gynnar området gällande hållbar utveckling. Detta görs med hjälp av tio allmänt 

etablerade principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-

korruption. Med mer än 8500 undertecknare i över 135 länder är FN: s Global Compact 

världens största frivilliga initiativ gällande företags arbete kring hållbar utveckling 

(United Nations Global Compact, 2008).  

 

Enligt United Nations Global Compact (2008) är FN: s Global Compact ett 

betydelsefullt och avgörande initiativ även inom ledarskapsområdet då detta arbete 

kräver ett åtagande undertecknat av bolagets verkställande direktör samt ett 

godkännande av företagets högsta styrande organ. De företag som ansluter sig till detta 

initiativ förväntas anpassa sin verksamhet till de principer som FN: s Global Compact 

innebär. I och med detta ska dessa företag se till att dessa principer integreras med 

verksamhetens affärsstrategi och på så sätt implementeras dessa principer inom den 

dagliga verksamheten samt inom företagets gemensamma organisationskultur (United 

Nations Global Compact, 2008).  

 

Enligt United Nations Global Compact (2008) förväntas företag också integrera dessa 

principer med informationen som presenteras i verksamhetens årsrapport. Företag ska 

även främja FN:s Global Compact gällande ansvarsfull affärspraxis genom ett 

ömsesidigt utbyte och samarbete med företagets partners, kunder, konsumenter och 

allmänheten. Genom att integrera FN: s Global Compact med företagets 

verksamhetsstrategi är företaget skyldig att bidra med ett årligt bidrag för att stödja 

arbetet gällande FN: s Global Compact. Dessa inkomster är avgörande för utvecklingen 

av program, projekt och resurser som ska kunna förebygga hållbar utveckling världen 

över och fastställs med utgångspunkt i företagets verksamhetsstorlek (United Nations 

Global Compact, 2008).  
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Enligt United Nations Global Compact (2008) ska FN:s Global Compact som en 

moralisk och sammankallande auktoritet försöka möta den privata sektorns styrkor och 

resurser. Detta initiativtagande ska involvera lokala, privata, offentliga och frivilliga 

aktörer världen över med utgångspunkt i att försöka ta tillvara på deras expertis och 

kapacitet vilket i sin tur ska kunna förebygga det övergripande arbetet gällande hållbar 

utveckling. Genom att dessa aktörer väljer att delta i initiativtagandet gällande det 

övergripande arbetet kring hållbar utveckling, erbjuder FN:s Global Compact dessa 

aktörer ett brett utbud av praktiska fördelar som ska kunna utveckla deras verksamheter 

likväl förebygga det övergripande arbetet gällande hållbar utveckling. FN:s Global 

Compact erbjuder bland annat dessa aktörer förslag på metoder som ska kunna främja 

praktiska lösningar och strategier för gemensamma utmaningar. Ytterligare en fördel 

som dessa aktörer kan ta del av genom att delta i detta initiativtagande är förmånen att 

kunna använda sig av en etablerad och global politisk ram gällande utveckling, 

implementering och spridning av styrelseformer som ska kunna hjälpa företaget i sitt 

arbete kring hållbar utveckling (United Nations Global Compact, 2008).   

 

Enligt United Nations Global Compact (2008) erbjuder även FN:s Global Compact 

dessa aktörer en gemensam länk mellan deras olika affärsenheter och dotterbolag som 

tillsammans skapar ett globalt nätverk där deltagandet kan generera stora fördelar i form 

av att exempelvis olika samarbetsmöjligheter skapas världen över. Detta underlättar 

samarbeten mellan verksamheter som ingår i utvecklingsländer och verksamheter som 

ingår i en tillväxtmarknad där frågor, erfarenhet och kunskap kring hållbar utveckling 

ses som nödvändiga resurser för verksamheternas framtida överlevnad. Ytterligare en 

förmån som dessa aktörer erbjuds är användandet av FN:s verktyg och resurser i form 

av möjligheten att exempelvis kunna delta i specialiserade workshops som lyfter fram 

frågor och kunskap gällande områden såsom miljö- och social anpassning (United 

Nations Global Compact, 2008). 
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4.3 Företagens ställningstagande gentemot sitt CSR-arbete 

Atler, et al., (2009) anser att det finns en växande efterfråga och ett stort intresse för 

socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande och vad det betyder i praktiken 

vilket har bidragit till ökade förväntningar och krav gentemot företags ansvarsfulla 

företagande. Med utgångspunkt i detta granskas företags verksamheter i allt högre 

utsträckning i form av utvärdering kring huruvida företags ansvarstagande är 

tillfredställande för företagets olika intressenter. Utan denna utvärdering och granskning 

av företags arbete med CSR finns det risk att eventuella brister inom verksamheten 

uppmärksammas vilket i sin tur kan få en negativ effekt på företagets rykte, varumärke 

och i förläningen även på verksamhetens affärer med företagets kunder och övriga 

intressenter. Jutterström & Norberg (2011) anser att företag likväl som andra 

organisationer behöver agera legitimt i form av att de lever upp till generella 

föreställningar och krav som ställs på företaget gällande verksamhetens ansvarsfulla 

företagande. Detta i sin tur ska kunna attrahera nödvändiga resurser från företagets 

omgivning och bidra till att företaget kan överleva på lång sikt. På så sätt möjliggörs ett 

redskap för företaget att bygga upp omvärldens förtroende gentemot verksamhetens 

arbete med CSR (Jutterström & Norberg, 2011). 

