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FÖRORD 

Härmed vill vi ta tillfället i akt att tacka de som bidragit till att denna forskning möjlig-
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värdefull information och personliga insikter kring deras vardagliga arbete. Tack till 
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Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Thomas Karlsson som bidragit med väg-

ledning och konstruktiv kritik under uppsatsens gång.  
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SAMMANFATTNING  

Titel: En dag vaknar världen och inser att alla måste hjälpas åt – 

En studie om CSR och dess utveckling  

 

Författare:   Patricia Laurin och Isabell Petersson 

 

Institution:  Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet Kalmar 

 

Kurs:  Ekonomprogrammet, Företagsekonomi III – Examensarbete 

inriktning redovisning och finansiering, 15 hp.  

 

Handledare:  Thomas Karlsson 

 

Examinator:  Petter Boye 

 

Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att se hur begreppet CSR 

kan skilja sig från olika företag och branscher. Men även hur 

arbetet om att skapa ett hållbart samhälle har förändrats med 

tiden.  

 

Bakgrund: Hållbarhetsfrågor har funnits sedan länge men har under 

senare år fått allt större uppmärksamhet. Det finns många 

olika definitioner för arbetet, vilket även speglar att arbetet 

skiljer sig åt mellan företag. Aktiviteterna som bidrar till ett 

hållbart samhälle är frivilligt och sträcker sig utanför vad la-

gen skriver. 

 

Metodik: Vår undersökning grundar sig i en kvalitativ forskningsme-

tod med ett abduktivt angreppssätt. Insamlingen av data ge-

nomfört via semi-strukturerade intervjuer med sju företag 

inom olika branschområden.   
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Slutsats: Begreppet CSR har genom vår tid fått ett allt större fokus, 

vilket har lett till stora förändringar. Intressenters påverkan 

ligger som grund till utvecklingen och engagemanget hos 

många företag. De företag som väljer att inte arbeta med 

CSR och hållbarhetsfrågor kan få förödande effekter och kan 

vara ett uteslutet val bland dess intressenter.  

 

Nyckelord: CSR, Hållbar utveckling, Socialt ansvarstagande, Värde-

grund, Transparens   
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FÖRKORTNINGAR 

CSR Corporate Social Responsibility 

CR Corporate Responsibility 

EU  Europeiska Unionen 

FN  Förenta Nationerna 

GRI Global Reporting Initiative 

ILO International Labour Organization 

ISO International Standard Organisation 

NGO Non-Governmental Organization 

SIR Sustainability Indicator Reporting 

 

 

 

  



  
 

Sida 5 av 114 

 

Innehållsförteckning 

FÖRORD ......................................................................................................................... 1 

SAMMANFATTNING ................................................................................................... 2 

FÖRKORTNINGAR ...................................................................................................... 4 

1. INTRODUKTION ...................................................................................................... 8 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................... 8 

1.2 Problemets betydelse ............................................................................................ 9 

1.3 Problemformulering ............................................................................................. 9 

1.4 Syfte ...................................................................................................................... 10 

1.5 Avgränsningar ..................................................................................................... 10 

2. METOD ..................................................................................................................... 11 

2.1 Forskningsstrategi .............................................................................................. 11 

2.2 Undersökningsmetod .......................................................................................... 11 

2.3 Urval ..................................................................................................................... 12 

2.4 Datainsamling ...................................................................................................... 13 

2.5 Kvalitativ intervju ............................................................................................... 13 

2.6 Val av undersökningsobjekt och intervjupersoner.......................................... 15 
2.6.1 Intervjuernas genomförande .......................................................................... 15 

2.7 Metodkritik .......................................................................................................... 17 
2.7.1 Bedömningskriterier för företagsekonomisk forskning ................................. 18 

3. REFERENSRAM ...................................................................................................... 22 

3.1 Begreppet CSR .................................................................................................... 22 
3.1.1 Kärt barn har många namn ............................................................................. 22 

3.2 Historisk bakgrund om CSR ............................................................................. 23 

3.3 Uppkomsten av CSR ........................................................................................... 24 

3.4 Förändringar som skett ...................................................................................... 26 

3.5 Drivkrafterna bakom CSR i Sverige ................................................................. 27 

3.6 Medias fundamentala roll .................................................................................. 28 

3.7 Värderingarna är företagets ryggrad ............................................................... 29 
3.7.1 Värdegrund .................................................................................................... 29 

3.7.2 Dimensioner för ökad trovärdighet ................................................................ 30 

3.8 Syns du inte finns du inte ................................................................................... 31 

3.9 Vad är företagens sociala ansvar? ..................................................................... 32 

3.10 Förhållningssätt till socialt ansvarstagande ................................................... 34 
3.10.1 Välgörenhet .................................................................................................. 34 

3.10.2 Kärnverksamhet ........................................................................................... 36 

3.11 Kategorier inom CSR ....................................................................................... 36 
3.11.1 Ekonomiskt ansvarstagande ......................................................................... 36 

3.11.2 Miljömässigt ansvarstagande ....................................................................... 37 

3.11.3 Socialt ansvarstagande ................................................................................. 38 

3.11.4 Etiskt ansvarstagande ................................................................................... 40 

3.12 Transparens av socialt ansvarstagande .......................................................... 42 

3.13 Kritik till CSR ................................................................................................... 43 

3.14 Vi är inte framme än! ....................................................................................... 44 

4. RESULTATREDOVISNING .................................................................................. 46 

4. 1 Företagsbakgrund .............................................................................................. 46 



  
 

Sida 6 av 114 

 

4.1.1 IKEA .............................................................................................................. 46 

4.1.2 Ölands Bank ................................................................................................... 46 

4.1.3 Scandic ........................................................................................................... 46 

4.1.4 Ernst & Young ............................................................................................... 47 

4.1.5 Stena ............................................................................................................... 47 

4.1.6 Body Shop ...................................................................................................... 47 

4.1.7 Skanska .......................................................................................................... 47 

4.2 En överblick av CSR- arbetet ör våra företag ................................................. 47 

4.3 CSR- arbetet i praktiken .................................................................................... 50 
4.3.1 IKEA .............................................................................................................. 50 

4.3.2 Ölands Bank ................................................................................................... 53 

4.3.3 Scandic ........................................................................................................... 54 

4.3.4 Ernst & Young ............................................................................................... 57 

4.3.5 Stena ............................................................................................................... 59 

4.3.6 Body Shop ...................................................................................................... 61 

4.3.7 Skanska .......................................................................................................... 62 

4.4 Omvärldsfaktorer ............................................................................................... 66 
4.4.1 CSR som en trend .......................................................................................... 66 

4.4.2 Omvärldens påverkan .................................................................................... 67 

4.4.3 Transparens .................................................................................................... 68 

4.4.4 Gränsen för samhällsansvaret ........................................................................ 69 

4.4.5 Följder om företag inte lever upp till allmänhetens krav ............................... 70 

4.5 Interaktion med leverantörer ............................................................................ 71 

4.6 Medarbetare ........................................................................................................ 73 

4.7 Acceptabel nivå ................................................................................................... 75 

5. ANALYS OCH DISKUSSION ................................................................................ 77 

5.1 Definitioner .......................................................................................................... 77 

5.2 Motiv till att implementera CSR ....................................................................... 78 
5.2.1 Följder om företag inte lever upp till allmänhetens krav ............................... 80 

5.3 Värdegrund en del av företaget ......................................................................... 81 

5.4 Medarbetares roll och utbildning ...................................................................... 82 
5.4.1 Medarbetarnas medverkan till en hållbar utveckling ..................................... 83 

5.5 Leverantörer ........................................................................................................ 84 

5.6 Socialt ansvarstagande ....................................................................................... 86 
5.6.1 Välgörenhet, integration och innovation ....................................................... 87 

5.7 Transparens och dimensioner för ökad trovärdighet ..................................... 89 

5.8 Kritik .................................................................................................................... 92 

5.9 Acceptabel nivå ................................................................................................... 92 

6. SLUTSATS ................................................................................................................ 94 

6.1 De viktigaste slutsatserna ................................................................................... 94 

6.2 Rekommendationer ............................................................................................ 95 

6.3 Reflektioner ......................................................................................................... 96 

6.4 Förslag till framtida forskning .......................................................................... 96 

7. KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................................... 97 

Vetenskapliga artiklar .............................................................................................. 97 

Litteratur ................................................................................................................... 97 

Tidsskrifter ................................................................................................................ 98 

Internet ...................................................................................................................... 98 

Muntliga källor ....................................................................................................... 100 



  
 

Sida 7 av 114 

 

8. BILAGOR ................................................................................................................ 101 

 

Tabell- och figurförteckning 

 

Figur 2.1 Några vanliga skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. ..................... 14 

Figur 3.2 Insamlade medel från allmänheten ............................................................................ 35 

Figur 4.1 Förbrukning av resurser 1996- 2006 ......................................................................... 56 

Figur 4.2 Ernst & Youngs miljöpåverkan. ................................................................................ 59 

Figur 4.3 Fördelning av utsläpp CO2 år 2011/2012 ................................................................. 59 

Figur 4.4 Illustration av Skanskas Resa mot Mörkgrönt. ......................................................... 64 

Figur 4.5 Väla Gårds uppfyllda kriterier .................................................................................. 45 

Figur 4.6 Sex kriterier för att uppnå mörkgrönt område. .......................................................... 65 

 

  



  
 

Sida 8 av 114 

 

1. INTRODUKTION 

I detta avsnitt presenterar vi vårt valda område för studien samt ger en bakgrund till 

problemområdet. Vi beskriver även problemets betydelse samt framför en problemfor-

mulering med tillhörande forskningsfrågor. Avslutningsvis presenterar vi forskningens 

syfte för att ge läsaren en insikt för vad vår studie ämnar uppnå.  

1.1 Bakgrund 

”CSR är inget nytt påhitt. Att agera socialt och etiskt riktigt har många företagare och 

affärsmän gjort på olika sätt i alla tider” (Cerne, 2009, s. 25). Löhman och Steinholtz 

(2003) skriver att det har funnits regler och allmänna föreskrifter för hur människor bör 

agera i alla tider och Corporate Social Responsibility (CSR) har sin början år 1948. Un-

der de senaste åren har det skrivits spaltmetrar om organisationers sociala och miljö-

mässiga ansvar, ofta under den engelska förkortningen CSR (Borglund m.fl., 2012). 

Otaliga konferenser och seminarier inom CSR har anordnats i Sverige och runt om i 

världen. CSR har inte varit lika starkt i Sverige som i andra länder, det finns dock skäl 

till att det kommer få ett betydligt större utrymme inom näringslivet även här. På grund 

av den ökade internationaliseringen och globaliseringen har förhållandet med omvärl-

den förändrats även i Sverige och det finns skäl till att tro att denna utveckling kommer 

att fortlöpa. (Löhman och Steinholtz, 2003) 

 

Överallt talas det om CSR, det finns dock olika definitioner och etiketter på detta ar-

betssätt och begrepp som sustainability och corporate citizenship är endast några av 

dem. (Borglund m.fl., 2012) "De flesta definitioner av företagens sociala ansvar beskri-

ver det som ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar social 

och miljömässig hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utö-

ver vad lagen kräver” (EU-kommissionen, 2001, s. 6). Det är naturligt att företag har ett 

ansvar gentemot sina ägare men även till sina kunder och anställda. Det som dock inte 

är lika självklart är företags ansvar mot samhället. Företag producerar och distribuerar 

varor och tjänster, betalar skatt, skapar arbetstillfällen samt forskar och utvecklar. Dessa 

aktiviteter är en form av samhällsansvar men dagens syn på ansvarsbegreppet är frivil-

ligt och går längre än vad lagen kräver. Det räcker inte med att företag endast betalar 

skatt och producerar produkter och tjänster som samhället efterfrågar. Det krävs numera 

ett större åtagande, vilket innefattar att företag måste se till hur verksamheten påverkar 

omvärlden i ett bredare perspektiv. Det stora åtagandet innebär att företag måste skapa 
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långsiktiga relationer som bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan dess intressenter. 

(Löhman och Steinholtz, 2003)  

 

”Att arbeta med CSR innebär inte att skriva en etikpolicy, formulera och marknadsföra 

ett samhällsprojekt eller donera en slant till Röda Korset” (Löhman och Steinholtz, 

2003, s. 10). CSR- arbetet handlar mer om att skapa förståelse och aktivt arbeta med 

företags påverkan på omvärlden samt de människor, djur och den miljö som berörs av 

organisationen (ibid.). Yunus (2010) skriver att det var omöjligt att förutspå 2010 års 

värld från 1990- talets horisont, vilket är en tidsrymd på endast 20 år. Ger oss denna 

bakgrund någon trovärdighet när vi vill prediktera hur världen ser ut år 2030, när för-

ändringshastigheten blir allt snabbare för var dag som går? (ibid.) ”Vi lever i en spän-

nande tid – i en era där världen nu är mogen för just den sortens häpnadsväckande, 

positiva förändring som socialt företagande kan åstadkomma” (ibid., s. 52). 

1.2 Problemets betydelse 

Vi väljer CSR som vårt problemområde då det i dagens samhälle är ett mycket omtalat 

område som används av många företag på lokala, nationella och globala nivåer. Vårt 

intresse ligger till grund för vårt val av område och vi ämnar skapa en fördjupad kun-

skap genom detta arbete. Företag har idag olika förutsättningar och mål och vi tycker 

därför det är intressant att se hur CSR- arbetet skiljer sig från olika företag samt hur det 

har förändrats genom tiden.  

1.3 Problemformulering 

CSR är idag ett omtalat begrepp som har spridit sig som en löpeld på hela vår planet. 

Dock skiljer sig uttrycket beroende på vart vi befinner oss och tolkas även därefter. Det 

tuffare ekonomiska tillståndet har gjort att CSR- frågan har förändrats de senaste åren. 

Från att mestadels handla om miljö och mänskliga rättigheter har den numera övergått 

till att agera med sunt förnuft. (csripraktiken, 130526) Utvecklingen bakom CSR består 

av flera olika drivkrafter, vilka har påverkat företags sätt att ingripa för en hållbar värld 

och fortsatt utveckling. Denna problemformulering ligger till grund för våra två forsk-

ningsfrågor som vi ämnar besvara under arbetets gång: 

 Hur har utvecklingen gällande CSR sett ut sedan dess framväxt? 

 Hur ser CSR- arbetet ut inom olika företag och vilka förändringar har skett 

sedan arbetets början?  
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1.4 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att ta del av CSR- utvecklingen och dess framväxt samt 

hur hållbarhetsarbetet ser ut och tolkas i olika företag och branscher. Avsikten ligger 

även vid att se vilka förändringar som har uppkommit för att skapa ett hållbart samhälle. 

1.5 Avgränsningar 

Den kulturella aspekten samt skildringar mellan länders arbete gällande CSR ligger ut-

anför uppsatsens fokus.  
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2. METOD 

I detta avsnitt presenterar vi den vetenskapliga ansatsen och forskningsstrategi som 

används i undersökningen. Kapitlet syftar till att möjliggöra granskning av studiens 

trovärdighet gällande det empiriska materialet.  

2.1 Forskningsstrategi 

Den undersökningsmetod som vi väljer att använda är den abduktiva, vilket är en kom-

bination av den induktiva och deduktiva ansatsen. Patel och Davidson (2011) menar att 

i den abduktiva ansatsen handlar det som forskare om att undersöka relationen mellan 

befintlig teori och insamlad empiri löpande under forskningen. Den abduktiva ansatsens 

första steg kännetecknas utifrån den induktiva teorin och innebär att en hypotes formul-

eras om den valda undersökningen, vilket i sin tur resulterar i ett teoretiskt förslag. I det 

andra steget arbetar sedan forskare utifrån den deduktiva teorin där hypotesen prövas på 

nya fall samt utvecklas till en mer generell karaktär. (ibid.) Vårt arbete utgår, som vi 

nämnt ovan, från ett abduktivt angreppssätt där vår utgångspunkt ligger vid att studera 

passande teorier till vårt valda område. Vi granskar även våra respondenters hemsidor 

samt års- och hållbarhetsrapporter för att se om det finns en möjlig koppling till den 

teori som vi tidigare tagit del av. Vi ser det som en fördel att först ta del av befintliga 

referensramar för att få ökad kunskap och förståelse för vår forskning. Detta för att 

kunna redogöra mer konkreta och specifika frågor till våra respondenter.   

2.2 Undersökningsmetod 

Syftet med en företagsekonomisk forskning är enligt Bryman och Bell (2003) en metod 

för att skapa förståelse om vad en undersökning innebär och hur den bör utövas. Det 

vetenskapliga material som samlas in till forskningen utgår alltid från en viss frågeställ-

ning eller problemformulering, som ofta har sitt ursprung i ett organisatoriskt problem. 

(ibid.) Den undersökningsmetod som ligger som utgångspunkt för vår forskning är den 

kvalitativa forskningsmetoden vars tyngdpunkt ligger vid insamling av ord och analys 

av data. 

 

Kvalitativa forskare uppskattar att utifrån undersökningspersoner uppfatta den sociala 

verkligheten, vad som sker i den och hur aktörer upplever den. Forskare utgår därmed 

från respondenters åsikter. Många kvalitativa studier skildrar en mängd detaljer om vad 

som undersökts och i vilken miljö som den ägt rum. (Bryman och Bell, 2003) Med ut-
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gångspunkt i vårt syfte väljer vi att använda oss av ett kvalitativt angreppssätt, detta då 

vi utgår från en teoretisk referensram samt data från den sociala verkligheten. Vi anser 

att denna metod är den mest lämpliga då vårt fokus ligger vid att studera olika företag 

och branscher i deras sätt att arbeta med CSR. Vi tycker därmed att kvalitativa skild-

ringar är mer representativa än kvantitativa mått. Det är vid våra respondenters synsätt 

som vårt huvudsakliga fokus ligger. Vi väljer att från start formulera problemformule-

ringar som mynnar ut i vårt syfte för att sedan bearbeta befintliga teorier samt samla in 

empiriskt material. Därefter tolkar vi vårt teoretiska och empiriska material som sedan 

slutligen resulterar i en slutsats, rekommendationer och reflektioner av vår insamlade 

data. 