 

Atler, et al., (2009) menar att företag ofta utvecklar sitt arbete inom ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt ansvarstagande med hjälp av ett samarbete med en frivillig 

organisation eller andra aktörer på marknaden. Detta ska i sin tur generera legitimitet 

för företaget gentemot verksamhetens lokala och regionala samt internationella 

omgivning. Med tanke på att detta genererar legitimitet för verksamheten anser 

Jutterström & Norberg (2011) att arbetet med CSR kan uppfattas som ett sätt för företag 

att framstå i god dager gentemot kunder och övriga intressenter. Med utgångspunkt i 

detta kan ett företags motiv med att arbete med CSR förknippas med att fungera som ett 

allmänt korrekt beteende som ska generera affärsfördelar för företaget. Vidare anses att 

ett företags ansvarsfulla företagande ska uppfattas som äkta och ge företaget legitimitet 

då verksamhetens aktiviteter ska ses som traditioner inom företaget och därmed 

uppfattas som en naturlig och genuin del av verksamheten (Jutterström & Norberg, 

2011).  
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Feinstein (2013) anser att i och med en ökad oro kring företags legitimitet samt 

redovisning och rapportering kring verksamhetens miljömässiga ansvarstagande, har 

uttrycket ”greenwashing” myntats. Enligt Delmas & Burbano (2011) bedriver allt fler 

och fler företag greenwashing vilket bidrar till att ett företags intressenter vilseleds 

gällande företagets miljöprestanda eller de miljömässiga fördelarna med företagets 

produkter eller tjänster. Förekomsten av greenwashing kan få både kort och långsiktiga 

negativa effekter på kunders samt övriga intressenters förtroende för företagets 

miljömässiga ansvarsfulla företagande. Vidare kan greenwashing definieras som 

skärningspunkten mellan ett företags två fasta beteenden i form av en dålig 

miljöprestanda och en positiv kommunikation om miljöprestanda (Delmas  & Burbano, 

2011). 

 

Atler, et al., (2009) menar att företag har börjat förstå mervärdet av att fungera som en 

social ansvarstagande arbetsgivare då detta kan relateras till ökad affärsnytta för 

företaget i och med en välutbildad personal vilket genererar god publicitet för företaget. 

Resonemanget kring att företag ska agera som en social ansvarstagande arbetsgivare 

handlar även om att minimera de risker som uppstår inom verksamheten. Dessa risker 

gäller bland annat felrekryteringar, ökad sjukfrånvaro, arbetsmiljöproblem samt dålig 

publicitet. Med utgångspunkt i detta finns det även risk att ett företags varumärke kan 

raseras (Atler, et al., 2009). 

 

Heyder (2009) anser att i och med den globala utvecklingen har företags olika frivilliga 

initiativ gällande företagets arbete kring hållbar utveckling blivit allt mer 

uppmärksammade och ifrågasatta. Dessa frivilliga initiativ beskrivs som kollektiva 

ageranden som ska arbeta mot en hållbar utveckling genom socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt ansvarstagande. Inom många branscher måste företag ingå i flertalet 

initiativ för att kunna möta externa intressenters förväntningar. Många av dessa initiativ 

är branschrelaterade medan andra sträcker sig över olika branscher såsom exempelvis 

FN:s Global Compact (Heyder, 2009). Ett företags arbete med CSR utgör enligt Heyder 

(2009) en konsekvens av ett företags frivilliga initiativ. Dock har detta agerande blivit 

allt mer kritiskt granskat huruvida företags arbete med CSR anses vara effektivt, 

trovärdigt och transparant. På så sätt har även motiven bakom ett företags ansvarsfulla 

företagande blivit ifrågasatta (Heyder, 2009).  
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Joseph (2001) menar att företag som anses vara goda samhällsmedborgare ofta försöker 

undvika dåligt rykte och bakslag gällande företagets arbete med CSR. Detta har sin 

utgångspunkt i att företags kunder och övriga intressenter utvärderar huruvida ett 

företags motiv bakom sitt ansvarsfulla företagande genererar positiva fördelar till mer 

än enbart företaget i sig (Joseph, 2001). Dock kan flertalet av dessa initiativ enligt 

Heyder (2009) skapa en problematik gentemot företags olika intressenter i form av att 

det kan bli svårt för dessa att urskilja vilka företag som är som mest trovärdiga i 

förhållande till andra verksamheter. I vissa fall finns det en risk för att företag väljer att 

ingå i gemensamma initiativ endast för att utveckla och stärka sitt varumärke (Heyder, 

2009). Strukturen för företags arbete med CSR innebär enligt Joseph (2001) att de 

frivilliga initiativen kring företagets hållbara utveckling bidrar till en ökad påtryckning 

kring ifrågasättandet gällande huruvida företagets anställda är medvetna om företagets 

policy och riktlinjer kring ansvarsfullt företagande och huruvida detta arbete efterföljs. 

Vidare utvärderas även huruvida utvecklandet av företagets frivilliga riktlinjer och 

arbetet med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande är legitimt eller inte. 

Ytterligare granskas ett företags önskvärda resultat gentemot det faktiska resultat som 

företaget visar upp gällande sitt arbete kring hållbar utveckling. Genom att företag tar 

hänsyn till ovanstående aspekter kan företag konfrontera skeptiska och kritiska 

granskningar från interna och externa intressenter vilket bidrar till att dessa kan uppfatta 

företaget som trovärdigt (Joseph, 2001). 