2.3 Urval 

I en kvalitativ studie måste forskare genomföra urval gällande de potentiella responden-

ter som är aktuella för en kvalitativ intervju. Forskare bör vid urvalet fastställa de krite-

rier som efterfrågas hos respondenterna för att få det mest korrekta empiriska underlag 

för studien. Inom den kvalitativa forskningsmetoden finns det olika urvalsstrategier och 

en av dessa är bekvämlighetsurval. Denna strategi syftar till att utifrån de kriterier som 

forskare kommer fram till i första fasen välja de respondenter som uppfyller kraven. 

Kraven kan till exempel innebära att personer ska vara lättillgängliga och att det ska 

finnas möjlighet till att kontakta dem inom specifika ämnesområden. Bekvämlighetsur-

valet kan ses som en liten ansträngning men i många fall kan det vara det enda alterna-

tivet för att utföra studien. Detta då studiens karaktär kan vara under förhållanden i form 

av begränsade resurser gällande tid och kapacitet. (Flick, 2009) 

 

Vi väljer att göra ett bekvämlighetsurval med hänsyn till de begränsade resurserna 

såsom tidsdimension samt tillgänglighet. Urvalet till våra respondenter ligger till grund 

för att skapa en relativt allsidig bild över hur CSR tolkas och ser ut inom olika 

branscher med avsikt att uppfylla undersökningens syfte. Valet av våra respondenter för 

denna forskning har sin utgångspunkt i att vi började läsa på olika företags hemsidor om 

deras hållbarhetsarbete. De företag som vi finner intressanta och som potentiella re-

spondenter väljer vi att kontakta via telefon och mail för förfrågan om medverkan i vår 

forskningsstudie. Till grund för urvalet ligger även egen kunskap om stora företag och 

branscher i Sverige. Respondenterna utgör en samling med några av Sveriges största 

företag och vi kommer senare i rapporten att presentera dessa. 
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2.4 Datainsamling 

Datainsamling kan enligt Patel och Davidson (2011) ske på två grundläggande sätt, 

vilka är från primärkällor och sekundärkällor. Primärkällor kan beskrivas som ögonvitt-

nesskildringar och förstahandsrapporteringar. Primärdata innebär med andra ord, 

material som kommer från exempelvis personliga intervjuer. (ibid.) Sekundärdata är 

befintlig data som redan är insamlad av andra forskare. Fördelarna med denna in-

samlingsmetod är att det tar mindre tid att samla in material till undersökningen vilket 

även bidrar till en kostnadsbesparing. Ytterligare en fördel med sekundärdata är att dess 

data håller både hög och god kvalitet. (Bryman och Bell, 2003.) 

 

Den datainsamling som vi använder till vår forskning har sin grund i både primär- och 

sekundärdata. Primärdata samlar vi i första hand in genom personliga eller telefonbase-

rade intervjuer med våra respondenter, för att sedan via mailkontakt få svar på eventu-

ella tilläggsfrågor. Denna data transkriberar vi för att lättare kunna analysera och tolka 

respondenternas svar. Vår sekundärdata erhåller vi från vetenskapliga artiklar, litteratur, 

tidskrifter och olika internetsidor som behandlar vårt problemområde CSR samt som 

svarar på våra forskningsfrågor. Vi hämtar även in sekundärdata från våra respondenters 

hemsidor samt deras års- och hållbarhetsredovisningar, vilket ger oss en djupare förstå-

else samt en bredare bild av företagen. Vi har slutligen givit våra respondenter möjlig-

het till att granska vår empiriska data innan publicering för att få tillfälle att rätta till 

eventuella feltolkningar.  

2.5 Kvalitativ intervju 

Med utgångspunkt från de metoder som vi väljer till vår forskning består vår insamling 

av empiriskt material till stor del av kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer genomför vi 

personligen eller via telefon och mail. De intervjuer som sker över telefon och mail har 

sin grund i att respondenterna har varit geografiskt utspridda och möjlighet för en per-

sonlig intervju inte har kunnat ges. Våra respondenter från Ernst & Young, Body Shop 

och Skanska har alla sitt säte i Stockholm, vilket är en av de anledningar till varför en 

personlig intervju inte genomförs. En möjlighet till att resa till Stockholm hade varit 

aktuell om intervjuerna hade ägt rum inom loppet av samma dag eller under en skälig 

tidsram gentemot varandra. Skälet till att intervjun med Stena genomförs via telefon är 

då vår respondent är på resande fot. Anledningen till att denna metod lämpar sig bäst 

inom vårt problemområde är att vi själva inte har någon direkt förkunskap.  
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Våra intervjuer följer den semistrukturerade uppbyggnaden där våra frågor är anpas-

sande för vart och ett av de olika företagen för att på bästa sätt få ta del av deras håll-

barhetsarbete. Vid semistrukturerade intervjuer använder forskare sig av en intervju-

guide som innehåller ett antal förhållandevis specifika frågor som ska beröras under 

intervjuns genomförande, detta för att öka intervjuprocessens flexibilitet. Dessa frågor 

tillämpas vid samtliga intervjuer inom undersökningen och forskare har även möjlighet 

att ställa följdfrågor. (Bryman och Bell, 2003) Anledningen till varför vi väljer denna 

intervjuteknik beror på att vi vill ge möjlighet till våra respondenter att tala fritt om om-

rådet CSR och berätta vad de anser är väsentligt och karaktäriserande för deras hållbar-

hetsarbete. Innan intervjun och som en förberedande fas i vår forskning ger vi våra re-

spondenter möjlighet att ta del av våra frågeställningar via mail. Detta så att responden-

terna är beredda på vilka frågor som kommer ställas samt kan förbereda sig om de så 

vill. Under intervjuns gång väljer vi att spela in samtalet med den inspelningsfunktion 

som våra mobiltelefoner har inprogrammerade. Efter intervjun sammanställer vi de upp-

levelser och känslor som vi får under intervjun för att lättare kunna återge den miljö och 

känsla som vi erfarit. Vi väljer slutligen att transkribera intervjuerna för att lättare kunna 

ta del av intervjun igen samt underlätta att återge citat.  

 

Enligt Bryman och Bell (2003) finns det väsentliga skillnader mellan forskningsstrate-

gierna kvantitativ och kvalitativ, vilka vi ställer upp i en tabell nedan för att lättare 

åskådliggöra dess olikheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2.1 Några vanliga skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning.  Källa: Bryman och Bell 

(2003) s. 322 
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Utifrån tabellen kan vi tydligt se att vi använder oss av den kvalitativa forskningsstrate-

gin då vi har ett fokus vid ord istället för siffror. För att få svar på vårt syfte anser vi inte 

att studien kan baseras på siffror utan vikten ligger vid de ord som vi får från våra re-

spondenter. Deltagarnas uppfattningar spelar därför en viktig roll där deras kunskap och 

närhet ger oss grunden till vårt empiriska material.  

2.6 Val av undersökningsobjekt och intervjupersoner 

De företag som vi väljer att intervjua är Ernst & Young, Scandic, Ölands Bank, IKEA, 

Skanska, Stena och The Body Shop. Urvalet till dessa företag ligger till liten del i egen 

kunskap, vi visste till exempel att IKEA och Body Shop är miljömedvetna företag. Uti-

från denna kunskap går vi sedan in på företagens hemsida där vi finner ett mycket större 

engagemang än vad vi kunnat tro. Denna inblick ger oss ytterligare kunskap och in-

tresse för att intervjua just dessa företag. På grund av lokal anknytning väljer vi Ölands 

Bank som en av våra respondenter men också för att se hur ett mindre företag arbetar 

med hållbarhetsfrågor. Vårt syfte är att undersöka hur olika företag samt branscher arbe-

tar med CSR, vilket även ligger till grund för valet av våra resterande intervjuer. Vi vill 

skapa en bred bild av CSR- arbetet och hur det används i företag runt omkring oss. Den 

information som vi tar del av från våra intervjuer representerar vår respondents bild av 

verksamheten och dess arbete med CSR. Vissa företag svarar nej till en intervju på 

grund av tidsbrist men också bristande kompetens inom området. 

 

2.6.1 Intervjuernas genomförande 

Vår första intervju äger rum den 18 april med Ida Bohman från Ernst & Young. Vi sitter 

i ett ostört rum i skolan där intervjun sker över telefon och varar i drygt 15 minuter. 

Bohman är i grunden statsvetare men arbetar nu som Senior konsult på Ernst & Youngs 

avdelning Climate change and sustainability services, vilket är en avdelning som erbju-

der rådgivning och revision om hållbarhet. Sedan 2006 då respondenten avslutade sina 

studier har hon varit intresserad av och arbetat med hållbarhetsfrågor och har nu arbetat 

3,5 år inom Ernst & Young. Då Bohman endast är en konsult är hon inte så kunnig inom 

vårt ämne, vilket hon även påpekade i början av samtalet. Vi upplever henne som en 

trevlig kvinna men en aning stressad. Efter att intervjun är avslutad ber hon oss att bi-

foga ett referat samt erbjuder sig att ställa upp vid eventuella tilläggsfrågor. Trots den 

relativt korta intervjun anser vi få bra information som ger svar på våra frågor. 
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Vår andra intervju förekommer den 22 april 2013 inne i Scandics lobby här i Kalmar. 

Vår respondent från Scandic är Katarina Boustedt och hon är sedan sju månader tillbaka 

hotelldirektör. Hon har lång erfarenhet inom hotellbranschen och började arbeta inom 

Scandic redan år 2005. Boustedt inleder intervjun med att säga att vissa av frågorna har 

hon inte något specifikt svar på men att vi har möjlighet att maila hållbarhetsdirektören 

som är stationerad i Stockholm. Under intervjuns gång finner vi en väldigt trevlig och 

lättsam kvinna. Hon tar sig tid till att svara på varje fråga och vi känner inte att hon 

stressar utan ger oss uttömmande och välformulerade svar. Efter det att våra frågor är 

besvarade säger hon att Scandic i detta ögonblick håller på att renovera rummen på ho-

tellet och frågar om vi är intresserade av att se ett nytt och gammalt rum för att se skill-

naden. Vi blir väldigt glada och det är intressant hur hon förmedlar en viss känsla av 

stolthet då hon visar den pågående renoveringen. Intervjun är väldigt trivsam och den 

flyter på bra och varar drygt 45 minuter.  

 

Vår tredje intervju äger rum på Ölands Bank i Borgholm den 23 april 2013. När vi 

kommer till kontoret slår vi oss ned i foajén och inväntar vår respondent, Hans Bringe-

land. Efter att en i personalen meddelat Bringeland att vi anlänt kommer han ned och 

möter oss. Han hälsar glatt med ett fast handslag och leder oss sedan till ett enskilt kon-

ferensrum där det är tyst och lugnt. Till hösten har Bringeland arbetat inom Ölands 

Bank i 15 år och hans nuvarande huvudområde är compliance, vilket innebär att han är 

regelverksansvarig samt har ansvar för riskkontroll. Under intervjuns gång visar han oss 

Swedbanks intranät där vi bland annat kan se deras miljömål. Bringeland har även tagit 

med sig deras årsredovisning samt en broschyr om deras uppförandekod, vilket vi ge-

mensamt går igenom och tittar på. Respondenten ger oss bra och uttömmande svar och 

på grund av hans långa erfarenhet och den kunskap som han besitter anser vi därmed att 

hans svar är trovärdiga. Intervjun varar i över en timme och är mycket intressant och 

givande. 

 

Vår fjärde intervju förekommer den 24 april 2013 på IKEAs kontor i Kalmar. Vår re-

spondents namn är Ulrika Åsén och hon arbetar delvis som hållbarhetskoordinator. Hon 

har sedan ett halvår tillbaka arbetat på denna position och avsätter ungefär fyra timmar i 

veckan inom detta område. Intervjun påbörjas efter att vi kommit in i ett enskilt rum där 

det är tyst och lugnt. Åsén har tagit fram deras senaste hållbarhetsstrategi och vi får ta 

del av detta lilla kompendium. Under intervjuns gång känner vi att hon har stor kunskap 
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inom detta område vilket gör att vi känner förtroende för det hon säger. Åsén är väldigt 

trevlig och lättsam att prata med vilket gör att intervjun flyter på bra och varar cirka en 

timme.  

 

Vår femte intervju sker den 30 april 2013 med Eva- Lena Carlén Johansson hållbarhets-

chef på Skanska. Under intervjun sitter vi ostört i ett rum på skolan för att enbart ha 

fokus på respondenten. Carlén Johansson har sedan 2001 arbetat heltid med hållbarhets-

frågor men har sedan sex år tillbaka arbetat med detta inom Skanska. Intervjun är ut-

formad som en telefonkonferens via Skanskas interna kommunikationsbas där vi har 

möjlighet att dela skräm och därmed se Carlén Johanssons skrivbord via vår da-

torskärm. Vi upplever vår respondent som trevlig och lugn då hon svarar på våra frågor 

med väl uttömmande svar, vilket vi tycker tyder på att hon är kunnig inom sitt område. 

Under intervjun ger hon oss ett flertal verkliga exempel på vad Skanska har åstadkom-

mit, detta tycker vi ökar hennes trovärdighet i de svar hon ger. Vårt möte med Skanska 

varar i en timme och tio minuter.  

 

Vår sjätte intervju förekommer den 7 maj 2013 med Jessika Lind Petrén som är ansva-

rig för CSR och public affairs på koncernnivå på Stena. Hon har sedan några år tillbaka 

arbetet med dessa frågor och har i 13 år varit anställd på Stena. Då Lind Petrén befinner 

sig på resande fot genomförs intervjun via telefon. Vi anser att vår respondent är lättsam 

och trevlig under intervjun. Intervjun varar i drygt 45 minuter och vi känner att vår re-

spondent ger oss stor kunskap om Stena och deras hållbarhetsarbete.  

 

Från första början ville vi ta kontakt med Body Shop då vi med erfarenhet vet att de har 

ett stort engagemang för socialt företagande. De hade dock inte tid med en intervju men 

har möjlighet att svara på våra frågor vi mail. Vår respondent är Anna Tjäder och hen-

nes titel på Body Shop är External Communications Manager. Hon beskriver att hon 

sedan fem år tillbaka ansvarar för extern kommunikation och att det mer detaljerat 

handlar om PR, sociala medier, deras kundmagasin samt värderingskampanjer.  

2.7 Metodkritik 

Enligt Bryman och Bell (2003) har den kvalitativa forskningen fått kritik då den anses 

vara alldeles för subjektiv. Med detta menas att undersökningens resultat bygger i allt 

för stor utsträckning på forskares egna uppfattningar om vad som är viktigt och betydel-
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sefullt samt den nära relationen som fås med undersökningspersonen. Då studien är 

ostrukturerad och till stor del bygger på forskares egna uppfattningar är det svårt att 

göra en replikation av undersökningen, vilket metoden kritiserats för. En negativ aspekt 

kan vara att undersökningspersoner i en kvalitativ forskning kan påverkas av forskares 

egenskaper gällande till exempel deras kön, ålder och personlighet. Ytterligare kritik till 

den kvalitativa forskningsstrategin är att det ofta uppstår problem med generalisering. 

Detta då forskare använder sig av ett fåtal respondenter, vilket kan göra det svårt att se 

vad forskare konkret har gjort samt hur de kommit fram till sina slutsatser. (ibid.) 

 

2.7.1 Bedömningskriterier för företagsekonomisk forskning 

De tre viktigaste kriterierna för bedömning av en undersökning inom företagsekonomi 

är enligt Bryman och Bell (2003) reliabilitet, replikation och validitet. Kriteriet för reli-

abilitet inom kvalitativa undersökningar innebär enligt Gummesson (2000) att en studie 

bör vara utformad på ett sådant sätt att det uppnådda resultatet bör anses vara tillförlit-

ligt. Reliabilitet menas med att om två eller flera forskare utför samma studie med lik-

nande metoder bör de uppnå likartade resultat. En forskningsstudie med en hög reliabili-

tet har även en högre grad av replikation. (ibid.) Begreppet replikation innebär enligt 

Bryman och Bell (2003) att ytterligare forskare kan göra en ny studie om det redan be-

fintliga området samt med den ursprungliga forskarens existerande metoder. Validitets-

kravet i studier innefattar att det empiriska materialet som utgör underlaget för resulta-

ten sanningsenligt bör spegla den empiriska verkligheten. (Gummesson, 2000) Bryman 

och Bell (2003) skriver även att validitet föreligger om de slutsatser som genererats från 

en studie kan sammankopplas. Inom kvalitativ forskning finns det utöver reliabilitet och 

validitet även två grundläggande kriterier för bedömning av studier, nämligen trovär-

dighet och äkthet. (ibid.) Vi anser att vår undersökning uppnår en hög grad av reliabili-

tet då våra respondenter är insatta och kompetenta inom vårt forskningsområde. Då vår 

studie grundar sig på de resultat vi tilldelats från våra intervjuer anser vi även att vår 

undersökning är tillförlitlig. Eftersom vissa av våra intervjuer genomförs via telefon och 

mail är vi medvetna om att det medfört en risk för feltolkningar. Vi anser dock att vi 

minimerar denna risk då vi ger respondenterna möjlighet att ta del av det empiriska 

materialet innan publicering för synpunkter och eventuella justeringar.  