 

För att motverka en kritisk granskning behöver företag enligt Heyder (2009) analysera 

varje initiativ och agerande kring sitt arbete med CSR för att säkerställa att företagets 

representanter och leverantörer erhåller den information som krävs för att kunna skapa 

sig en så rättvis och trovärdig bild av företaget som möjligt. Företag inom FN:s Global 

Compact har blivit kritiserade kring sitt agerande gällande företagens arbete kring 

hållbar utveckling. Detta innebär ett misslyckande inom företagets rapportering 

gällande sitt agerande relaterade till de principer inom FN:s Global Compact. På grund 

av detta anses företags ställningstagande gentemot arbetet med hållbar utveckling vara 

inaktivt. Då det första steget för ett företag är att underteckna FN:s Global Compact blir 

den verkliga utmaningen att implementera dessa principer till företagets dagliga 

verksamhet och agerande (Heyder, 2009).  
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5 ANALYS 

Detta kapitel syftar till att förena och analysera empiriavsnittet och den teoretiska 

bakgrunden. 

 

5.1 Företagens CSR-arbete  

I och med att Logistik AB strävar efter att bli den mest miljömässiga 

logistikleverantören i världen när det kommer till verksamhetens ansvarsfulla 

företagande krävs det därför en väl implementerad målsättning inom företagets arbete 

med CSR. Genom att Logistik AB använder sig av exempelvis ECO-driving, 

bränslesnåla motorer och att verksamheten har kunnat reducera 20 % av företagets 

totala utsläpp de senaste 2 åren bevisar detta att företaget använder sig av en 

implementerad målsättning gällande sitt CSR-engagemang. Då Baumgarts (2013) anser 

att Tele2:s ansvarsfulla arbete är en förutsättning för att kunna fungera som en ledande 

aktör på den globala marknaden måste företaget kontinuerligt identifiera företagets 

förbättrings och utvecklingsmöjligheter. I och med att Tele2 har integrerat 

verksamhetens strategi med företagets arbete med CSR genom korta, medellånga och 

långsiktiga mål anser vi att Tele2:s målsättning går hand i hand med ett integrerat CSR-

engagemang. Detta är något som både Dahlgren & Loimi (2005) och Jutterström & 

Norberg (2011) anser vara betydelsefullt då ett företags policy kan agera som en 

användbar strategi för att uppnå företagets målsättning gällande verksamhetens arbete 

med CSR. Vi anser att detta i sin tur kan reflektera företags motiv bakom arbetet med 

CSR i form av att företags strategi gällande verksamhetens ansvarsfulla företagande 

integreras med organisationens målsättning i sitt strävande efter att vara 

konkurrenskraftig på den globala marknaden.   

 

Då Logistik AB använder sig av online-verktyget EcoTransIT för att kunna kontrollera 

företagets energiförbrukning och kolutsläpp inom verksamhetens globala transportkedja 

demonstrerar detta hur företaget väljer att prioritera sina ställningstaganden och därmed 

även sina motiv gällande ansvarsfullt företagande utifrån ett ekonomiskt och 

miljömässigt perspektiv.  
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I och med att Dahlgren & Loimi (2005)  och Atler, et al., (2009) menar att en direkt 

handling kring företagets miljöpåverkan kan utgöras av verksamhetens hantering av 

utsläpp anser vi att Logistik AB:s kontroll gällande företagets miljömässiga och 

ekonomiska påverkan på sin omgivning fungerar som en direkt handling som har en 

inverkan på företagets globala leverantörskedja. Då Tele2 använder sig av begreppet 

”Tripple bottom line” försöker företaget enligt oss hitta den rätta balansen mellan 

miljöfrågor, samhällsfrågor och ekonomiska frågor inom sin verksamhet. Då Dahlgren 

& Loimi (2005) anser att företag genom denna tillämpning bland annat värderas utifrån 

ekonomisk tillväxt och socialt kapital bidrar detta enligt oss till att Tele2 kan öka 

trovärdigheten kring sitt ansvarsfulla företagande gentemot verksamhetens kunder och 

övriga intressenter. Med utgångspunkt i detta anser vi att företags tillämpning av 

begreppet ”Tripple bottom line” kan vara ett motiv som företag anger ligga till grund 

för företags arbete med CSR då detta tillvägagångsätt kan generera konkurrensfördelar 

och tillförlitlighet hos företagets omgivning. I samklang med detta anser Dahlgren & 

Loimi (2005) att ett företags sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvarstagande kan 

bidra till ytterligare konkurrensfördelar i form av att företagets rykte och varumärke 

styrks vilket enligt oss bidrar till en väletablerad position på marknaden som har sin 

utgångspunkt i ett trovärdigt och tillförlitligt CSR-engagemang.  