 

Vi anser att en replikation av vår studie till viss mån kan vara möjlig då vi anser att so-

cialt företagande alltid kommer att finnas bland företag. Vi lever idag i en kritisk situat-
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ion där alla individer måste inse att deras beteende måste utvecklas för att bevara det 

som vår natur behöver samt utrota det som förorsakar skada på vår värld. Vi tycker där-

för att det skulle vara än mer intressant att se hur vår studie skulle utspela sig om 20 år 

då världen ständigt står inför förändringar och nya möjligheter. 

 

2.7.1.1 Trovärdighet 

Inom kvalitativ forskning består begreppet trovärdighet enligt Bryman och Bell (2003) 

av fyra delkriterier, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 

styrka och konfirmera.  

 

Vid flera olika beskrivningar av verkligheten så ligger trovärdigheten till grund för den 

beskrivning som forskare kommer fram till och hur pass acceptabel beskrivningen är i 

andra personers ögon. För att resultatet ska vara tillförlitligt bör forskare intyga att stu-

dien har följt de regler som finns. Det är även viktigt att de personer som varit en del av 

undersökningen får ta del av resultatet för att bekräfta att verkligheten har uppfattats på 

ett korrekt sätt. Det är vanligt att ett fåtal personer studeras inom kvalitativ forskning 

där de vanligtvis besitter gemensamma egenskaper. Här ligger vikten vid att skapa ett 

djup i personernas egenskaper istället för att ha en bred respondentkrets. Inom den kva-

litativa forskningen är det viktigt att forskare producerar fylliga redogörelser och be-

skrivningar för att bedöma hur god resultatets överförbarhet till en annan miljö är. Pålit-

lighet innebär att forskare ska anta ett granskande synsätt där de gör en fullständig och 

tillgänglig redogörelse för forskningsprocessens alla faser. Det sista delkriteriet inom 

trovärdighet är möjligheten till att styrka och konfirmera. Detta innebär att forskare sä-

kerställer att de agerat i god tro och därmed inte medvetet låtit sina personliga värde-

ringar eller teoretiska inriktningar påverkat undersökningen. De är dock medvetna om 

att det inte går att uppnå full objektivitet i en samhällelig forskning. (Bryman och Bell, 

2003) 

 

2.7.1.2 Äkthet 

Utöver de fyra trovärdighetskriterierna finns ett antal kriterier för att visa på undersök-

ningens äkthet eller autenticitet. Forskningens äkthet skapas enligt Bryman och Bell 

(2003) av fem äkthetskriterier. Det första kriteriet är att inom forskningen skapa en rätt-

vis bild av de åsikter och tolkningar som respondenterna uppgett. Bilden bör även ha en 

ontologisk autenticitet som besvarar om undersökningen varit till hjälp för undersök-
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ningspersonerna och om de utifrån undersökningen fått förbättrad förståelse för den 

sociala situationen samt den sociala miljön. Det tredje kriteriet är pedagogisk autentici-

tet vilket ger svar på om undersökningen har bidragit till att respondenterna fått en 

bättre bild av hur andra personer upplever olika situationer i samma miljö. Den kataly-

tiska autenticiteten svarar på om undersökningen har påverkat de personer som medver-

kat i studien och om de kan förändra sin nuvarande situation. Den taktiska autenticiteten 

är det sista kriteriet och innebär huruvida undersökningen gjort att deltagarna fått möj-

lighet till de åtgärder som är nödvändiga. (ibid.) 

 

Vi vill med vår återberättelse av våra intervjuers genomförande föra vidare den känsla 

och påverkan som vi får. Forskare kan som vi skriver ovan lätt bli påverkade av bland 

annat respondentens kön, ålder och personlighet och vi vill därför dela med oss av vad 

vi upplever så att läsaren kan tolka studien utifrån det vi erfar. Några av våra responden-

ter vill ha ett färdigt utkast på deras ord innan vi publicerar vår rapport. Detta då de vill 

ha möjlighet till att korrigera den tolkning vi gör. Vi anser att denna möjlighet till korri-

gering skapar ökad trovärdighet i vad som publiceras. Då våra företag skiljer sig åt till 

viss del väljer vi att specifikt utforma våra frågor utifrån företagens bakgrund, detta för 

att skapa ett djup i intervjun och få en ökad förståelse. Som vi skriver ovan så visade 

Boustedt renoveringen av Scandics hotellrum med stor passion. Detta tycker vi ökar 

äktheten då det tydligt går att se hennes ambition för hennes arbete.  

 

2.7.1.3 Kritik till intervjumetod 

Under forskningens gång är vi väl medvetna om att missuppfattningar och feltolkningar 

kan uppstå vid bland annat intervjuer. Vi anser dock att våra personliga intervjuer mi-

nimerar risken för detta då vi är tillgängliga för förklaring av våra frågor samt få till-

gång till mer utförliga förklaringar om vi inte förstår respondentens svar. Vid telefonin-

tervjuer kan det finnas störningar vilket kan orsaka problematik vid tydligheten. Det är 

därför viktigt att vara tydlig vid frågeställningar men även vara extra lyhörd och upp-

märksam. Vid vår mailkontakt är det viktigt att vara än mer tydlig vid utformning av 

våra frågor och att möjlighet till tilläggsfrågor finns under processens gång. Vi anser att 

uppmärksamheten vid dessa detaljer i sin tur ökar trovärdigheten och äktheten i vår 

undersökning.  
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2.7.1.4 Källkritik 

Vi anser att vårt urval av vår litteratur är en god grund där vi granskar några av de för-

fattare som vi valt. Då ordet CSR är ett aktuellt begrepp i vår tid försöker vi välja litte-

ratur som speglar dagens beskrivning. Vi har även uppmärksammat att litteraturen gäl-

lande vår referensram liknar varandra och vi anser därför att det är en säker källa.  

 

Den information som vi hämtar på internet är vi extra uppmärksam vid då det är en öp-

pen kanal för många människor. De främsta internetkällor som vi väljer att använda 

kommer från våra företags hemsidor och vi anser därför att informationen håller hög 

kvalitet och är tillförlitlig. Vi jämför även hemsidornas material med de svar som vi får 

från intervjuerna.  
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3. REFERENSRAM 

 I detta avsnitt framför vi vad författare skriver om vårt valda problemområde. Till 

grund för detta teoriavsnitt utgår vi från tryckta källor, vetenskapliga artiklar samt 

dagsartiklar. Urvalet till vår referensram ligger till stor del i vad vi kan hitta om 

begreppet CSR innan vi påbörjar vår referensram. Exempelvis är boken CSR i 

praktiken utnämnd till Sveriges mest hyllade bok om CSR och hållbarhet. Författaren 

till denna bok är Per Grankivst som är hållbarhetsredaktör på Veckans Affärer. En 

annan författare som vi väljer att använda i vår rapport är Tommy Borglund som har 

en grund i företagsekonomi men som numera är CSR- forskare vid Uppsala universitet.  

3.1 Begreppet CSR 

3.1.1 Kärt barn har många namn 

Enigheten är stor om vad hållbar utveckling innebär, tyvärr råder inte samma enighet 

om vilket begrepp som ska användas. Olika företag, konsulter och forskare använder 

alla olika begrepp, vilket ofta beror på den utgångspunkt som de själva har. (Grankvist, 

2012) Det finns många olika definitioner för vad hållbar utveckling står för och ord som 

exempelvis företagets samhällsansvar, sociala ansvar, etik- och värderingsarbete och 

hållbart företagande är bara olika namn för samma fenomen. (Cerne, 2009) 

 

Beteckningen CSR innebär i sin korthet företags ansvarstagande i samhället med hänsyn 

till sociala, etiska och miljömässiga aspekter (Cerne, 2009). Grankvist (2012) skriver att 

CSR är ett av de mest spridda begrepp som finns och förstås över hela världen. Begrep-

pet och arbetssättet CSR har funnits sedan länge och detta i framför allt USA och Stor-

britannien, där det varit en naturlig del av många verksamheters affärsutveckling 

(Cerne, 2009). Det finns dock en viss problematik med begreppet CSR, vilket är ordet 

”social”. Det är många som uppfattar detta ord som att det endast handlar om socialt 

ansvarstagande och inte om ansvar för miljön. Det är därför många företag som har eli-

minerat ”social” och nöjer sig med att benämna hållbarhetsområdet för Corporate Re-

sponsibility (CR). (Grankvist, 2012) Löhman och Steinholtz (2003) skriver om en sök-

ning på begreppet CSR som genomfördes år 2002 vilket gav cirka 77 tusen träffar. Fem 

år senare gjordes ytterligare en sökning på nyckelorden ”Corporate Social Responsibi-

lity” vilket resulterade i över 77 miljoner träffar (Banerjee, 2007). När vi idag gör en 

sökning på Google med begreppet CSR får vi 154 miljoner träffar, när vi sedan söker på 

nyckelorden ”Corporate Social Responsibility” gav det oss ett resultat på över 95 miljo-
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ner träffar. Denna jämförelse anser vi visar på att en stor förändring har skett samt att 

samhället fått en ökad förståelse för begreppet och dess betydelse.  

 

Ordet ”Corporate Citizenship” används främst av företag som har sitt ursprung i eng-

elskspråkiga länder. Tanken bakom begreppet är att företag ska ta ansvar i samhället på 

samma sätt som dess medborgare. Företags ansvar handlar inte bara om medborgerliga 

rättigheter utan även om skyldigheter, som innefattar att hänsyn bör visas och inte agera 

på ett sätt som begränsar andras valmöjligheter. Den svenska motsvarigheten till Corpo-

rate Citizenship är företags samhällsansvar. (Grankvist, 2012) Ett begrepp som enligt 

inte är lika känt som de ovan nämnda är sustainability, vilket betyder hållbarhet på 

svenska. Denna benämning är det som bäst beskriver företags strävan att agera på ett 

långsiktigt hållbart sätt, vilket även kan betecknas som hållbart företagande. En organi-

sation som använder begreppet hållbarhet signalerar att deras arbete fortlöper under en 

längre tidshorisont och inte endast för att det är trendigt att göra så. CSR är det mest 

kända begreppet men det blir mer naturligt att företag övergår till att tala om begreppet 

hållbarhet. (ibid.) 

 

Det kan också understrykas att CSR har olika innebörd beroende på vart i världen det 

tolkas, detta främst på grund av översättningsproblematik och kulturella skillnader. I 

USA handlar CSR till stor del om arbetsförhållanden samt hur företag förhåller sig till 

lagar och regler. Ur ett Europeiskt synsätt är CSR däremot starkt förknippat med bland 

annat sociala rättigheter och miljöfrågor. (svensktnaringsliv.se, 130519) Norén med 

flera (2006) skriver att CSR i första hand är relevant i länder med ett svagt rättssystem 

och då framförallt utvecklingsländer. Anledningen till detta är att CSR då får större be-

tydelse eftersom företag inte helt kan förlita sig på det juridiska systemet. I Sverige som 

är ett av de industrialiserade länderna med en väl fungerande demokrati får CSR mindre 

betydelse. (svensktnaringsliv.se, 130520) 

3.2 Historisk bakgrund om CSR 

Det har alltid funnits regler och allmänna föreskrifter för hur människor bör agera och 

CSR har sin början år 1948, då deklarationen för mänskliga rättigheter upprättades av 

Förenta Nationerna (FN). CSR har även sin grund från boken The Social Responsibili-

ties of the Businessman, skriven av Howard R Bowen. Boken gavs ut år 1953 och foku-

serar på företagsledarens sociala ansvar i samhället. (Cerne, 2009)  
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I Sverige går CSR- arbetet tillbaka till år 1972 då FN i Sverige genomförde ett möte om 

den globala miljösituationen där representanter från världens regeringar var inbjudna. 

Syftet med detta möte var att ge miljöfrågan ett globalt fokus där resultatet från konstel-

lationen gav upphov till en miljödeklaration. Under 1970- talets resterande år präglades 

världen av lågkonjunkturer och oljekriser, vilket medförde att miljöfrågan inte fick det 

fokus som var ämnat från början. (Löhman och Steinholtz, 2003) Under mitten av 1980- 

talet utfördes ytterligare ett FN- initiativ som hade sin slutpunkt vid mötet i Rio de Ja-

neiro 1992. Rio- deklarationen Agenda 21 utgjorde början på en förändring gällande en 

ökad dialog angående miljö, ekonomi och sociala frågor. (Cerne, 2009) I jämförelse 

med andra länder har Sverige inget ekonomiskt tillväxtproblem, några stora sociala 

klyftor och inte heller problem med utbredd fattigdom. Miljöfrågorna har därför fått ett 

stort fokus i en global kontext, vilket kan vara en förklaring till varför stora delar av 

Sverige uppfattar hållbarhetsfrågan som en miljöfråga. (Löhman och Steinholtz, 2003) 

 

I juli 2000 lanserade FN The Global Compact som var en uppmaning till världens före-

tag att bidra till en hållbar utveckling genom att följa nio principer. Dessa principer bas-

eras på idén om hållbar utveckling och kan ses som det globala områdets grundläggande 

policy. De nio principerna har bildats på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, 

International Labour Organization (ILO) om grundläggande arbetssätt och ett ansvars-

fullt förhållande till miljön. I Lissabon år 2000 var målet för EU-kommissionen att de 

inom tio år skulle vara den starkaste ekonomin i världen, med en grund av kompetens 

och hållbar utveckling. EU har i stort sätt samma fokus som FN, det vill säga att skapa 

en global hållbar värld, dock lägger de stort fokus vid arbetslöshet och fattigdom inom 

EU- området. En viktig slutsats är att EU inte förespråkar tvingande regler utan uppma-

nar till bättre möjligheter för lärande och kunskap inom socialt och miljömässigt hän-

synstagande. (Löhman och Steinholtz, 2003) ”Världens miljö kan inte räddas om inte 

de globala sociala frågorna, till exempel fattigdom, kan åtgärdas. Det sociala frågorna 

kan i sin tur inte lösas om inte ekonomin växer” (ibid., s. 21-22). 

3.3 Uppkomsten av CSR 

Uppkomsten och utvecklingen av CSR går att förklara på skilda sätt och Cerne (2009) 

menar att orsakerna går att dela upp i externa omvärldsfaktorer och interna företags-

grunder. De externa orsakerna berörs till stor del av globaliseringen och dess påverkan 
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på ekonomin. Under de senaste åren har klimathotet och miljöfrågor uppdagats i allt 

större utsträckning i vårt samhälle. Effekten av chocker och kriser såsom skandaler, 

avslöjanden, katastrofer och protester har blivit allt mer påverkade av dagens media. 

Det förändrade medialandskapet med bland annat bloggar och nyhetsbrev gör att sam-

hället flera gånger per dag uppdateras om vad som hänt, vilket blir en mycket stor på-

verkansfaktor. (ibid.) Vi har själva erfarenhet i användandet av bloggar och vi tycker att 

det är en uppdaterad mediaresurs. Anledningen till detta är då vi kan se att det som 

skrivs på bloggar sprider sig snabbt samt når många människor.  

 

De viktigaste grunderna går dock att finna i de interna orsakerna som finns i organisat-

ionen. Hur beroende av omvärlden ett företag än må vara, så är det på insidan som de 

flesta svar hittas. Ledning och medarbetare i en organisation motiveras till att uppföra 

sig väl för att främja företags rykte och attrahera intressenter. Företag lyssnar till mark-

naden gällande påtryckningar och signaler från dess intressenter och blir nästintill 

tvingade till att börja arbeta för socialt ansvarstagande genom till exempel CSR. Genom 

att vara i framkant kan driftiga ledare se möjligheter till ökade intäkter genom att im-

plementera egna aktiviteter och åtgärder vilket då kan skapa konkurrensfördelar. (Cerne, 

2009) ”Ett visst mått av Följa Johnmentalitet finns i näringslivet. Går du före så vill de 

andra vara med i samma klubb av goda företag, ingen vill sitta ensam kvar med Svarte 

Petter” (ibid., s. 31-32).  

 

Löhman och Steinholtz (2003) skriver att uppfattningen om vad som skapar värde har 

förändrats radikalt för både företag och individer. Valfriheten i vår del av världen har 

även den förändrats, där den idag är mycket mer omfattande än tidigare, många företag 

väljer ofta att frivilligt börja arbeta med CSR. Individer och företag har numera fått 

ökad makt i förhållande till staten och politiker. De tre viktigaste delarna för denna ut-

veckling är avregleringar, individualisering samt värdeförskjutning från materiella till 

immateriella värden. Avregleringar har lett till att företag fått allt större frihet, vilket 

skapat öppnare marknader. Med frihet kommer ansvar och för de företag som inte han-

terar balansen mellan dessa riskerar att osäkerheter uppstår, men motsatsen gäller också 

det vill säga möjligheter kan skapas. Avregleringar tillsammans med globalisering och 

förbättrad kommunikation har lett till möjligheter som ökar värdet för både företag och 

dess intressenter. Genom avregleringar flyttas både friheten och ansvaret från den poli-

tiska nivån till den individuella, vilket har lett till en viktig förändring i omvärlden näm-
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ligen individualiseringen. Denna förändring anses ha ökat de senaste två decennierna 

där det nu är mer vanligt att individer får ta ett större ansvarsområde än tidigare. (ibid.) 

 

Det har blivit allt mer komplicerat och viktigare för företag att skapa värden och vara ett 

attraktivt alternativ i relation till dess kunder, anställda och ägare. Som vi nämnt ligger 

flera grundläggande orsaker till grund för uppkomsten och utvecklingen av CSR, där 

den största drivkraften troligtvis är den generella värdeförskjutningen. Materiella värden 

är fysiska och påtagliga värden såsom pengar samt lös och fast egendom. Dessa värden 

har länge varit viktiga och är fortfarande betydelsefulla, men under 1990- talet kom 

framväxten av de så kallade immateriella värdena. Immateriella värden kan vara humant 

och intellektuellt kapital som till exempel värderingar och etik. I och med denna värde-

förändring har det blivit allt mer viktigt för företag att skapa konkurrensfördelar. Det 

räcker inte längre med ett tillfredsställande utbud och god service, utan världen har ad-

derat ytterligare ett perspektiv det vill säga CSR. Den har även påverkat vårt samhälle 

och näringsliv till att se risker i miljöförstöring, social utslagning samt skillnader mellan 

människor och samhällen på norra och södra delen av vår jord. (Löhman och Steinholtz, 

2003) 

3.4 Förändringar som skett 

”Många argumenterar att det inte är någon mening med att försöka förändra världen, 

vare sig genom socialt företagande eller på något annat sätt – att världen alltid varit 

densamma och att det inte finns något sätt att förändra den mänskliga naturen” (Yu-

nus, 2010, s. 52). Yunus (2010) menar dock att detta inte stämmer då världen som vi 

lever i nu inte är samma värld som våra förfäder levde i. I dagens moderna samhälle 

härjar inte obotliga epidemier och apartheid i lika stor grad som förr. Idag har kvinnor 

rösträtt, fria marknader frodas och människor världen över kräver mänskliga rättigheter 

och vi har till och med en svart president i USA. ”Förändring händer visst och föränd-

ringen skapas av oss” (ibid., s. 52). Det finns dock åtskilliga problem som fortfarande 

väntar på att lösas såsom fattigdom, hälsovård, hunger, arbetslöshet, övergivna barn, 

droger och föroreningar, detta för att nämna några av alla världens problem. Yunus 

(2010) skriver vidare att människan i sin grund är fundamentalt god, vilket är anled-

ningen till att religion, sociala värderingar, kultur och välgörenhet har blomstrats genom 

tiderna trots tyranni och egoism. Han menar att rättvisan alltid kämpar för att växa ge-
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nom asfalten och om vi människor vårdar dessa levnadsregler kan vi tillsammans skapa 

vår planet till den trädgård som vi alla drömmer om att leva i. (ibid.) 

 

Det var enligt Löhman och Steinholtz (2003) vanligt att konsumenter förr i tiden bojkot-

tade företag för att visa sin ståndpunkt gällande ett företags handlingar. På senare tid har 

bojkotter uppdagats av media och ett konkret exempel som visar på en förändring i kon-

sumenternas agerande är Frankrikes atombombsprängningar i Stilla havet. Bojkottning-

en mot Frankrike innebar att människor slog sönder vinflaskor på Stureplan i Stockholm 

i avsky för vad Frankrike gjorde mot korallreven och miljön i Stilla havet. Efter boj-

kottningen dök det dock upp artiklar som skrev att franska vinbönder fick gå i konkurs 

samt lämna hus och hem på grund av att svenskar bojkottade deras viner. Efter medias 

uppdagande reagerade svenskar då avsikten inte var att drabba privatpersoner, utan me-

ningen var att visa den franska regeringen sin ståndpunkt till deras vedervärdiga age-

rande. Då det drabbade privatpersoner ledde detta till att en stor grupp människor slu-

tade med sina bojkotter och började istället gynna de företag som representerade något 

viktigt. (ibid.) Ett begrepp som därmed har växt fram är buycotting som innebär att kon-

sumenter köper produkter från de företag som uppfyller de etiska och sociala krav som 

konsumenter yrkar. Buycotting innefattar att konsumenter med avsikt väljer att stödja 

de företag och varumärken som visar på ett gott ansvarstagande. (Borglund m.fl., 2012) 

”De flesta av oss vill tro på något, vi vill ha en anledning att vara lojala” (Löhman och 

Steinholtz, 2003, s. 19) Anledningen till varför vi tar upp detta exempel är för att visa 

den kraft som media besitter. Det är genom de utökade kommunikationskanalerna som 

vi konsumenter får kännedom om företags misstag och framsteg, det är sedan upp till 

oss att agera därefter. 

3.5 Drivkrafterna bakom CSR i Sverige 

Framväxten av CSR i Sverige ligger till grund för många olika drivkrafter. En anledning 

till varför företag implementerar CSR kan bero på att de vill leva upp till de förvänt-

ningar som exempelvis investerare, kunder och aktörer från media kräver. Orsaken till 

varför företag börjar arbeta med hållbarhetsfrågor kan dels bero på att de blivit kontak-

tade av investerare som har frågor angående deras arbete. Denna fråga förs vidare som 

en intern process som sedan driver CSR- utvecklingen i företaget framåt. För vissa före-

tag är det kunders önskemål som är den största drivkraften. Det kan handla om att före-

tag ställer höga krav på dess leverantörer samt underleverantörer gällande deras CSR- 
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arbete, där det är vanligt att dessa leverantörer måste redovisa sitt arbete. Ytterligare en 

drivkraft som uppmuntrar företag till ett förbättrat arbete är uppmärksamheten som 

finns via media samt från intresseorganisationer såsom Non-Governmental Organizat-

ions (NGO). Den sista drivkraften som kan ligga till grund för ett CSR- arbete är krav 

från anställda och arbetssökande. Ett företags befintliga medarbetare samt de som fun-

derar på att ta anställning i ett företag är de som ställer höga krav på att etik och moral 

genomsyras i hela organisationen. (Borglund m.fl., 2009) 

 

Enligt EU- kommissionen (2001) är det fyra faktorer som driver utvecklingen för socialt 

ansvarstagande framåt. Den första drivkraften är de krav och förväntningar som ökat 

från medborgare, konsumenter, offentliga myndigheter samt investerare. Den andra fak-

torn är att sociala kriterier påverkar i allt större grad de investeringsbeslut som enskilda 

individer och institutioner beslutar om. Den tredje drivkraften beror på företags ökade 

oro över den skada deras verksamhet kan förorsaka på miljön. Det fjärde och sista moti-

vet som bidragit till ökad utveckling är den insyn på företag som media och den moder-

na informations- och kommunikationstekniken skapat. (ibid.) 

3.6 Medias fundamentala roll 

Media har en fundamental roll gällande CSR och är moralens arena där företag, organi-

sationer och journalister verkar. Det är inom denna arena som omdömen ges, anklagel-

ser görs och debatter förs. I media framför granskande organisationer kritik samt lanse-

rar kampanjer. Det är även i media som företag försvarar sig när de kritiseras. Utan me-

dia skulle CSR inte ha den utvecklingskurva som den idag har. En av de viktigaste an-

ledningarna till att företag arbetar med CSR är rädslan för att bli kritiserad i media. 

Dock underkommunicerar vissa svenska företag genom att inte berätta om allt de gör, 

då de är rädda för att dra åt sig blickar och hamna i medias granskande strålkastarljus. 

(Grafström m.fl., 2008) 

 

Under det senaste decenniet har kommunikationsmöjligheterna mellan människor och 

länder förbättrats avsevärt. Teknikutvecklingen gör det möjligt att sprida information 

om företags agerande via exempelvis bloggar och andra sociala medieforum. (Graf-

ström m.fl., 2008) På grund av det hårdare medieklimatet och den förändrade presseti-

ken bevakas företag mycket hårdare och måste numera reflektera över etiska frågor i allt 

större utsträckning än tidigare. Den ökade aggressiviteten i media har medfört att CSR 
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blivit allt mer viktigt, detta för att skydda sig från skandaler som är riktiga eller på-

stådda. (Borglund m.fl., 2009)  

3.7 Värderingarna är företagets ryggrad 

3.7.1 Värdegrund 

En värdegrund bör ange de värderingar som en organisation har och hur de ska tolkas i 

handling (Borglund m.fl., 2012). Ett företags CSR- arbete ska spegla och bottna i dess 

allmänna etik och värdegrund, vara en del av ledarskapet och företagskulturen samt 

upplevas som naturligt. CSR- arbetet är inte endast en extern process för att hantera 

företags intressentrelationer, utan det måste även innefatta en intern process för att iden-

tifiera företags värdegrund och etik. Utifrån den värdegrund som finns inom företag 

tillkommer bland annat etiska koder, sociala och miljöfrågor, vilket i sin tur hjälper che-

fer och medarbetare i deras ansvarstagande. (Borglund m.fl., 2009) För att CSR- per-

spektivet ska genomsyra alla aktiviteter i ett företag är det viktigt att de anställda förstår 

vad det innebär för företaget. (Löhman och Steinholtz, 2003) Borglund med flera (2012) 

skriver att alla medarbetare måste vara involverade för att införliva ett äkta CSR- enga-

gemang. För att lyckas med detta krävs det att medarbetare har den kompetens som be-

hövs för att förmedla företags CSR- arbete på ett trovärdigt sätt till kunderna. Utbild-

ning i CSR- frågor är därför en viktig komponent som ofta sker i samband med intro-

duktion och nyanställning som sedan kompletteras med fortlöpande information. (ibid.) 

Om varken kompetensen eller engagemanget från medarbetarna finns så kan inte före-

tag skapa en process som frambringar trovärdighet och värde. (Löhman och Steinholtz, 

2003) 

 

Löhman och Steinholtz (2003) skriver att företags värderingsgrund är deras ryggrad och 

kultur, vilket hjälper dem att behålla fokus även i svåra tider. Värderingar och en tydlig 

vision kan visa vägen för företag genom exempelvis depressioner, krig och lågkonjunk-

turer trots när konkurrenter går under och branschen svajar. En välformulerad värde-

grund kan i dessa fall guida företag då anställda är medvetna om hur de bör agera. Flera 

företag menar att deras värderingar ligger till grund för deras varumärke och att detta är 

en viktig del i deras framgång. Värderingar är företags DNA och ger företag en initiativ-

förmåga samt skapar en säkerhet som krävs för att våga göra affärer. Utan dessa starka 

värderingar blir varumärket endast ett tomt skal utan någon själ. (ibid.) ”Vattna rötterna 

och trädet kommer att blomma, hugg av dem och det kommer att dö…”(ibid., s. 122). 
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Ett företags värderingar är inget som endast ska dokumenteras utan är något som de bör 

agera enligt. Oväntat nog är det de företag som talar mest om sina värderingar som har 

svagast företagskultur, då de känner sig tvingade att prata om dem. Det spelar ingen roll 

hur omfattande ett företags uppförandekod är och vilka värderingar de har om dessa inte 

följs upp och efterlevs i praktiken. De flesta stora företag har därmed integrerat avance-

rade uppföljnings- och rapporteringssystem för att säkerställa att både medarbetare och 

leverantörer agerar efter vad som förväntas. För att säkerställa att företag och dess leve-

rantörer lever upp till de värderingar och krav som finns är det viktigt att besöka och 

kontrollera dessa. Det kan vara än mer viktigt att göra dessa kontroller i lågkostnadslän-

der där risken för dåliga arbetsförhållanden är högre. Kontrollerna kan antingen genom-

föras annonserat eller oannonserat för att se till att exempelvis arbetsförhållanden sköts 

på korrekt sätt samt att de lever upp till den existerande uppförandekoden och eventu-

ella kvalitetssystem såsom ISO- certifieringar. (Grankvist, 2012) 

 

3.7.2 Dimensioner för ökad trovärdighet 

Borglund med flera (2009) beskriver fyra dimensioner som företag kan arbeta med i 

syfte att stärka deras trovärdighet gentemot dess omvärld. Den första dimensionen är 

kompetens som tyder på att företag bör ha stor kunskap inom sitt område men också ha 

goda rutiner och vara en effektiv organisation. Om företag besitter den kunskap som 

krävs skapar det förtroende och kommer att avspeglas i deras resultatredovisning. Vad 

som har kommit att bli än mer viktigt är att kunna redovisa goda resultat på den sociala 

och miljömässiga fronten. Resultatredovisningen hänger samman med den andra di-

mensionen som är öppenhet. Ju mer öppen ett företag kan vara kring dess verksamhet, 

desto större trovärdighet kan de utvinna. Detta innebär inte att företag ska vika ut sig 

och avslöja alla sina affärshemligheter, men de bör heller inte fastna i gamla hjulspår 

gällande den information som delas ut. Företags externa öppenhet förutsätter en god och 

systematisk intern kommunikationsprocess och ett exempel på ett standardiserat rappor-

teringssystem är Global Reporing Initiative (GRI). (ibid.) 

 

Den tredje dimensionen är integritet och handlar om att företag inte bör vara alltför lätt-

påverkade och inte låta sig frestas av att ta förbjudna genvägar. Dock bör företag inte ha 

för mycket integritet då det medför en alltför regelstyrd struktur. Den sista och fjärde 

dimensionen är välvilja, vilket innebär att företag bör bemöta sina intressenter på ett 
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genuint sätt samtidigt som det måste vara lönsamt. Det gäller därmed att företag skapar 

”win- win” situationer. Företag kan med dessa fyra dimensioner arbeta för att skapa en 

bättre och starkare trovärdighet. De måste sätta sig själva i ett större perspektiv där de 

gemensamt med andra företag ansvarar för samhället och miljön. (Borglund m.fl., 2009) 

3.8 Syns du inte finns du inte 

Löhman och Steinholtz (2003) skriver att allmänheten flera gånger varje dag står inför 

flera valsituationer där de vill stödja företag och dess produkter som står för något bra. 

Problematiken vid dessa valsituationer är att allmänheten saknar den information som 

krävs för att stödja rätt ändamål. Det är få företag som vågar berätta om sitt engage-

mang gällande deras samhällsansvar då de är rädda att få ögonen på sig och med detta 

riskera att utsättas för kritik. (ibid.) Borglund med flera (2009) menar att det finns en 

blyghet hos en del svenska företag gällande deras öppenhet om ansvarsfrågor. De vill 

gärna inte visa upp sig som alltför präktiga vad gäller deras ansvar gentemot samhället 

och dess intressenter. Det är svårt för allmänheten, allra helst för de intressenter som 

befinner sig på andra sidan jordklotet att veta vad bolag står för. En anledning till varför 

företag undanhåller deras arbete kan vara den ökade risken för att bli granskad av me-

dia. Företag som visar sig i media får räkna med en och annan negativ artikel, men de 

goda förbättringar som företag gjort väger upp mot detta. Ytterligare en invändning mot 

att redovisa sitt CSR- arbete är att de företag som inte kommit så långt vill avvakta för 

att inte lova intressenterna för mycket. (ibid.) 

 

Även Cerne (2009) menar att det finns en viss feghet inom CSR- arbetet där ett flertal 

företag inte vågar dela med sig av vad de gör. Hon anser att det är ett stort misstag att 

inte berätta om sitt fantastiska arbete, där inget projekt är för litet eller stort för att delas 

med andra. Om företag tar steget till att offentliggöra sitt ansvarstagande kan samhället 

få en större kunskap om CSR och därmed få en ökad öppenhet och integration. För att 

nå ut till allmänheten om företags aktiviteter följer ett behov av att förmedla budskapet 

på ett genomtänkt sätt. (ibid.) Detta kan göras på diverse tillvägagångsätt som till exem-

pel redovisning, uppförandekoder samt certifieringar (Löhman och Steinholtz, 2003). 

Ett vanligt ramverk innehållande riktlinjer som företag använder sig av vid redovisning 

är GRI. (Löhman och Steinholtz, 2003) Riktlinjerna som GRI innehåller är förslag på 

vad en hållbarhetsredovisning ska bestå av och då framförallt vilka variabler som ska 

mätas och rapporteras. De tre områdena för ett hållbart företagande, inom GRI, är eko-
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nomi, ekologi och sociala aspekter. Grankvist (2012) skriver att GRI arbetar för transpa-

rens och verifierbar rapportering gällande företags hållbarhetsarbete. Intresset för miljö- 

och social redovisning har sedan 1990- talet och fram tills idag ökat. Anledningen till 

denna ökning är då intresset för CSR och hållbarhetsfrågor har vuxit samt att redovis-

ning och kommunikation över företags prestanda blivit en allt viktigare del. (Borglund 

m.fl., 2012) 

 

Löhman och Steinholtz (2003) menar att det är och kommer att bli än mer viktigt att 

kunna klargöra varför och hur företag skapar sina värden och inte bara att värden skap-

as. Förmågan att göra detta kommer att påverka hur relationen till företags intressenter 

såsom kunder och anställda kommer att utvecklas. Det räcker därmed inte att företag 

endast gör någonting bra, de måste dessutom se till sina aktiviteter ur ett miljömässigt, 

etiskt och socialt perspektiv. (ibid.) Cerne (2009) skriver att en god samhällsaktör inspi-

rerar samhället till att finna egna vägar för att bidra till fortsatt engagemang och sam-

hällsansvar. Genom att inspirera andra skapas positiva bieffekter både externt och in-

ternt vilket i sin tur driver det samhällsekonomiska resultatet framåt. (ibid.)  