 

Då Logistik AB genomför besparingar inom sin verksamhet i form av att inkludera 

rörelsekontrollerad belysning och lågenergiglödlampor samt tidsinställd aktivering 

gällande ventilationssystem kan företaget enligt oss integrera sitt arbete kring 

ansvarsfullt företagande i den dagliga verksamheten. I och med att även Tele2 har 

integrerat sitt arbete med CSR i den dagliga verksamheten anser vi att Logistik AB 

likväl som Tele2:s val gällande denna integrering genererar att företagens arbete med 

CSR fungerar som en naturlig del inom den dagliga verksamheten. I samklang med 

detta anser Dahlgren & Loimi (2005) att ett företags miljömässiga ansvarstagande ska 

vara väl förankrat inom ett företags dagliga verksamhet. Med tanke på att Logistik AB, 

Tele2 samt Dahlgren & Loimi (2005) anser att ett väl integrerat arbete med CSR inom 

den dagliga verksamheten är betydelsefullt gällande verksamhetens framtida arbete med 

hållbar utveckling anser vi att detta bidrar till att företag kan stå upp mot de krav och 

förväntningar som ställs på företagen. 
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Ett motiv som Tele2 anger ligger till grund för företagets arbete med CSR är att arbetet 

kring ansvarsfullt företagande ska vara väl integrerat inom verksamhetens alla led för 

att på så sätt bidra till företagets gemensamma arbete gällande hållbar utveckling. Med 

utgångspunkt i detta har företaget en strävan om att kunna utveckla sitt arbete kring 

CSR genom att bevisa att företagets ansvarsfulla arbete inte bara är en policy utan en 

konkret handling i form av att utveckla och utforma företagets uppförandekod med 

hjälp av en e-utbildning.  

 

Dahlgren & Loimi (2005) anser att hur ett företag väljer att förmedla sitt CSR-

engagemang mellan olika nivåer och avdelningar inom företaget är avgörande gällande 

verksamhetens fortsatta arbete med hållbar utveckling. Vi anser att med tanke på 

Tele2:s gemensamma arbete gällande ansvarsfullt företagande bidrar detta till en ökad 

motivation och förståelse hos de anställda inom företaget. Med utgångspunkt i detta 

anser Dahlgren & Loimi (2005) att detta i sin tur motiverar medarbetarna i form av 

initiativtagande och delaktighet för att nå företagets uppsatta mål. Likväl anser 

Dahlgren & Loimi (2005) såväl som Baumgarts (2013) att det är medarbetarna inom ett 

företag som bär huvudansvaret för verksamhetens arbete med CSR exempelvis när det 

kommer till situationer som innebär problemlösning, samordning, uppföljning och 

vidareutveckling. Logistik AB, Tele2 och Jutterström & Norberg (2011) instämmer om 

att ett företags arbete med CSR är likväl en intern som en extern angelägenhet. 

 

Då Tele2 använder sig av analyser och intressentdialoger för att genomföra och 

utveckla sin kommunikation gentemot företagets kunder, övriga intressenter och 

leverantörer lanserade företaget en hemsida gällande information kring Tele2:s 

ansvarsfulla företagande. Denna hemsida har sin utgångspunkt i att fungera som en 

respons på de krav och förväntningar som ställs på företaget. I likhet med detta anser 

Logistik AB att de lösningar som är mest kostnadseffektiva för företaget även är de 

lösningar som anpassas efter de krav som företagets intressenter ställer på 

verksamheten. Då både Tele2 och Logistik AB anser att det är av stor vikt att kunna 

anpassa verksamheten efter de krav som olika intressenter ställer på företaget anser 

Dahlgren & Loimi (2005) att i och med att företag integrerar visionen om hållbar 

utveckling i sin affärsstrategi möjliggör detta att företag kan ta hänsyn till intressenters 

förväntningar och krav på företaget.  
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Detta bidrar enligt oss till att företaget kan säkra sin överlevnad på marknaden med 

hjälp av att företag möter intressenternas information och dialogbehov. Logistik AB 

bevisar sitt lokala samt nationella samhällsengagemang då företaget har valt att ingå i 

ett samarbete med Malmö kommun samt donerat pengar till organisationer såsom BRIS 

och Göteborgs universitet. I samklang med detta har även Tele2 visat på ett 

samhällsengagemang i form av sina samarbeten med organisationen ”Reach for 

Change” och Kronofogden samt genom att ha investerat i infrastruktur på de marknader 

som företaget är verksamt inom. Då Dahlgren & Loimi (2005) och Jutterström & 

Norberg (2011) anser att ett företags arbete med CSR har stor påverkan och inflytande i 

de lokal- och regionalsamhällen där företagen är verksamma anser vi att Logistik AB 

och Tele2:s samhällsengagemangsinvesteringar påverkar både samhället och företagen 

genom ett ömsesidigt utbyte med fokus på vidareutveckling gällande företagets likväl 

samhällets arbete kring hållbar utveckling. I och med att både Logistik AB och Tele2 tar 

sitt samhällsansvar lokalt, regionalt och nationellt anser vi precis som Dahlgren & 

Loimi (2005) att för att ett företag ska uppfattas som en god samhällsmedborgare är det 

av stor vikt för företaget att ta ansvar lokalt och regionalt då företaget värderas utifrån 

den nytta som företaget genererar gentemot verksamhetens intressenter. 

 

5.2 Företagens riktlinjer gällande arbetet med CSR 

Då FN:s Global Compact utgör riktlinjerna inom både Logistik AB och Tele2:s arbete 

kring ansvarsfullt företagande ligger detta till grund för företagens uppförandekoder och 

policyer vilket i sin tur ska genomsyra företagets alla olika led inom respektive 

verksamhet. Detta i sin tur visar på att företagen använder sig av världens största 

frivilliga initiativ gällande verksamheternas arbete kring hållbar utveckling. Eftersom 

Atler, et al., (2009) likväl som Dahlgren & Loimi (2005) anser att dessa internationella 

uppförandenormer tillämpas av företag på en frivillig basis och ska fungera som 

riktlinjer kring företagets arbete med CSR anser vi liksom United Nations Global 

Compact (2008) att dessa uppförandekoder och policyer ska fungera som en plattform 

vid fastställandet av olika verksamhetsstrategier.  I och med detta samt att företag ingår 

i ett globalt gemensamt initiativ anser vi att genom att företag tillämpar FN:s Global 