3.9 Vad är företagens sociala ansvar? 

Grafström med flera (2008) menar att det är svårt att svara på vad företags sociala an-

svar är. Detta då det saknas en tydlig definition av vad det sociala ansvaret innebär och 

vad det omfattar. Det är därför upp till varje företag att göra sin egen tolkning och defi-

nition av vad deras sociala ansvar bör inkludera. Oavsett hur det sociala ansvaret defi-

nieras i praktiken så handlar det i grunden om ett frivilligt ansvar som sträcker sig utö-

ver det som lagen föreskriver. (ibid.) ”De flesta definitioner av företagens sociala an-

svar beskriver det som ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integre-

rar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intres-

senterna” (EU-kommissionen, 2001, s. 6). Vidare skriver EU-kommissionen att det 

sociala ansvaret är ett frivilligt engagemang för att åstadkomma ett bättre samhälle och 

en renare miljö. ”Företagens sociala ansvar sträcker sig utanför företagets dörrar till 

det lokala samhället” (ibid., s.11). Banerjee (2007) skriver att företag bör gå utöver de 

minimivillkor som samhället har. De centrala frågorna är dock vad företag kan göra, 

vad borde de göra samt vad måste de göra? (ibid.)  
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Det ansvar som företag bör ta ska uttryckas gentemot de anställda, allmänheten och alla 

de övriga intressenter som kan komma att påverkas av företaget och dess framgångar. 

På lång sikt innebär det att företag genom detta ansvar bidrar till att öka standarden på 

social utveckling, miljöskydd och respekt för mänskliga rättigheter. Företag har på se-

nare tid blivit alltmer medvetna om att socialt ansvarstagande kan ha en direkt koppling 

till ekonomiskt värde. Trots att företags främsta syfte är att gå med vinst har de insett att 

de samtidigt kan hjälpa till med sociala och miljömässiga mål genom att integrera an-

svaret i den egna företagsstrategin och verksamheten. Det affärsmässiga argumentet för 

att integrera det sociala ansvaret i verksamheten bör vara att företag betraktar det som 

en investering och inte som en kostnad. (EU- kommissionen, 2001)  

 

Företags sociala ansvar främjas i stor del av multinationella företag, dock är det sociala 

ansvaret av betydelse även för alla typer av företag stora som små och inom alla verk-

samhetsområden. Trots att ett flertal små och medelstora företag redan tar ett socialt 

ansvar, oftast genom att stödja och engagera lokalsamhället, skulle ytterligare en ökning 

av medvetenhet hjälpa till att främja det sociala ansvarstagandet. Ett flertal företag som 

tar ett socialt och miljömässigt ansvar menar att det kan bidra till bättre resultat, större 

vinst och ökad tillväxt. Följderna från företags sociala ansvar kan delas in i direkta och 

indirekta effekter. Direkta positiva följder kan vara att företag mer effektivt utnyttjar 

naturresurser eller skapar en bättre arbetsmiljö som i sin tur resulterar i en allt mer en-

gagerad och produktiv personal. Det kan även uppstå indirekta konsekvenser där företag 

får ökade möjligheter på marknaden genom att konsumenters och investerares intresse 

för företagen ökar. Företags agerande och tillvägagångssätt kan dock påverkas av nega-

tiv kritik och till följd av detta kan deras viktigaste tillgångar såsom varumärke och an-

seende skadas. (EU-kommissionen, 2001) 

 

Grafström med flera (2008) skriver att förespråkare för socialt ansvarstagande hävdar 

att en välfungerande affärsverksamhet inte förutsätter endast ekonomisk effektivitet, 

utan även att företag utöver sin kärnverksamhet måste bidra till samhället på ett positivt 

sätt. Motståndare anser däremot att företag bör fokusera på sin huvudsakliga verksam-

het och säkerställa att de går med vinst och därigenom bidra till samhället på bästa sätt. 

Det är därför viktigt att betona att bilden av vad som är socialt ansvarstagande inte är 

huggen i sten. (ibid.)  
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3.10 Förhållningssätt till socialt ansvarstagande 

Grafström med flera (2008) skriver att det idag finns två förhållningssätt till företags 

sociala ansvarstagande. Den första innebär att företag förknippar socialt ansvar med 

sponsring och välgörenhet medan det andra förhållningssättet utgår från företags egen 

kärnverksamhet. De två perspektiven utesluter inte varandra då det ofta förekommer en 

kombination mellan dessa. Företag tar ofta socialt ansvar utifrån sin kärnverksamhet 

samtidigt som de donerar medel till välgörenhet. (ibid.) 

 

3.10.1 Välgörenhet 

Enligt Borglund med flera (2012) kan CSR delas in i tre olika delar; välgörenhet, integ-

ration och innovation. Med välgörenhet avses exempelvis social sponsring samt frivil-

liga insatser från företag. Denna CSR- strategi handlar om att företag använder resurser 

för att bidra med en god gärning utan att denna insats är kopplad till företags kärnverk-

samhet. Det andra steget som benämns integration handlar om att företag aktivt arbetar 

med CSR- frågor som exempelvis arbetsvillkor, jämställdhet och miljöansvar. Dessa 

frågor är förknippade till kärnverksamheten samt för att tillgodose företags viktigaste 

intressenter. Denna strategi är den mest förekommande och argumenten som talar för att 

använda denna är minskad risk gällande affärsverksamheten och förstärkt konkurrens-

kraft. Med innovation avses att företag utvecklar nya affärsmodeller för att lösa sociala 

och miljömässiga problem. Den största skillnaden mellan de sista två stegen är att integ-

ration förbättrar existerande produkter och tjänster medan innovation skapar nya pro-

dukter och tjänster. Denna utveckling av nya produkter och tjänster ger en lösning på 

sociala och miljömässiga problem samtidigt som det är lönsamt för företag. (ibid.) 

 

Det har i Sverige inte varit en tradition att engagera sig i välgörenhet, vilket delvis kan 

förklaras utifrån hur vårt välfärdssamhälle är uppbyggt samt att medel som går till väl-

görenhet inte är avdragsgillt vilket förekommer i många andra länder. Donationer till 

välgörenhet börjar dock bli allt mer vanligt både gällande privatpersoner och företag. En 

anledning till detta är den ökade aktiviteten av välgörenhetsgalor via television. (Graf-

ström m.fl., 2008) Diagrammet nedan visar på de medel som samlats in till välgörenhet 

av allmänheten mellan åren 2002 till 2011 (insamlingskontroll.se, 130506). Vi kan uti-

från diagrammet se att 2005 års stapel är betydligt högre än åren innan samt de kom-

mande åren. Detta kan vi koppla till tsunamikatastrofen som drabbade bland annat Thai-
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land den 26 december 2004. Vi reflekterade själva över medias uppdagande om denna 

händelse och deras vädjande om donationer från allmänheten.  

 

 

Figur 3.2 Insamlade medel från allmänheten. Källa: insamlingskontroll.se, 130506 

 

Det har sedan länge varit väletablerat för företag att sponsra aktiviteter inom idrott och 

kultur. Men med tiden har det växt fram en utveckling av social sponsring som innebär 

att företag donerar medel till projekt som gynnar samhället och på så sätt vara en god 

samhällsmedborgare. Vid social sponsring är det vanligt att företag låter kunder vara 

med och bidra till välgörande ändamål. (Grafström m.fl., 2008) Två exempel som vi 

själva har uppmärksammat är när IKEA valde att skänka tio kronor för varje sålt mju-

kisdjur till organisationen UNICEF. Det andra exemplet är den vanligt förekommande 

kampanjen där olika butikskedjor frågor om kunden vill ”runda upp” summan för att 

bidra till ett speciellt ändamål.  

 

Grankvist (2012) skriver att det lätt går att förknippa donationer med att endast ge 

pengar till den utsatta situationen men det handlar även om att bidra med tid, kunskap 

och andra resurser. Dessa donationer kan ses som ett socialt ansvar då företag bidrar 

med ekonomiskt stöd och andra former av resurser till behövande. Dessa aktiviteter kan 

vara kopplade till den huvudsakliga kärnverksamheten men är inget krav. Välgörenhet 

kan även innebära att företag sätter av en del av deras personalvård för att låta de an-

ställda engagera sig i ideella organisationer på betald arbetstid. Genom att låta anställda 

engagera sig i volontärarbete under betald arbetstid kan det medföra att de känner stolt-

het och bidra till ett mer attraktivt företag. (Grafström m.fl., 2008) 
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3.10.2 Kärnverksamhet 

Socialt ansvar som har sin utgångspunkt i kärnverksamheten handlar om att företag gör 

en analys för hur sin verksamhet påverkar miljön och det närliggande samhället. Det 

kan innebära att företag identifierar delar i verksamheten som har negativ påverkan för 

att sedan försöka minimera dessa. Det sociala ansvaret utifrån företags kärnverksamhet 

är olika beroende på i vilken bransch företag verkar inom. Inom många branscher kan 

utmaningen vara att säkerställa att produktionen av produkter tar hänsyn till miljömäss-

iga och sociala frågor genom hela leverantörskedjan. Det är därför många tillverknings-

företag som ställer krav på att dess leverantörer uppfyller de kriterier som företag har. 

Inom exempelvis tjänstesektorn handlar det sociala ansvaret om att se över företagets 

miljöpolicy som bland annat kan beröra tjänsteresor, vilket kaffe som serveras samt dess 

pappersförbrukning. De företag som tar ansvar utifrån sin kärnverksamhet samt skänker 

resurser till välgörenhet kan därmed stärka sitt anseende som god samhällsmedborgare. 

De företag som däremot inte ser sitt ansvar utifrån sin kärnverksamhet och endast skän-

ker till välgörenhet utan grund riskerar att bli kritiserade för att maskera ett bristande 

ansvarstagande. (Grafström m.fl., 2008) På aktiespararnas hemsida kan vi läsa att det är 

viktigt att företag förstår vikten vid att koppla CSR- arbetet till den grundläggande 

kärnverksamheten. Denna grund gör också att insatserna blir mer trovärdiga och inte 

bara betraktas som en PR- strategi för företagsledningen. (aktiespararna.se, 130519) 

3.11 Kategorier inom CSR 

Cerne (2009) skriver att det finns olika kategorier inom CSR men att syftet och driv-

kraften för nästan allt företagande är att tjäna pengar och att skapa ett ekonomiskt mer-

värde, det har dock blivit allt mer vanligt med aspekter såsom etiskt ansvar, miljöansvar 

och socialt ansvar. Yunus (2010) skriver att: ”Företag som tror på CSR bör sträva efter 

att vara goda företagsmedborgare och hjälpa världen att bli en bättre plats genom sina 

riktlinjer, metoder och tillvägagångssätt” (s. 37). 

 

3.11.1 Ekonomiskt ansvarstagande 

Det grundläggande ansvaret som nästintill alla företag har är deras ekonomiska ansvar. 

Detta ansvar innebär att företag bör garantera en varaktig och långsiktig ekonomisk 

framgång genom att producera varor och tjänster som samhället efterfrågar och sedan 

sälja dem för att maximera vinsten. Samtidigt som företag går med vinst förväntas de 

följa alla de nödvändiga lagar samt uppträda etiskt korrekt i områden som inte är kodifi-
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erade i lag. De ekonomiska och juridiska ansvarsområdena är tydligt definierade i för-

hållande till exempelvis det etiska ansvaret som inte är lika väl bestämt och blir därför 

mer subjektiv. (Banerjee, 2007)  

 

Som vi tidigare i stycket konstaterade måste företag tillhandahålla produkter och tjäns-

ter, som uppfyller kunders behov, för att överleva. Intresset för de produkter och tjänster 

som uppfyller kunders behov och det sociala och miljömässiga ansvaret ökar inom alla 

branscher. Den logiska slutsatsen blir därför att företag måste ta detta ansvar för att 

kunna existera även i framtiden. Om företag däremot inte skulle ta detta ansvar kan det 

innebära att attraktionskraften i kunders ögon tynar på sikt. Hållbarhetsarbetet är myck-

et mer än bara en kostnad, en begränsning eller en välgörenhetsfråga, det är nämligen 

även en källa till möjligheter, innovation och konkurrensfördelar. (Grankvist, 2012) De 

företag som aktivt arbetar med CSR kan få flera konkurrensfördelar exempelvis genom 

att skapa djupare relationer med dess intressenter som sedan kan bidra till ökad lojalitet. 

Som ett resultat från detta kan det ge upphov till lägre kostnader, ökad försäljning, ef-

fektivare produktion samt ökad utvecklingskvalitet. CSR skapar även möjligheter till att 

reducera företags risker. Den risk som företag fasar mest över är en förlust av deras an-

seende, som i sin tur kan leda till minskat värde på varumärket. (Löhman och Stein-

holtz, 2003) 

 

3.11.2 Miljömässigt ansvarstagande  

Det miljömässiga ansvarstagandet innebär att företag ur miljösynpunkt agerar på ett 

långsiktigt och hållbart sätt. Ansvaret syftar till att öka företags, kunders och leverantö-

rers vetskap om hur människors agerande påverkar miljön men också att företag utnytt-

jar sina resurser på ett hållbart och effektivt sätt. Miljöansvaret handlar även om att pro-

dukter inte ska vara skadliga samt att de distribueras till konsumenter på ett så miljövän-

ligt sätt som möjligt. (Cerne, 2009) ”Varaktig hållbar utveckling innebär att tillgodose 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att klara sina behov” 

(Löhman och Steinholtz, 2003, s. 21). Hållbar utveckling omfattar oftast de miljömäss-

iga aspekterna men det är viktigt för företag att ha ett helhetstänk där sambandet mellan 

ekonomi, miljö och social utveckling behandlas på samma gång. (Cerne, 2009)  
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Grankvist (2012) skriver att om lagen föreskriver att förbrukning av resurser måste 

minska är det lätt för företag att glömma bort vilka stora besparingar som är möjliga. De 

ser därmed inte de självklara argument som talar för att exempelvis ett energibespar-

ningsprojekt är lönsamt både för företaget och för miljön. Ett exempel som visar på 

detta är när Wal-Mart medvetet sänkte ljusstyrkan med en tredjedel i sina 240 butiker i 

Kanada under sommarmånaderna. Detta resulterade i att de sparade mer än 1,2 miljoner 

dollar i energikostnader samt minskade deras koldioxidutsläpp med mer än 4 500 ton. 

(ibid.) Vi kan tolka att denna ökade medvetenhet är en innovativ lösning, då de genom 

enkla åtgärder sparar mycket pengar och resurser genom att endast sänka belysningen 

under de månader då solen strålar som mest. Vi kan även koppla denna innovativa lös-

ning till världens största miljömanifestation som benämns Earth Hour. Initiativet signa-

lerar att vi människor under en timme ska släcka alla våra lampor för att minska onödig 

energiförbrukning samt bidra till en global medvetenhet för miljön. Även detta exempel 

tycker vi tyder på att enkla lösningar, som alla bidrar med, kan göra stor skillnad.  

 

Starbucks erbjuder sedan många år gratis kaffesump till sina kunder. Kunderna ser detta 

initiativ till att få gratis näring till sina trädgårdar, samtidigt som Starbucks slipper 

slänga material i soporna. Sopor som slängs debiteras nämligen utifrån vikten och om 

de därmed har möjlighet att ge bort kaffesumpen kan de spara stora summor pengar. 

Denna besparing är ett initiativ där alla är vinnare. (Grankvist, 2012) ”En påse med rå-

vara till människan och en påse råvara till naturen, en råvara som lätt kunde ha setts 

som en oanvändbar restprodukt om det inte vore för några hållbarhetstänkande kun-

der” (ibid., s. 55). Genom att se restprodukter från sin egen verksamhet som råvara i en 

annan process finns det möjlighet att förbättra kretsloppstänket som är grunden för ett 

hållbart företagande och samhälle. (ibid.) Exemplet med kaffejätten Starbucks tycker vi 

är ett intressant koncept då deras affärsnytta, som innebär att tjäna pengar, går hand i 

hand med planetens välmående.  

 

3.11.3 Socialt ansvarstagande 

Att ta ett socialt ansvar innebär att företag bör vårda sitt varumärke och att aktivt mot-

verka diskriminering på arbetsplatsen samt att främja mångfald. Organisationer bör 

även se medarbetarna som sin främsta resurs. (Cerne, 2009) Grankvist (2012) skriver att 

konsumenter föredrar att köpa produkter och tjänster från företag som uppfattas som 

respektabla och långsiktiga istället för de företag som endast fokuserar på att vinstmax-
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imera för eget syfte. Socialt ansvarstagande handlar om att bedriva en verksamhet på ett 

sätt som präglar en god samhällsmedborgare. Med en positiv inställning till detta ansvar 

är det lättare att se de möjligheter som finns för att både tjäna och spara pengar, även 

om det sociala ansvaret är väldigt omfattande. (ibid.) 

 

Det är svårt att beräkna socialt ansvarstagande i kronor och ören men trots detta finns 

det fortfarande affärsmässiga skäl till att företag bör ta ett socialt ansvar (Grafström 

m.fl., 2008). De sociala frågorna skiljer sig för olika företag och branscher och föränd-

ras ständigt över tid. Exempel på sociala frågor som uppdagats de senaste åren är mång-

fald, miljöskydd, säkerhet och hälsa. Företag kan inte hantera hela skalan av dessa frå-

gor som samhället står inför utan bör identifiera sig med de specifika områden där deras 

olika ansvarsområden får genomslag. (Banerjee, 2007) ”Att ta ett socialt ansvar hand-

lar med andra ord inte om att bidra till att rädda hela världen. Det handlar snarare om 

att börja på den egna bakgården och se över hur företagets verksamhet kan förändra 

världen vi lever i” (Grafström m.fl., 2008, s. 160).  

 

Att bidra till förändring kan innebära att företag aktivt kämpar för utveckling i en posi-

tiv riktning eller endast säkerställa att företag inte bidrar till en negativ förändring. Det 

är inte komplicerat att ta ett socialt ansvar då det till stor del handlar om sunt förnuft. 

Det handlar istället om att minimera den negativa påverkan på samhället och miljön. 

Det kan dock beröra så mycket mer, en del företag har betydligt högre ambitioner där de 

integrerar det sociala ansvarstagandet i sin affärsidé.  

 

3.11.3.1 Lönsamt att lösa samhällsproblem 

Grankvist (2012) menar att det är lönsamt för företag att bidra till att samhället utveck-

las i en positiv riktning och därmed hjälpa till att lösa olika samhällsproblem. För före-

tags del innebär detta att de har möjlighet att upptäcka nya affärsmöjligheter som gagnar 

både den egna verksamheten och samhällsutvecklingen. (ibid.) Banerjee (2007) skriver 

att det inte finns någon universell enighet om vilka sociala frågor som måste lösas först.  

 

Grafström med flera (2008) skriver att företag som kommunicerar genom socialt an-

svarstagande stärker sitt anseende vilket kan leda till bättre lönsamhet. Det kan också 

skapa en fördel gentemot konkurrenter då en stark relation till dess intressenter är svår 

att kopiera och ofta något som utvecklas med tiden. Företag kan därmed betrakta kravet 
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på socialt ansvarstagande som ett hot eller se det som en möjlighet till att utveckla af-

färsverksamheten. Det sociala ansvaret kan antingen tolkas som att företag är skyldiga 

att minimera skadan på samhället eller att de bör maximera nyttan. Vilket av dessa per-

spektiv som väljs och i vilken omfattning är upp till företag själv att bestämma. Många 

av de aktiviteter som företag tillämpar gällande deras sociala ansvar sker främst i ut-

vecklingsländer, vilket delvis har att göra med att det svenska välfärdssamhället är väle-

tablerat. I dessa utvecklingsländer finns det ofta stora brister i det sociala skyddsnätet 

där industrialiserade företag verkar för att bland annat förbättra arbetsvillkor i fabriker 

samt skänka pengar till välgörande ändamål. (ibid.) 

 

Hur företag preciserar och sätter gränser för sitt sociala ansvar bör relateras till deras 

affärsverksamhet. Det sociala ansvarstagandet ställer höga krav på företags trovärdighet 

och för att det ska kunna kopplas till deras affärsstrategi krävs det att de övervägt i vil-

ken riktning de vill påverka sin omgivning. Socialt ansvarstagande kan ses utifrån ett 

affärsstrategiskt perspektiv trots att det inte alltid vid första ögonkast går att se något 

samband mellan ett företags ekonomiska prestation och sociala ansvar. Vidare menas 

det att socialt ansvarstagande kan vara ett sätt att undvika negativ kritik men det kan 

också vara en strategi för att stärka varumärket gentemot företags intressenter. (Graf-

ström m.fl., 2008)   

 

3.11.4 Etiskt ansvarstagande 

Som vi tidigare nämnt innehåller begreppet hållbarhet ett företags ekonomiska, miljö-

mässiga och sociala ansvarstagande. Dessa tre områden beskriver vad företag kan göra 

och det etiska ansvarstagandet handlar om hur de tar ställning till dessa. (Grankvist, 

2012) Ett företags etiska ansvar berör främst deras sätt att utföra affärer. Detta innebär 

att företag har en god affärsetik samt bearbetar de krav som ställs på organisationen. 

Dessa riktlinjer kan röra sig om att de anställda har skäliga arbetsförhållanden, rimliga 

arbetstider samt att medarbetarna har rätt till fackligt engagemang. (Cerne, 2009)  

 

För att företag ska kunna skapa förtroende hos sina medarbetare och kunder måste de 

kunna visa att de lever i enlighet med sina värderingar. Det finns många olika sätt för 

företag att ta etiskt ansvar i samhället, men hur många värderingar och uppförandekoder 

som än kommuniceras har de inget värde om de inte följs upp och efterlevs i praktiken. 

(Grankvist, 2012) EU-kommissionen (2001) skriver att uppförandekoder främjar ar-
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betsnormer och är effektiva endast om de genomförs och granskas noggrant. Uppföran-

dekoder innehåller krav på exempelvis löner, arbetstider och andra förhållanden som 

måste följas av de underleverantörer som ingår i leverantörskedjan. (ibid.)  

 

Ett företags etik sätts på prov och kan få stora effekter i krissituationer om de inte 

kommunicerar med sina kunder när mediadrevet går, oavsett om de är skyldiga eller 

inte. Ett exempel som tydligt påvisar detta är när det i media uppdagades att dun plock-

ades från levande fåglar. Två företag som hade olika agerande i denna händelse var 

Hemtex som hade rent mjöl i påsen och IKEA som däremot inte hade rent mjöl i påsen. 

Hemtex valde att inte agera då de inte gjort något fel medan IKEA erkände sitt misstag. 

Genom att IKEA offentligt redogjorde för sitt misstag fick de fortsatt förtroende medan 

Hemtexs tystnad skapade frågetecken. Orsaken till detta resultat beror på hur konsu-

menter upplever att företagen tar sitt etiska ansvar i samhället. Den ökade transparensen 

från IKEAs sida stärker deras trovärdighet som i sin tur kan kopplas till lönsamhet. Hur 

det egentligen står till med ett företags etiska ansvarstagande och när de agerat på ett 

felaktigt sätt avslöjas ofta i media. Det är vid detta uppdagande som visar vilka värde-

ringar ett företag verkligen står för samt hur de följer upp och efterlever den egna etiken 

som ligger till grund för deras uppförandekod. Resultatet från företags agerande visar 

om de har en genuin vilja till att förbättra världen ur ett humant, socialt och globalt per-

spektiv. Trots att människor och företag gör så gott de kan blir det fel ibland. De flesta 

relationer bygger på ömsesidig respekt och ödmjukhet i vetskap om att alla har fel och 

brister. Det är därför viktigt att företag berättar för dess intressenter om deras påverkan 

på omvärlden då tystnad kan väcka och stärka misstankar om att allt inte står rätt till. 

För att skapa ett ömsesidigt förtroende krävs det därför att företag håller alla sina dörrar 

öppna för sina intressenter, både vad gäller deras fördelaktiga egenskaper samt brister. 

(Grankvist, 2012)  

 

För tio år sedan var det vanligare bland företag som upptäckte exempelvis barnarbete 

och dåliga arbetsförhållanden hos sina leverantörer att säga upp kontraktet för att und-

vika medias blickar. Företag är dock idag medvetna om vilken katastrof det kan inne-

bära för de som blir utan arbete när en fabrik plötsligt stängs. De flesta företag försöker 

därför tillsammans med leverantören förbättra situationen och dess förhållanden. Under 

det senaste decenniet har antalet annonserade och oannonserade kontroller vid leveran-
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törer ökat, vilket är ett sätt att motverka eventuella avvikelser från uppförandekoden. 

(Grankvist, 2012) 

3.12 Transparens av socialt ansvarstagande 

Kraven på företags och andra organisationers öppenhet ökar då intressentgrupper i allt 

större grad vill veta hur företag bedriver sin verksamhet. Omvärlden ställer även ökade 

krav på att företag ska vara mer transparenta samt berätta om aktiviteter som berör det 

sociala och miljömässiga ansvaret. Det räcker inte med att enbart aktivt arbeta med 

CSR- frågor, utan detta måste även kommuniceras till företags olika intressenter. Ge-

nom denna kommunikation kan företag vara med och forma hur dess omgivning uppfat-

tar dem. För att vara en legitim aktör på marknaden är det avgörande med ett gott rykte 

och högt förtroende bland sina intressenter. Genom att företag är transparenta och berät-

tar vad de gör och vilka de centrala frågorna är kan omvärlden värdera deras aktiviteter 

och ansvarstagande, vilket i sin tur kan leda till högre legitimitet. (Grafström m.fl., 

2008)  

 

Det är omöjligt för företag att gömma sig och dölja vad de gör när kravet på transparens 

ökar från omvärlden. Då företag är exponerade på grund av medias insyn anpassar de 

sitt handlande därefter, vilket även skapar ett tryck på att de verkligen ska leva upp till 

de utlovade löftena. (Borglund m.fl., 2012) Grafström med flera (2008) menar att det 

alltid är enklare att kritisera de företag som sticker ut hakan än de som inte utlovar nå-

got. Det är dock inte bra att företag underkommunicerar deras arbete då de kan uppfatt-

tas som en icke god samhällsmedborgare, detta då intressenterna inte är medvetna om 

engagemanget från företags sida. Det går därför inte att stänga dörrar eller ignorera de 

frågor som allmänheten har, företag måste idag vara transparenta och redogöra för hur 

de hanterar det sociala ansvarstagandet. (ibid.) Grankvist (2012) skriver att det är slöseri 

med resurser att företag inte berättar om deras hållbarhetsarbete. Fortsättningsvis skriver 

han att ”… om man gjort något bra är det dumt att inte låta kunderna veta det och ge 

dem en förstärkt känsla av att de gjort ett klokt köp” (ibid., s. 82).  

 

Kommunikationen till ett företags intressenter blir ett viktigt verktyg för att skapa ett 

gott anseende hos omvärldens aktörer. De långsiktiga och goda relationer som företag 

har till sina intressenter är en avgörande faktor för deras framgång och det är omöjligt 

att skapa dessa hållbara relationer utan en fungerande kommunikation. Trots att det är 
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allt viktigare för företag att informera om dess aktiviteter gällande ansvarstagande finns 

det dock företag som ännu är tveksamma till att kommunicera om deras ansvar. Anled-

ningen till detta är att öppenheten kan vara förknippad med en rad olika problem där de 

som sticker ut hakan ofta får granskarnas ögon på sig. Att kommunicera om det sociala 

och miljömässiga ansvaret samt de höga förväntningar som bör efterlevas i praktiken 

kan ofta vara ett känsligt ämne. De stora och välkända företagen hamnar ofta i medias 

blickfång, vilket gör att dessa måste vara extra medvetna om hur de hanterar och kom-

municerar sina löften till omvärlden. (Grafström m.fl., 2008) Borglund med flera (2009) 

skriver att de företag som blivit kritiserade i media ofta utvecklar CSR- strategier för att 

öka förtroendet och stärka intressentrelationen samt undvika framtida kritik.  

3.13 Kritik till CSR 

”Det är av största vikt att vi stoppar det flummiga etikpratet innan det sätter krokben 

för företagandet”, skriver Mats Qviberg i Svenska Dagbladet den elfte oktober 2007. 

Han menar att det är inne med etik och att det är många företag som fallit för den nya 

ideologin CSR. Några av de som är anhängare till CSR tycker att det är viktigt att inte 

vara delaktig i den verksamhet som gynnar låga löner och usla arbetsförhållanden i ut-

vecklingsländer. Det kan dock vara så att det är dessa arbeten som skapar nya möjlig-

heter för de som annars lever under fruktansvärda förhållanden. Qviberg menar att den 

mest etiska insatsen som CSR- anhängare föreslår är att avbryta alla investeringar i 

dessa länder. Men detta skulle enligt Qviberg leda till arbetslöshet och än mer fördjupad 

fattigdom. Företags ursprungliga syfte är att producera varor och tjänster genom att an-

vända samhällets resurser på ett så effektivt sätt som möjligt för att tjäna pengar till 

ägarna. Qviberg menar dock att företag kommer att förvandlas till privata myndigheter 

om de fortsätter i samma fotspår. Istället för att lägga fokus vid etikpratet borde vinst-

drivande företag driva världens ekonomiska utveckling framåt. Enligt Världsbanken kan 

300 miljoner människor lyftas ur fattigdom till år 2015 om tullmurarna skulle rivas, 

vilket tillåter människor att fritt byta sina värden mot varandra. Världen behöver mer 

marknadsekonomi och genom att göra människor rikare kommer det även att gynna 

samhällets svagaste länk. (svd.se, 130516)  

 

Hassel med flera (2008) skriver att motståndare till CSR ofta menar på att det är mycket 

kostsamt att arbeta med detta synsätt. De menar också att de resultat som nås är mycket 
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osäkra. En investering i CSR är alltså dyrt och möjliga positiva effekter kan först upp-

komma långt fram i tiden. (ibid.) 

 

Nationalekonomen och nobelpristagaren Milton Friedman (1962) skriver att de företag 

som väljer att investera pengar på samhällets välfärd missbrukar sitt ansvar gentemot 

sina aktieägare. Detta då denna uppoffring av kapital inte skulle kunna gynna aktieä-

gare. Den grundläggande idén med företagande är enligt Friedman att tjäna pengar och 

optimera vinsten för aktieägarna. Tanken av att affärsmän ska agera välgörande såg han 

som ett hot mot den fria ekonomin. (ibid.) Vi kan även i Borglund med flera (2009) läsa 

om CSR- kritikern Friedmans åsikter som anser att företag ska följa lagar och etiska 

branschregler. Enligt Friedman är företags handlingar såsom att hålla lönerna nere för 

att minska inflationen eller att minska föroreningar mer än vad som krävs fel. Vidare 

menar han att dessa handlingar innebär att spendera någon annans resurser för ett all-

mänt socialt intresse, vilket därmed gör företag till en samhällsföreträdare. (ibid.) 

3.14 Vi är inte framme än! 

Borglund med flera (2012) skriver att det fortfarande finns mycket kvar att göra. År 

2011 var det välgörenhet som det talades om när företag publicerade information om 

deras CSR- arbete. Detta välgörenhetsstöd är oftast ogenomtänkt och saknar tydlig 

koppling till företags CSR- strategi. Ibland kan det vara svårt att se en förbindelse mel-

lan det projekt som stöds till företags kärnverksamhet. Tankeregeln inom ansvarstagan-

det är att det ska finnas en tydlig koppling och att det ska kunna integreras i företags 

verksamhet. Det finns först vid denna grund en möjlighet att skapa ett hållbart värde för 

företag. Möjligheterna för att skapa fungerande marknader, förbättra, uppfinna och möta 

mänskliga och samhälleliga behov är dock oändliga. Företag och människor bör känna 

sig inspirerande av att arbeta med hållbara och sociala utmaningar och möjligheter som 

världen erbjuder. Att bidra till lösningar istället för att vara en del av problemet borde 

vara än mer inspirerande för investerare, företagsledare och anställda. (ibid.)  

Yunus (2007) skriver att det är av hög tid att vi människor tar ett ansvar för vår framtid 

snarare än att passivt acceptera den. Han menar att det läggs alltför mycket tid och kun-

skap på att förutse framtiden och för lite tid på att föreställa den framtid vi skulle vilja 

ha. Vidare skriver han att trots alla resurser som vi lägger ned på framtidsskådning har 

vi inte lyckats så bra. Vi kunde exempelvis inte på 60- talet förutspå en värld med ett 

globalt nätverk av datorer. Idag utgör digitala hjälpmedel varje mans egendom. (ibid) 
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Grankvist (2012) skriver att vi inte är framme än men om alla gör små saker så kommer 

många tillsammans göra stor skillnad. ”Let everyone sweep in front of his own door, 

and the whole world will be clean.” (ibid., s. 195) 
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4. RESULTATREDOVISNING 

I detta avsnitt presenterar vi delar av det underlag som vi samlar in under våra inter-

vjuer. I början av vår resultatredovisning väljer vi att starta med en företagsbakgrund 

för våra företag för att sedan djupare gå in i hur de arbetar med CSR- frågor. Längre 

ner i avsnittet redovisar vi svaren från våra företag under samma rubrik för att lätt se 

likheter samt skillnader.  

4. 1 Företagsbakgrund 

4.1.1 IKEA 

Historien om IKEA började år 1943 i den lilla småländska byn Agunnaryd. Grundaren 

vars namn är Ingvar Kamprad var vid denna tid endast 17 år gammal. Hans initialer 

samt bondgården och byn där han växte upp ligger som grund till namnet IKEA. Före-

taget har sedan dess utvecklats till ett globalt företag som idag finns utspritt i 44 länder 

världen över. Deras vision är skapa en bättre vardag för många människor. (ikea.com, 

130507) 

 

4.1.2 Ölands Bank 

Ölands Bank som har sitt säte i Borgholm grundades år 1832 och är till 60 procent ägt 

av Swedbanks stiftelse. Banken har idag samma grundidé som för 181 år sedan, det vill 

säga att bankens vinst ska användas för att bidra till en utveckling i samhället. Deras 

affärsidé är att med uthållig lönsamhet erbjuda ett komplett utbud av banktjänster uti-

från varje kunds behov. Ölands Bank vill även skapa en positiv kraft för hållbar tillväxt 

för att bidra till Ölands utveckling. (olandsbank.se, 130507) 

 

4.1.3 Scandic 

Nordens ledande hotellkedja startade sin resa redan år 1963 vid en vägkant i mellersta 

Sverige. I år firar Scandic 50 år med sina 155 hotell i åtta länder. Deras vision är att: 

”Scandic ska vara ett ställe dit medvetna människor kommer för att få inspiration och 

ny energi. Vi skapar värde för dem som möter oss, och vi gör det i en bättre värld.” 

Sedan år 1994 har Scandic medvetet arbetat med miljöfrågor och deras mål är att bidra 

till ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. (scandichotels.se, 130507) 
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4.1.4 Ernst & Young 

Ernst & Young grundades år 1989 och är idag ett globalt ledande företag inom revision, 

skatt, rådgivning och redovisning. De har idag kontor i 140 länder med 167 tusen med-

arbetare världen över. Ernst & Young bygger relationer på en professionell grund och 

vill skapa värde och förtroende genom deras medarbetare och kunder. (ey.com, 130507) 

 

4.1.5 Stena 

I takt med att samhället producerar, konsumerar och slänger mer, ökar kraven på eko-

nomiskt och miljömässigt hållbara lösningar för återvinning och återanvändning. Detta 

är Stenas kärna och utvecklas i takt med de förändringar som uppstår. Stena grundades 

år 1939, finns i 14 länder och ägs än idag av familjen Olsson. De har en stark kultur 

som hjälper dem i sitt arbete med att skapa nytta för dem själva, deras kunder och sam-

hället. (stenarecycling.se, 130507) 

 

4.1.6 Body Shop 

Den första Body Shop butiken slog upp sina dörrar år 1976 längs Englands södra kust. 