Compact kan detta vara ett motiv som företag anger ligga till grund för företags arbete 

med CSR.  
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I samklang med detta anser Alenmark (2013) att en tydlig uppförandekod inom en 

verksamhet bidrar till att företag kan agera som en attraktiv arbetsgivare och på så sätt 

bevara befintliga medarbetare men också attrahera potentiella nya medarbetare. På 

liknande sätt anser Logistik AB att i och med genomförandet av konsekvensanalyser 

gällande företagets uppförandekod och policy kan företaget försäkra att en god 

arbetsmiljö kvarstår vilket i sin tur kan tillfredsställa befintliga likväl potentiella nya 

medarbetare. Både Tele2:s och Logistik AB:s riktlinjer gällande verksamheternas arbete 

med CSR fokuserar på tydligt miljö och kvalitetsarbete samt en tydlig uppdelning av 

ansvar vilket enligt oss visar på företagens medvetenhet kring vikten av att integrera 

företagens ansvarsfulla företagande med verksamheten i sin helhet. Då det inom 

Logistik AB finns fastighetschefer som är speciellt utbildade för att effektivisera 

företagets arbete med CSR samt att det inom Tele2 finns en hållbarhetsansvarig 

bekräftas betydelsen av denna tillämpning av tydlig ansvarsfördelning i form av att 

Atler, et al., (2009) anser att verksamheten utöver att driva kärnverksamheten bör 

tillsätta minst en person som är ansvarig för företagets arbete med CSR.  

 

Med tanke på att Kinnevikskoncernen ställer krav på att Tele2 offentligt ska informera 

och kommunicera huruvida företaget arbetar med ansvarsfullt företagande anser vi att 

detta ligger till grund för företagets initiativ att lansera en hemsida relaterat till 

företagets ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvarstagande. Detta har bidragit till 

att Tele2 har valt att publicera sina hållbarhetsredovisningar via denna hemsida vilket 

Atler, et al., (2009) anser bidra till att kunna öka kvalitén och trovärdigheten kring 

informationen gällande ett företags ansvarsfulla företagande. Detta har i sin tur Tele2 

anammat då Tele2 rapporterar in en hållbarhetsredovisning som enligt Kinnevik (2013) 

ska granskas och godkännas av externa inspektörer. Detta i sin tur går hand i hand med 

Atler, et al., (2009) som anser att företag bör låta en extern part bekräfta och granska 

företagets hållbarhetsredovisning för att öka trovärdigheten gällande denna information.  

Med tanke på att både Logistik AB samt Tele2 använder sig av ett strukturerat och 

organiserat CSR-engagemang bidrar detta enligt Atler, et al., (2009) till att företagen 

kan få en god kontroll samt en möjlighet till att ett effektivitetsmönster inom den egna 

verksamheten skapas vilket kan generera en stolthet hos de anställda inom företagen 

gällande sina egna varumärken.  
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För att kunna bevara denna stolthet anser Logistik AB likväl Tele2 att det är viktigt för 

företagen att informera om företagens riktlinjer kring företagens arbete med CSR på så 

sätt att de anställda blir medvetna om konsekvenserna av dessa riktlinjer. Med 

utgångspunkt i detta anser Jutterström & Norberg (2011), Dahlgren & Loimi (2005) 

samt Atler, et al., (2009) att det är viktigt att ett företags arbete med CSR inte bara 

fastnar på ledningsnivå utan även omsätts i praktiken inom företagets alla led vilket 

bidrar till att gemensamma värderingar skapas som ska genomsyra hela verksamheten 

med hjälp av medvetna och engagerade medarbetare. Dahlgren & Loimi (2005) anser 

att företagets riktlinjer kring sitt CSR-engagemang har en nära anknytning till 

företagens medarbetare på ett sätt som går hand i hand med de åsikter som Respondent1 

står för gällande betydelsen av delaktiga och medvetna anställda. Logistik AB likväl 

Tele2 värdesätter motiverade och engagerade medarbetare vilket går hand i hand med 

det Atler, et al., (2009) anser kring att medvetna och kunniga medarbetare bidrar till 

företagets hållbara utveckling och utgör en stor potentiell förändringskraft för företaget 

att omvandla verksamhetens arbete med CSR från teori till praktik. I takt med detta 

ställer Kinnevikskoncernen tydliga ägarkrav och direktiv på Tele2:s ansvarsfulla arbete 

vilket förväntas sättas i praktiken inom verksamheten med hjälp av ett visst 

engagemang hos de anställda inom företaget.  

 

Likväl som de anställda utgör en betydelsefull roll kring företagets riktlinjer gällande 

arbetet kring hållbar utveckling anser Respondent2 att ett företags ledarskap utgör en 

viktig faktor kring företagets arbete med CSR. Detta är även något som Atler, et al., 

(2009) instämmer i då ledarskapet inom ett företag ska vägleda de anställda inom 

verksamheten kring de riktlinjer gällande organisationens sociala, ekonomiska och 

miljömässiga ansvarstagande då ledarskapet anses sätta en stor prägel på 

organisationens ansvarsfulla ställningstagande. Då Logistik AB och Tele2 kontinuerligt 

dokumenterar verksamheternas arbete med CSR möjliggör detta enligt Dahlgren & 

Loimi (2005) att företagen kan utveckla och etablera interna och externa 

kommunikationsstrategier med hjälp av den information som förmedlas till företagens 

olika intressenter gällande verksamheternas olika policyer kring ansvarsfullt 

företagande. Logistik AB kommunicerar sitt interna arbete med CSR med hjälp av en 

kontinuerlig utveckling av interna resurser som sedan ska förmedlas ut till de anställda 

inom företagets olika led.  
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Företaget kommunicerar i sin tur sitt externa arbete med CSR genom att samarbeta och 

anpassa sig efter kunder, leverantörer samt övriga intressenters inflytande och krav. 