De har 2 500 butiker i 60 länder världen över och är kända för att tillhandahålla kosme-

tik samt för deras fantastiska samhällsengagemang. Deras vision är att vara en global 

hjälpande hand och bidra med expertis till projekt och välgörenhetsorganisationer värl-

den över. (thebodyshop.se, 130507) 

 

4.1.7 Skanska 

Historien om Skanska tar sin början år 1887 i Sveriges sydligaste län. Deras verksamhet 

finns i 18 olika länder världen över och har 57 tusen anställda. Skanska vill vara det 

ledande företaget inom sina hemmamarknader samt vara kundens första val inom bygg-

verksamhet och projektutveckling. (skanska.se, 130507) 

4.2 En överblick av CSR- arbetet för våra företag 

Tabellen är sammanställd av oss författare och visar en jämförelse över de nyckelord 

som våra företag använder gällande socialt ansvarstagande. Med hjälp av denna tabell 

kan vi se likheter och skillnader i hur CSR- arbetet är utformat samt tillämpas i olika 

verksamheter.  
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De begrepp som används för att beskriva företagens ansvar skiljer sig åt men utifrån 

våra studier kan vi se att det begrepp som används mest frekvent är sustainability. Åsén 

berättar att anledningen till varför IKEA använder ordet hållbarhet samt sustainability är 

för att: 

 

”Hållbarhet för IKEA består av tre delar, det är människan, miljön och ekonomi och 

för oss är det inte hållbarhet om inte alla de här delarna fungerar. Det ska vara bra för 

människan, det ska vara bra för miljön och det måste vara lönsamt. För faller ett av 

dessa tre ben så är det inte hållbart och då kan vi inte kalla det hållbart och stå för 

det.” 

 

Lind Petrén berättar att Stena har använt sig av begreppen samhällsansvar och hållbar-

het för att förklara sitt hållbarhetsarbete. De håller dock i nuläget på att införa ett nytt 

begrepp som de kallar för Stena Relations. Hon anser att det är bättre att skapa ett be-

grepp som företaget själv äger eftersom CSR och andra begrepp tenderar till att ändras 

över tid och bli ”modeord” som andra också lägger en värdering i vad de skall innefatta. 

Hon förklarar vidare att deras CSR- arbete handlar om att tillfredsställa intressenternas 

intressen, till exempel kunder, samarbetspartners, anställda och samhället i övrigt. Lind 

Petrén säger:  

 

”Vår långsiktiga framgång bygger på relationer och relationsskapande och att möta de 

krav och förväntningar som faller ur dessa relationer, det vill säga hänsyn till sociala, 

etiska, miljömässiga och ekonomiska faktorer. Våra kunder kräver även att vi ska kunna 

redovisa vad vi gör inom hållbarhetsområdet.”  

 

Hon menar därför att värdeskapande relationer ger affärsnytta, vilket är en förutsättning 

för att bedriva en långsiktig affär. Carlén Johansson berättar att Skanska inte pratar om 

CSR utan använder begreppen sustainability eller sustainabel development. Hon menar 

att uttrycket CSR har skapats av intresseorganisationer och samhälleliga funktioner. Ett 

av de företag som valt att inte arbeta med ett engelskt begrepp är Ölands bank, där 

Bringeland berättar att de fortfarande delar upp ansvaret i miljö- och etiska frågor. Han 

menar att begreppet som beskriver deras arbete: ”… ska vara jordnära och när det gäl-

ler det vi presenterar och det första man ser på vår hemsida ska inte vara något fancy 

eller något konstigt engelskt uttryck, det ska vara öländska!”  
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Vi kan se att företagens sätt att redovisa sitt ansvar är överensstämmande för samtliga, 

där de använder sig av FN:s Global Compact. Det skiljer sig dock i hur företagen pre-

senterar deras arbete för sina intressenter. Vi kan se att många av de företag som vi stu-

derat väljer att redogöra för sitt ansvar genom uppförandekoder, certifieringar samt 

hållbarhetsredovisning. I Ölands banks uppförandekod (130509) skriver dem att den ska 

ses som ett ramverk och klargöra för de riktlinjer som ska följas av de anställda samt 

innehålla de förväntningar som banken har gällande personligt omdöme och ansvar. 

Den utgår från att de anställda agerar efter ett sunt förnuft och att de bör agera i enlighet 

med deras värderingar som innebär att Öland är en del i deras hjärta. Boustedt berättar 

att Scandic använder sig av många certifieringar däribland Svanen. De använder sig 

även att rapporteringssystemet Sustainability Indicator Reporting (SIR) där de varje 

månad följer upp sin energiförbrukning och sedan kan jämföra med sin egen verksam-

het samt med andra hotell. Hon berättar vidare att dessa mätbara rapporter är något som 

hon är väldigt positiv till men menar att vissa händelser har de ingen makt över. Det var 

till exempel en kall vinter som gjorde att energiförbrukningen ökade och följde därmed 

inte målens riktning. De resterande kolumnerna i tabellen kommer vi att beskriva för 

vart och ett av de sju företagen under nedanstående rubrik för att få en ökad förståelse 

för helheten.  

4.3 CSR- arbetet i praktiken  

4.3.1 IKEA 

Åsén berättar att hållbarhetsarbetet alltid varit en del av IKEAs grundvärdering sedan 

starten. Hon menar att den småländska kulturen har genomsyrat deras verksamhet där 

de tar till vara på resurser, inte slösar samt har ett kostnadsmedvetet tänk. Under 80-talet 

anställdes den första miljöchefen och de började då strukturera deras arbete som med 

tiden fått ett allt större fokus. På IKEAs hemsida kan vi läsa att den första miljöpolicyn 

introducerades år 1990 (ikea.com, 130507). Då IKEA lägger stor tonvikt vid deras vär-

deringar berättar Åsén att när de rekryterar medarbetare bygger intervjun på dessa och 

att de anställda i sin tur ska följa samma riktlinjer. Vidare säger hon att de vill kunna stå 

för sina värderingar fullt ut, vilket även har varit en självklar del i deras arbete. Deras 

arbete bygger på en vision som sedan bryts ned till mål för att slutligen konkretiseras i 

en handlingsplan. Detta för att öka förståelsen för de mål som eftersträvas. Åsén berättar 

att de tar väldigt mycket som en självklarhet vilket kan bero på att de arbetar mycket 
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utefter deras värderingar och att de då glömmer att kommunicera deras arbete med före-

tagets intressenter. Detta är en del som IKEA vill förändra och bli bättre på. En föränd-

ring som IKEA gjort angående deras hållbarhetsarbete är att: ”Hållbarhet ska vara in-

tegrerat i hela varuhuset så att alla kan sprida begreppet, vilket även ska vara en själv-

klarhet.” Innan har IKEA arbetat utifrån speciella kampanjer där de ”highlightar” gröna 

produkter. Åsén menar dock att de inte vill ha det så längre utan det ska vara hållbart 

överallt.  

 

I IKEAs nya hållbarhetsstrategi, People, Planet & Positive 2012, kan vi läsa att IKEA 

växer ju mer tiden går vilket skapar möjligheter. Medan IKEA växer vill de förstärka de 

positiva effekter som idag bedrivs men också tillgodose de behov och förväntningar 

som finns i familjer runt om i världen. År 2020 kommer 500 IKEA- varuhus välkomna 

ungefär 1,5 miljarder besökare per år, ha fler än 200 tusen medarbetare och potentiellt 

dubbla sin omsättning. Samtidigt som den kommande tillväxten bidrar till många stora 

möjligheter kommer detta även påverka användningen av jordens resurser. För närva-

rande förbrukar vi människor världens resurser i en takt som kräver 1,5 jordklot. Om 

IKEA skulle fortsätta använda samma metoder kommer deras koldioxidutsläpp att öka 

från nuvarande 30 miljoner ton till 50- 60 miljoner ton. För att kunna leva upp till kun-

ders framtida behov behöver IKEA därmed omvandla sin verksamhet. De menar att de 

inte längre kan fortsätta i samma spår och metoder som utgjorde grunden för 2000- ta-

let. Istället måste de göra en transformerande förändring med innovativa och djärva åt-

gärder för att möta 2100- talet. Denna förändring innebär att IKEA måste ta många steg, 

stora som små men att de tillsammans kommer att skapa betydelsefulla resultat. (ibid.) 

 

Då IKEAs arbete har blivit mer strukturerat och fokuserat har det med tiden växt fram 

ett produktverktyg som Åsén benämner hållbarhetsscorecard. Detta verktyg används för 

att värdera produkternas funktionalitet ur ett hållbarhetsperspektiv. Produkterna tilldelas 

poäng och värderas utifrån elva kriterier och beroende på hur väl denna produkt möter 

kraven kan denna få ett maximalt värde på 400 poäng. I nuläget når den högst värderade 

produkten 253 poäng och det genomsnittliga omdömet på hela deras sortiment är 89. 

(ikea.com, 130507) Åsén berättar att sju procent av hela sortimentet var granskade år 

2011 och att ungefär 70 procent av produkterna i nuläget har utvärderats enligt detta 

verktyg. IKEA började redan år 1956 att packa möblerna i platta paket och hur mycket 

utrymme produkten tar i transporten är ett av de elva kriterier som ingår i scorecard-
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verktyget. (ikea.com, 130507) Ett exempel som Åsén berättar om är att soffor sedan 

något år tillbaka kan packas i platta paket. Denna lösning har medfört att det numera går 

att transportera tre soffor på en pall istället för endast en, vilket resulterar i färre trans-

porter och minskat utsläpp av koldioxid. Målet är enligt Åsén att givetvis nå 100 pro-

cent i framtiden. Ytterligare en förändring som Åsén berättar om är att de för tillfället 

håller på att avveckla träpallarna i varuhuset och inför istället pallar av wellpapp. Hon 

menar att träpallarna är en enorm resursslukare gällande både träåtgång och de transpor-

ter som görs av endast lastpallar. I och med denna förändring har dock inköp av nya 

truckar och stallage varit nödvändigt men Åsén menar att det i slutändan kommer att 

gynna både företaget och miljön. Denna investering har varit möjlig då IKEA inte är ett 

börsnoterat företag och kan därmed investera i sådant som IKEA finner intressant.  

 

Ett annat mål som IKEA strävar efter är att till år 2015 endast använda material som till 

100 procent är återvinningsbart, förnyelsebart eller gjort av återvunnet material, idag 

uppfyller de 90 procent av detta mål. Ytterligare ett mål som IKEA arbetar väldigt 

mycket med är att vara självförsörjande gällande deras energiförbrukning. Åsén menar 

att all energi även här ska vara förnyelsebar och ska komma från energikällor såsom sol, 

vind och våg. I Sverige är detta mål redan uppfyllt då IKEA idag har nio vindkraftverk i 

Sälenfjällen och behöver därmed inte köpa någon el. De övriga kontoren är på god väg 

och år 2020 vill IKEA att alla kontor över hela världen ska vara självförsörjande på el. 

Åsén anser att detta är fantastiskt bra för miljön och samtidigt som IKEA står utanför 

elmarknaden kan de också sänka priserna på deras produkter. IKEA arbetar även mot att 

avfallet från deras verksamhet ska källsorteras till 90 procent år 2015. Åsén berättar att: 

”Tanken är att det ska vara enkelt, återigen vill IKEA att hållbarhet ska vara någonting 

som ska finnas för alla människor.” Det sista målet som Åsén nämner berör IKEAs 

bomull som till 2015 ska produceras enligt ett bättre motto. Något som vi i Sverige inte 

reflekterar över i lika stor grad som övriga länder är att vatten är en knapp resurs i 

många länder världen över. Detta medför att bomull är en stor bov då det krävs stora 

mängder av just vatten och kemikalier samt att det råder tuffa arbetsförhållanden vid 

framställandet av bomull. Åsén tycker att dessa mål är väldigt högt uppsatta men menar 

att det samtidigt är väldigt roligt och att de säkert kan komma att snubbla över vissa av 

dem. Men menar på att: ”Vi har modet att gå ut och säga att det här är det vi vill och 

det är det vi står för.”  
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4.3.2 Ölands Bank 

Bringeland skulle vilja påstå att Ölands Bank har arbetet med hållbarhetsfrågor sedan 

starten år 1832. Trots att begreppet CSR inte existerade på denna tid menar han att de 

hela tiden har arbetat med dessa frågor, även om de inte använt någon särskild benäm-

ning. De upprättade dock sin första CSR policy år 2009. Som vi nämnt ovan är Ölands 

Bank till 60 procent ägt av Swedbanks stiftelse och Bringeland berättar att de är ett kon-

soliderat dotterbolag som måste följa den koncernövergripande policyn. Han menar 

dock att kontoren på Öland inte fullständigt kan identifiera sig med denna då Swedbank 

har verksamheter i många olika länder. Detta skiljer sig från deras eget arbete där deras 

kontakt med Ölands omgivning ligger dem nära. Stiftelsens uppgift är att finna intres-

santa projekt som de vill stödja och dela ut pengar till. Pengarna kommer från Ölands 

banks vinstmedel och delas ut över hela Öland för att gynna lokala projekt. Projektens 

syfte är att bevara de funktioner och den kultur som finns på ön och behöver inte beröra 

området miljö även om detta är en viktig del för Ölands bank. Ett projekt som Bringe-

land berättar om är deras sponsring till inspelningen av filmen Skumtimmen. Han menar 

att inspelningen inte hade varit möjlig att genomföra på Öland utan deras hjälp.  

 

De förändringar som skett under Ölands Banks arbete med hållbarhet är att de har fått 

ökad kunskap inom området, menar Bringeland. Sedan tio år tillbaka använder de idag 

ett alternativt bankkort som stödjer Världsnaturfonden (WWF) och dess arbete. För 

varje korttransaktion bidrar Swedbank och Sparbankerna med 25 öre samt att årsavgif-

ten för kortet på 25 kronor går direkt till WWF. År 2010 blev bidraget på hela 7,1 mil-

joner kronor och tack vare detta bidrag kunde WWF göra viktiga insatser för Östersjön 

och tigern. (wwf.se, 130508) Bringeland kan inte ange någon statistik över antalet ägare 

till WWF korten men menar att det är en kanonidé och att de bör försöka sälja dem i 

större utsträckning.  

 

Ytterligare en förändring som har skett under de senaste två åren är att Bringeland själv 

har introducerat säkerhetsblad till alla de medel som används, detta på grund av tidigare 

anmärkning. I och med denna introduktion säkerställer Ölands Bank att de använder så 

mycket miljömärkta medel som möjligt och som inte skadar miljön. Den sista föränd-

ringen som Bringeland berättar om är att han tagit bort den årliga enkäten som besvara-

des av de anställda två gånger om året. Denna enkät har varit densamma de senaste tio 

åren och han ser inte att den har givit någon positiv effekt. Han har istället för avsikt att 
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besöka kontoren och föra en diskussion som förhoppningsvis leder till ökade synpunkter 

och bättre effekt. Bringeland berättar dock att de varken har gjort eller synts tillräckligt 

och att det endast flyter på i samma spår. Han menar därför att banken har som mål att 

under 2013 genomföra en aktivitet som gör deras miljöarbete mer känt visa att de är en 

miljöcertifierad bank. Ännu en idé som Bringeland har för att öka kommunikationen 

med sina kunder är att de har möjlighet till att bidra med förslag på miljöprojekt. Ban-

ken gör sedan ett urval och presenterar ett av dessa förslag varje månad. Allmänheten 

får sedan rösta för vilket projekt som bör stödjas av banken och den kunden med det 

vinnande konceptet får en check.  

 

Bringeland berättar att Stiftelsens styrelse årligen tar fram långsiktiga och övergripande 

miljömål och i linje med dessa utformas sedan Ölands Banks egna mål. Miljömålen för 

2013 är att minska kontanthanteringen, vilket dem ska uppnå genom att minska uttagen 

i automater med tio procent, öka antalet korttransaktioner med tio procent samt minska 

antalet kassatransaktioner med tio procent. Grunden till varför banken vill minska kon-

tanthanteringen är enligt Bringeland säkerhetsfrågan och hotet gällande rånrisk. Bringe-

land menar att det främst handlar om arbetsmiljö och säger: ”Har du inte några kontan-

ter på ditt kontor så blir det heller inga bankrån.” Fortsättningsvis berättar han att de 

för tre år sedan blev utsatta för rån på sitt kontor i Färjestaden och att denna händelse 

var väldigt otäck och obehaglig. På grund av detta valde en medarbetare att byta till en 

bank där de arbetar utan kontanter. Ölands Banks andra mål är att sälja fler kundkoncept 

och därigenom minska kunders och bankens miljöpåverkan. Med dessa kundkoncept 

menar Bringeland att de ska erbjuda exempelvis internetbank som är väldigt resursef-

fektiv gällande ekonomiskt och miljömässigt. Den aktivitet som vi nämnde ovan där 

banken vill bli bättre på att kommunicera sitt miljöarbete är deras sista och tredje mil-

jömål. Bringeland anser att Ölands Bank har en relativt hög marknadsandel gällande 

konceptförsäljning i jämförelse med de övriga miljöcertifierade företagen.  