Logistik AB samt Tele2 använder sig av FN:s Global Compact och på så sätt möjliggörs 

enligt United Nations Global Compact (2008) ett ömsesidigt utbyte och samarbete med 

företagets medarbetare, samarbetspartners och kunder.  

 

5.3 Företagens ställningstagande gentemot arbetet med CSR 

Baumgarts (2013) och Alenmark (2013) likväl Respondent1 anser att anledningen till 

att företagen började arbeta med CSR främst syftar till de påtryckningar som den 

globaliserade utvecklingen har fört med sig samt de lokala och nationella krav som 

företagets intressenter ställer på företagens verksamhet. I likhet med detta anser Joseph 

(2001) likväl Atler, et al., (2009) att dessa krav och påtryckningar från företagets 

omgivning utgör grunden för att ett företags arbete med CSR allt mer blivit granskade i 

frågan om huruvida företagets sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvarstagande 

har sitt uttryck i praktiken. Respondent2 anser att det är oerhört viktigt att företag kan 

leva upp till dessa påtryckningar och krav som företagets intressenter ställer på 

verksamheterna. Logistik AB möter dessa påtryckningar och krav i form av att företaget 

använder sig av miljöpåverkade åtgärder i form av att exempelvis minska företagets 

miljöutsläpp.  

 

Tele2 visar att företaget kan leva upp till intressenternas krav och förväntningar i och 

med att företagets medarbetarundersökningar nått ett högt resultat både nationellt och 

globalt tack vare en väl integrerad och implementerad uppförandekod. Denna 

uppförandekod ska enligt Baumgarts (2013) ligga till grund för att företagets 

intressenter ska kunna få en ökad trygghet samt ökad kännedom gentemot företagets 

sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvarstagande. Detta i sin tur bidrar till att 

företagens intressenter kan granska huruvida företagets uppförandekod omsätts i 

praktiken. Joseph (2001) menar att ett företags önskvärda resultat granskas gentemot det 

faktiska resultat som företaget visar upp gällande sitt arbete med hållbar utveckling 

vilket enligt Heyder (2009) innebär att ett företag inte bara ska underteckna FN:s Global 

Compact utan att implementera dessa principer i företagets dagliga verksamhet och 

agerande.  
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Baumgarts (2013) likväl Alenmark (2013) anser att Tele2:s arbete med CSR för med sig 

flera positiva konsekvenser både internt och externt i form av en stolthet och ett 

engagemang hos medarbetarna likväl positiv uppskattning från global nivå i form av 

företagets investerare och ägare. Denna positiva respons som Tele2 har erhållit både 

från interna och externa intressenter anser Atler, et al., (2009)  bidra till god publicitet 

för företaget och att företaget ses som en trovärdig och attraktiv arbetsgivare.   

 

I likhet med detta anser United Nations Global Compact (2008) att företagets 

användning av FN:s Global Compact bidrar till att företaget ses som en attraktiv 

arbetsgivare i medarbetarnas ögon då ett brett utbud av praktiska fördelar gentemot 

företaget i form av exempelvis olika samarbetsmöjligheter skapas världen över. Både 

Tele2 och Logistik AB har vid skapandet av konkurrensfördelar gällande 

verksamheternas ansvarsfulla arbete tagit tillvara på och varit lyhörda gällande 

intressenternas åsikter och de båda företagen anser att detta har varit betydelsefullt för 

företagens fortsatta överlevnad på den föränderliga arbetsmarknaden. Med 

utgångspunkt i detta anser Dalgren och Loimi (2005) att företag som möter 

intressenternas åsikter och lagstadgade miljökrav styrker företagens varumärke samt 

ökar företagens marknadsandelar vilket bidrar till att försäkra företagets kunder och 

övriga intressenter om en trovärdig verksamhet vilket är avgörande och nödvändigt för 

verksamheternas framtida överlevnad på arbetsmarknaden. Baumgarts (2013) likväl 

Respondent1 menar att ytterligare en förutsättning för att ett företag ska överleva på 

marknaden är att det krävs att ett företag besitter en kvalitetsstämpel vilket bidrar till att 

företag kan fortsätta agera marknadsledande och attrahera nya potentiella kunder samt 

medarbetare. 

 

För att företag ska anses vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden anser 

Baumgarts (2013) likväl Respondent1 att hur företaget väljer att positionera sig kan 

vara avgörande för ett företags utveckling av sitt varumärke. Respondent1 menar att de 

motiv som ligger till grund för att företag arbetar med CSR har sin utgångspunkt i att 

företaget vill ta ett samhällsansvar samt agera konkurrenskraftigt. Heyder (2009) menar 

att det i sin tur är svårt att urskilja vilka företag som är trovärdiga i förhållande till andra 

verksamheter i form av att kunna identifiera de verkliga anledningarna bakom företags 

CSR-initiativ.  
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Respondent2 likväl Baumgarts (2013) menar att företagets arbete med CSR inte är 

något lagkrav utan mer kan ses som en riktlinje och ett måste i företagets dagliga 

verksamhet. Enligt Heyder (2009) och Jutterström & Norberg (2011) anses företags 

frivilliga initiativ bli ifrågsatta och kritiskt granskade kring huruvida företagens hållbara 

utveckling översätts från teori till praktik. Detta bidrar till att företagets motiv bakom 

sitt CSR-engagemang ifrågsätts där enligt Joseph (2001) företag i vissa fall kan ses som 

en samhällsmedborgare som försöker undvika dåligt rykte och bakslag. Med 

utgångspunkt i detta anser Alenmark (2013) likväl Respondent2 att det är viktigt att 

företag långsamt bygger upp ett förtroende gentemot sina intressenter då det kommer bli 

allt mer vanligt att företag praktiskt behöver visa upp vad dessa företag faktiskt gör. 

Vidare anser både Logistik AB och Tele2 att det kommer bli allt mer betydelsefullt för 

företag att redovisa och presentera företagets arbete med CSR i konkreta handlingar och 

inte enbart med hjälp av siffror. I likhet med detta anser även Respondent2 att Logistik 

AB vill visa upp att lagar, bestämmelser och paragrafer följs för att bevisa för företagets 

intressenter att Logistik AB bedriver en professionell verksamhet. I samklang med detta 

anser Heyder (2009) att det har blivit allt vanligare att kritiskt granska huruvida företags 

arbete med CSR är effektivt, trovärdigt och transparant. Detta har enligt Joseph (2011) 

sin utgångspunkt i att företagets interna och externa intressenter vill och ska kunna 

uppfatta företagets sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvarstagande som 

trovärdigt.  

 

Vidare anser Baumgarts (2013) likväl Alenmark (2013) att det kan finnas en misstro 

gentemot företagets ansvarsfulla företagande i form av att företagets handlingar 

ifrågasätts och anklagas för ”greenwashing”. I och med detta ifrågasätts motiven bakom 

företagets ansvarsfulla agerande kring huruvida företagets arbete med CSR skiljer sig 

från vad som utlovas och vad som sker i verkligheten. Med utgångspunkt i detta blir 

enligt Joseph (2011) företagets utvecklande av verksamhetens frivilliga riktlinjer och 

ansvarsfulla företagande ifrågasatt kring huruvida arbetet med socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt ansvarstagande är ur ett legitimt syfte eller inte. I samklang med detta 

anser Jutterström & Norberg (2011) att ett företags ansvarsfulla företagande bör 

uppfattas som äkta och ge företaget legitimitet.  
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Logistik AB likväl Tele2 menar att företagens arbete med CSR tillsammans med många 

andra frågor bidrar till ett starkt varumärke samt ett ökat förtroende hos företagens olika 

intressenter. Jutterström & Norberg (2009) anser att företag behöver agera legitimt 

genom att leva upp till de krav och förväntningar som ställs för att företaget ska kunna 

bygga ett starkt varumärke och vinna förtroende hos verksamhetens intressenter. 

Ytterligare tillvägagångssätt för att företag ska visa upp en legitimitet och vinna 

förtroende gentemot sina intressenter kan enligt Atler, et al., (2009) vara företagens 

samarbeten med frivilliga organisationer eller andra aktörer på marknaden. I samklang 

med detta ingår både Logistik AB och Tele2 frivilligt i lokala samt regionala 

samarbeten med organisationer där några exempel är Göteborgs universitet, BRIS, 

Kronofogden samt Reach for Change vilket bidrar till en ökad samhörighet mellan 

företaget och samhället i sig där intressentdialoger stärks och förtydligas. Detta ska i sin 

tur enligt Atler, et al., (2009) generera legitimitet för företaget gentemot verksamhetens 

lokala, regionala samt nationella omgivning. Dock anser Jutterström & Norberg (2011) 

att ett företags arbete med CSR kan uppfattas som ett sätt för företag att framstå i god 

dager gentemot kunder och övriga intressenter. Ytterligare ett sätt att öka trovärdigheten 

gällande företagets arbete med CSR är att visa på företagets legitimitet gentemot 

företagets olika intressenter vilket Tele2 och Logistik AB gör då kontrollmekanismer 

och löpande interna kontrollsystem kontinuerligt uppdateras för att bejaka befintliga och 

framtida risker. Atler, et al., (2009) anser att utan granskning, utvärdering och 

uppmärksammandet av företagets risker gällande sitt arbete med CSR kan detta bidra 

till en negativ effekt på företagets interna likväl externa verksamhet i form av negativ 

publicitet, dålig inverkan på företagets varumärke samt interna arbetsmiljöproblem i 

form av felrekryteringar och ökad sjukfrånvaro.  

 

När det kommer till Logistik AB likväl Tele2:s framtida utveckling av företagens arbete 

med CSR anses en utveckling av de redan befintliga arbetsområdena stå i fokus likväl 

strävan efter att uppnå utsatta kort- och långsiktiga mål gällande företagets ansvarsfulla 

företagande. Då både Logistik AB och Tele2 använder sig av FN:s Global Compact 

anser United Nations Global Compact (2008) att detta kan vara ett hjälpande verktyg i 

form av en etablerad och politisk ram för att kunna hjälpa och stärka företagen i sitt 

fortsatta arbete kring hållbar utveckling. 

  



59 

 

6 SLUTSATS 

I uppsatsens sista kapitel presenteras en avslutande redogörelse där våra slutsatser 

lyfts fram. Denna redogörelse utgår från frågeställningen och syftet i uppsatsens 

inledning och sammanfattar analysens viktigaste punkter. Kapitlet avslutas sedan med 

förslag till fortsatt forskning. 

 

Denna uppsats inleds med frågeställningen: ”Vilka motiv anger företag ligga till grund 

för företags arbete med CSR?”. I och med att vi har besvarat vår frågeställning har vi 

uppfyllt uppsatsens syfte som syftar till att beskriva, analysera och förstå problematiken 

kring vilka motiv som företag anger ligga till grund för att företag arbetar med CSR. Vi 

är medvetna om att de motiv som företagen har angett ligga till grund för deras arbete 

med CSR kan skilja sig ifrån de verkliga motiv som kan tänkas finnas. Vad som 

presenteras nedan är endast de motiv som företag har angett ligga till grund för 

företagens arbete med CSR. 

 

Global påtryckning 

Företagen anger att globala påtryckningar är ett motiv som ligger till grund för deras 

arbete med CSR då företagen måste ta hänsyn till dessa påtryckningar för att kunna 

agera konkurrenskraftigt på den globala arbetsmarknaden och på så sätt försöka vinna 

marknadsandelar och stärka sitt varumärke. 

 

Intressenternas krav och förväntningar 

Då företagens arbete med CSR är väl implementerat i verksamheternas affärsstrategier 

likväl integrerat i företagens alla olika led bidrar denna interna kommunikation till 

medarbetarens centrala och avgörande roll som en engagerad, kunnig och delaktig 

ambassadör. Detta ska i sin tur generera att de anställda ska representera företagets 

arbete med CSR gentemot verksamhetens externa intressenter på en daglig basis. Då ett 

större informations- och dialogbehov har växt fram hos företagens externa intressenter 

möjliggör en stark och tydlig intern kommunikation till att företaget kan möta de 

externa intressenternas behov genom att använda sig av exempelvis 

hållbarhetsredovisningar och hemsidor för att därmed öka tillgängligheten gällande 

extern kommunikation.  
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Detta bidrar till en större förståelse bland externa intressenter kring företagens arbete 

med CSR. Detta i sin tur genererar olika samarbetsmöjligheter lokalt, regionalt, 

nationellt samt globalt tack vare ett företags fokus på ökad extern kommunikation. Tack 

vare att företag fokuserar på en tydlig intern och extern kommunikation kan företag 

lyhört leverera information till sina interna likväl som externa intressenter. Dessa 

intressentdialoger är både betydelsefulla och avgörande för företagens likväl 

intressenternas fortsatta utveckling. Detta bidrar till att företagen behöver leva upp till 

intressenternas krav och förväntningar vilket i sin tur medför att företagen kan överleva 

på en föränderlig arbetsmarknad. Med utgångspunkt i detta anger företagen att 

intressenternas krav och förväntningar ses som ett motiv som ligger till grund för 

företagens arbete med CSR. 

 

Ökad legitimitet gentemot intressenter 

Genom att företagen omvandlar sitt teoretiska arbete med CSR till praktiska konkreta 

handlingar visar detta upp ett agerande som genererar en ökad trovärdighet bland 

företagets kunder och övriga intressenter och därmed ökar verksamheternas legitimitet. 

Med utgångspunkt i detta anger företag att en ökad legitimitet gentemot företagets olika 

intressenter är ett motiv som ligger till grund för företags arbete med CSR. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Något som hade varit intressant att jämföra, men som det tyvärr inte funnits tid till inom 

ramen för denna uppsats, är huruvida de motiv som företag anger ligga till grund för 

deras arbete med CSR faktiskt skiljer sig från de verkliga motiv som kan tänkas finnas. 

På så sätt hade vi kunnat undersöka om det finns skillnader mellan företagets verkliga 

och angivna motiv bakom företagets CSR-engagemang.  
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I 
 

Bilagor 

Intervjumall. 

 

Tack för att Ni tar er tid att svara på dessa frågor.  

Ni bidrar till vårt fortsatta arbete med vår kandidatuppsats. 

Datum: 

Företag: 

Respondent (inklusive roll): 

 

 Vad är Er definition av CSR? 

 Varför arbetar Ni med CSR? 

 Vad är anledningen till att Ni började? Och hur började Ni? 

 Vad ligger bakom att arbeta med CSR just på det sätt som Ni gör? 

 Vilka motiv anser Ni ligga till grund för att Ni arbetar med CSR? 

 Vad har Ni för riktlinjer inom arbetet med CSR? 

 Vilka konsekvenser tror Ni att ert arbete med CSR bidrar till internt och 

externt? (möjligheter/risker) 

 Upplever Ni krav och förväntningar från omvärlden (internt/externt) att 

arbeta med CSR? I sådana fall, vilka och från vem? 

 Hur tror Ni att era kunder/leverantörer/ anställda/ stat/ kommun uppfattar 

Er? 

 Har Ni märkt några reaktioner från kunder/leverantörer/anställda, stat/ 

kommun sen Ni börjat arbeta med CSR?  

 Har CSR arbetet förändrat Er position på marknaden? I sådana fall, hur? 

 Tror ni att arbeta med CSR ger er konkurrensfördelar? Har ni märkt av 

det på något sätt? (internt/externt) 

 Planerar Ni att göra några förändringar eller utveckla Ert CSR arbete? 

 

Åter igen, tack för Er medverkan! 
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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 

 