 

4.3.3 Scandic 

I dokumentet Fakta om Scandic kan vi läsa att Scandics två centrala beståndsdelar i de-

ras arbete är att sträva efter ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. För att kunna 

skapa ett hållbart samhälle skriver Scandic i deras uppförandekod att de utgår från en 

kompass för hållbara affärer. Kompassen utgörs av deras principer och delas in i de tre 

dimensionerna ekonomi, miljö och etik. Det ekonomiska resultatet visar hur bra Scandic 
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lyckas med att skapa ett ekonomiskt värde. Det miljömässiga resultatet anger i vilken 

utsträckning de har lyckats minska sin miljöpåverkan och det etiska resultatet åskådlig-

gör hur mycket de bidrar med till samhället de verkar i. (ibid.)  

 

Vidare i Scandics uppförandekod kan vi även läsa om vad social och miljömässig håll-

barhet innebär för Scandic. Deras beskrivning av vad ett hållbarhetsarbete innefattar 

består av sex punkter där några av deras punkter innebär att de ska leverera produkter 

och tjänster som är ett bra val både miljömässigt och socialt samt att de ska uppfylla 

mer än vad lagen kräver. Scandic vill uppfattas som ett trovärdigt företag genom att 

vara pålitliga och transparenta i sin marknadsföring och information. Produkterna och 

tjänsterna ska även produceras och levereras under bra arbets- och tillverkningsförhål-

landen samt att de ska bidra till en hållbar utveckling när det gäller klimat, miljö, hälsa 

och levnadsvillkor. (ibid.) Scandic gick offentligt ut med deras miljöarbete år 1993 och 

Boustedt säger att det generellt sätt fanns i luften på den tiden. Scandic var ett av de 

företag som valde att ”haka på” trenden och inse värdet av att faktiskt kommunicera 

med marknaden om ens arbete och dessutom tjäna pengar på det. Hon menar att: ”Sam-

tidigt som man sparar till miljön så sparar man själv.” Boustedt säger att trenden sedan 

starten är att skapa en ökad förståelse för det arbete som görs. En förändring som har 

skett inom Scandic som vi kan läsa på deras hemsida är att de år 1995 introducerade 

papperskorgar med tre olika fack. Facken är uppdelade i kompost, papper och övrigt 

material för att på så sätt ta det första klivet med källsortering. Ytterligare en förändring 

som Scandic har åstadkommit är att de år 1996 införde månadsvis rapportering med 

statistik av alla hotellens förbrukning av energi, vatten, osorterat avfall och användandet 

av kemikalier (Fakta om Scandic). 
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Figur 4.1 Förbrukning av resurser 1996-2006. Källa: Fakta om Scandic 

 

Tabellen visar att Scandic efter tio år, 1996 till 2006, med ett aktivt miljöarbete har 

minskat sin energiförbrukning med 17 procent och 31 procent mindre i koldioxidut-

släpp. De har även lyckats minska sin vattenförbrukning med 14 procent samt 66 pro-

cent mindre osorterade sopor. (Fakta om Scandic) För att förtydliga dessa siffror och 

skapa en uppfattning om hur mycket det rör sig om kan det översättas till att energiför-

brukningen skulle räcka till el och uppvärmning för 9000 hushåll under ett helt år. De 

fossila koldioxidutsläppen skulle räcka från Stockholm till Göteborg tur och retur 

270 000 gånger med en bensindriven bil. Vattenförbrukningen skulle kunna fylla 683 

olympiska simbassänger samt att det osorterade avfallet skulle fylla 2770 lastbilar. 

(ibid.)  

 

Boustedt nämner vikten av att kommunicera med allmänheten om vad Scandic gör och 

år 2007 introducerade de ett verktyg för sina kunder där de har möjlighet att se hur 

mycket de sparar för miljön genom sin vistelse på Scandic. År 2008 kom ännu en för-

ändring och detta är enligt Boustedt en framgångsrik idé. De valde att byta ut den tradit-

ionella lokaflaskan till att istället använda sig av naturligt kranvatten från en karaff, 

detta för att förhindra onödiga transporter av flaskvatten. Karaffen har ett avtryck som 

motsvarar simmerskan Therese Ahlsammars hand och har därigenom blivit en stor 

”snackis”. Vidare menar Boustedt att: ”Det var modigt att strypa lokan, men det var ju 

väldigt bra och starkt. Det visade på något sätt att Scandic menar allvar i det man 

gör.” Vi kan även läsa på deras hemsida att för varje karaff de säljer görs en insättning 

med en krona till deras egen hållbarhetsfond, cirka en miljon kronor per år, där pengar-
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na sedan delas ut till olika hållbarhetsprojekt. Ett exempel på projekt som Scandic har 

givit bidrag till är när de förra året gav 400 000 kronor till Rädda Barnen i deras arbete 

med att hjälpa barn som flyr Syrien. (scandichotels.se, 130513) Boustedt visar oss den 

pågående renoveringen som är i full gång på hotellet i Kalmar. Under rundturen berättar 

hon att de istället för att bryta upp det nuvarande slitna trägolvet och lägga nytt som 

både är lättare och snabbare väljer Scandic att slipa det gamla golvet. Detta arbetssätt tar 

mycket mer mantimmar och därmed en ökad kostnad men Scandic väljer ändå att an-

vända det material som finns. Detta är enligt Boustedt ett medvetet steg för en hållbar 

miljö. I Scandic uppförandekod kan vi läsa att de tar hänsyn till produkters hela livscy-

kel, vilket innebär att produkterna ska vara tillverkade av förnyelsebara råvaror eller av 

material som har en längre livstid. Produkterna ska också vara återvinningsbara samt att 

de aldrig får bestå av hotade arter såsom djur och växter.  

 

En lansering som kommer att ske under maj månad är att de ska byta ut alla hygienar-

tiklar. Denna lansering innebär en miljöbesparing för Scandic då de istället för att 

slänga plasten för varje tom produkt, numera kommer att fylla på produkten i befintlig 

behållare. Samtidigt som det sker en miljöbesparing med denna nya idé kostar det även 

mindre pengar för Scandic. Boustedt menar även att: ”Man har kommit in med mer kva-

litet, medan det innan bara var miljö och enkelt och man hade inte med sig alla delar 

för en gäst.” Scandic vill förstärka sin marknadsposition och vara Skandinaviens stark-

aste hotellkedja. För att nå detta berättar Boustedt att deras mål är att alla hotell ska vara 

100 procent Svanenmärkta och inte förorsaka några fossila koldioxidutsläpp. De vill 

även arbeta med hållbarhet i deras produkter och tjänster så att det genomsyras i hela 

verksamheten.  

 

4.3.4 Ernst & Young 

Enligt Bohman har Ernst & Young tidigt erbjudit miljörevision till sina kunder och se-

dan 2000-talet började de använda hållbarhetsbegreppet CSR. Hållbar utveckling för 

Ernst & Young innebär en utveckling där de möter dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter till att möta sina behov. För att lyckas med detta 

ska de ta ansvar för miljön, ställa krav på leverantörer samt medverka till ett bättre sam-

hälle. (Ernst & Young, Års- och hållbarhetsredovisning) Enligt Bohman startades Ernst 

& Youngs miljörevision av en drivande kvinna och är en stark drivkraft inom företaget. 

Miljörevisionen blev också ett motiv till att stärka andra drivkrafter såsom varumärket, 
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lönsamhet samt krav från intressenter. Vidare berättar hon att de för dialoger med sina 

intressenter men att det även är viktigt att tänka på alla de tre delarna miljö, ekonomi 

och socialt. Detta för att företaget vill verka för bra ändamål utan att kompromissa med 

den ekonomiska utvecklingen. Vår respondent från Ernst & Young berättar att de har 

valt att samordna produktionen av deras års- och hållbarhetsredovisning då hållbarhets-

frågor är en naturlig del och ett steg mot en integrerad rapportering.  

 

Bohman kan tänka sig att det har skett stora förändringar sedan starten av deras arbete 

och tror att fokus förr i tiden låg vid miljö samt kvalitet. Sedan några år tillbaka menar 

hon dock att de har börjat arbeta med alla delar i hållbarhetsarbetet då samtliga är vik-

tiga. Bohman menar att medvetenheten bland unga medarbetare medför högre krav på 

ett engagemang från Ernst & Young som arbetsgivare. Detta krav har bidragit till att 

företaget har sett över sina transporter samt försök till att reducera antal resor.  

I Ernst & Youngs Års- och hållbarhetsredovisning kan vi läsa att de har som mål att 

minska sina koldioxidutsläpp genom att införa en miljöanpassad resepolicy. Policyns 

syfte är att minska deras miljöpåverkan samt bidra till säkrare och mer kostnadseffek-

tiva resor för de anställda. För att få en resepolicy som är mer miljöanpassad ska företa-

get använda tåg istället för flyg, videokonferenser istället för personligt möten samt öka 

andelen resor med miljöbil och boende på miljömärkta hotell. De har även som mål att 

genomföra en energieffektivisering genom att endast använda el som är miljömärkt, 

idag använder de drygt 50 procent av miljömärkt el. Under år 2011 hade Ernst & Young 

en materialförbrukning av papper som motsvarade 115,5 ton, vilket var en ökning med 

nio procent. Produktionen för denna mängd papper krävde hela 700 träd. De har därför 

som mål att minska deras materialförbrukning. (ibid.) Bohman menar att en del i fram-

gången för Ernst & Young är att deras hållbarhetsfrågor är en konkurrensfördel. Hon 

förklarar att det blir allt mer vanligt att leverantörer ska redovisa sina offentliga upp-

handlingar medan Ernst & Young som konsultföretag ska redovisa att de är certifierade 

samt bedriver miljöarbete. Bilderna nedan visar hur Ernst & Youngs miljöpåverkan har 

sett ut under de senaste tre rapporteringsåren.  
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Figur 4.2 Ernst & Youngs miljöpåverkan. Källa: Ernst & Youngs Års- och hållbarhetsredovisning. 

 

Figur 4.3 Fördelning av utsläpp CO2 år 2011/2012. Källa: Ernst & Youngs Års- och hållbarhetsredovis-

ning. 

 

4.3.5 Stena 

Lind Petrén berättar att Stena alltid har arbetet med hållbarhetsfrågor även om de inte 

alltid kallat det för CSR. Hon menar att de alltid har arbetat utifrån ett perspektiv inne-

hållande säkerhet och ett gott miljöarbete på deras filialer. Stena var även, enligt Lind 

Petrén, först ut på planen, bland återvinningsföretag, gällande certifieringen ISO 14000 

när den infördes på marknaden. De började arbeta med miljö-, etiska- och sociala frågor 

när det började bli aktuellt och har sedan dess varit viktiga frågor för dem. Detta då 

Stena måste ta hänsyn till sina lokala grannar för att skapa en bra relation samt erhålla 

sina tillstånd. Lind Petrén säger även att: ”Ju mer vi återvinner desto bättre är det för 

miljön och desto bättre är det för våra kunder och för vår affär.” Lind Petrén säger att 

hon kan se vissa förändringar gällande företags arbete för CSR- frågor. Hon kan se en 

utveckling från 90- talets början då många företag hade en miljöpolicy som inte var sär-

skilt genomtänkt och kanske till och med kopierad från ett annat företag. Hon menar att 

det är en stor skillnad mot idag då företag måste ha välgenomtänkta strategier och poli-
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cys, som även innefattar bredare frågor än enbart miljö. Omvärlden ställer idag högre 

krav på att få se hur organisationen arbetar mot de uppsatta målen.  

 

Enligt Lind Petrén delar Stena in sitt CSR- arbete i tre delar, dessa är affärslösningar, 

värdearbete samt arbetet med uppförandekoden. Hon uppger att de har flera spännande 

och bra exempel på affärslösningar som det gjort och ett exempel som hon nämner är ett 

samarbete som de haft med Håll Sverige Rent och Länsförsäkringar. Arbetet innefattade 

att Stena skulle samla in farligt avfall och skrot från lantbruken. De olika aktörerna hade 

ett eget intresse i uppdraget där försäkringsbolaget ville minimera riskerna, Håll Sverige 

Rent kämpar för ett skräpfritt Sverige, Lantbrukarna vill ha en prydlig gård och de på 

Stena vill ha skrotet och det farliga avfallet. Lind Petrén menar att: ”De hade sitt in-

tresse och vi hade vårt intresse.” Ett annat exempel är Stenas medverkan i samhällsut-

vecklingen där de efter många års präglat arbete får igenom den omvända skattskyldig-

heten på moms, från årsskiftet 2013. Hon säger att anledningen till denna förändring är 

viljan att få bort oseriösa aktörer på marknaden som fuskar med skatten och därmed 

skapar osund konkurrens. Inom delen värdearbete satsar Stena mycket på säkerhetsar-

betet där synen är att alla olyckor går att förebygga. Värdearbetet består i att sprida tan-

kar om ansvar och respekt gentemot alla intressenter och kapital. Uppförandekoden är 

ett ramverk för hur Stenas medarbetare ska uppträda i den dagliga verksamheten.  

 

”Att vi arbetar efter en uppförandekod är vårt sätt att visa att vi tar ansvar för verk-

samheten. Det är något som förväntas av vår omvärld, våra kunder, våra ägare och 

våra kollegor. Uppförandekoden ska ligga till grund för ett sunt uppträdande och för-

hållningssätt. Det är när var och en av oss uppträder i enlighet med uppförandekoden 

som vi kan nå verklig framgång i allt vi gör.” 

 

Stena har tre övergripande miljömål som ska vara uppfyllda år 2015, där det första är att 

minska energiförbrukningen. De vill minska förbrukningen med minst 20 procent ge-

nom att effektivisera sina processer, se över uppvärmningen av lokaler samt med en 

sparsam körning. De vill även öka deras material- och energiåtervinning med 50 procent 

av avfall som deponeras, av exempelvis bilinteriörer, gummi, härdplast och textilier. 

Deras sista miljömål är att minska bränsleförbrukningen, där samtliga anställda som kör 

fordon i tjänsten ska genomgå en kurs i sparsam och säker körning. (corpo-

rate.stenametall.com, 130510) För att uppnå dessa mål berättar Lind Petrén att de satsar 
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väldigt mycket på forskning och utveckling. Hon uppger också att Stena varit med och 

tillsatt världens första återvinningsprofessur, det är idag tolv doktorander som är knutna 

till arbetet. Det sista mål som Lind Petrén talar om berör deras arbetsmiljö där de vill 

minska antalet olyckor och sträva efter att noll olyckor sker, hon menar att alla olyckor 

kan förhindras. För att förhindra att olyckor inträffar har de så kallade ”safety walks” 

där de ständigt kartlägger risker, stora som små. När vi frågar vår respondent om hon 

tror att ett arbete med CSR- frågor kan skapa konkurrensfördelar och ökad marknadspo-

sition säger hon att: ”… ja, om du inte jobbar med de här frågorna idag tappar du kun-

der. Alla stora kunder kräver ett systematiskt CSR- arbete idag.” Hon menar också att 

det är självklart och gynnsamt, för ju mindre risker man utsätter verksamheten för och 

ju mer de återvinner desto mer lönsamt är det för dem. 

 

Under intervjun frågar vi vår respondent från Stena om hon tycker att vi i Sverige har 

kommit långt överlag med CSR- arbetet i förhållande till andra länder. Lind Petrén sä-

ger att Sverige inte ska slå sig för bröstet samtidigt som hon imiterar människors utta-

lande som lyder: ”Oh vi är så duktiga på miljöfrågor.” Hon förklarar att Sverige många 

gånger tycker att de har kommit längre med vissa frågor i jämförelse med andra länder. 

Vidare fortsätter hon: ”Jag tycker man ska ha en ödmjukhet både inför vad vi gör i Sve-

rige och för vad som görs i andra länder. Vissa länder har kommit längre i olika sak-

frågor än vad vi gjort i Sverige.” 

 

4.3.6 Body Shop 

Enligt Tjäder startade inte Body Shop som något stort varumärke, utan grundades av en 

driftig och innovativ kvinna vid namn Anita Roddick. Anledningen till varför hon öpp-

nade upp företaget var för att kunna försörja sig samtidigt som hon hade en övertygelse 

om att det var möjligt att göra affärer på ett annorlunda sätt. Tjäder uppger att Roddicks 

åtanke redan från början var att ha miljön och djuren i fokus. Detta visade sig fungera 

då Body Shop idag finns i över 60 olika länder. Sedan första gången, år 1976, då Body 

Shop började arbeta för vår planet har det succesivt vuxit fram fem grundläggande vär-

deringar som de än idag arbetar utifrån. Deras värderingar är: Support Community Fair 

Trade, Against Animal Testing, Activate Self Esteem, Protect the Planet och Defend 

Human Rights där den mest kända värderingen är Against Animal Testing. I och med 

detta menar Tjäder att deras värderingar alltid har varit med sedan starten, så de har ald-

rig ”börjat” med CSR utan det har alltid funnits. En förändring som Tjäder kan se är att: 
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”Från den första butiken så har varumärket vuxit och i takt med att vi har vuxit så har 

också vår möjlighet att förändra blivit större.” Tjäder menar att har de kunnat genom-

föra kampanjer och insamlingar mot exempelvis djurförsök, sextrafficking och fler 

kvinnojourer i och med den ökade förändringsmöjligheten. Vi kan på Body Shops hem-

sida läsa att de redan år 1996 inledde en kamp mot djurtester där denna kampanj resulte-

rade i fyra miljoner underskrifter. Året efter blev Body Shop det första internationella 

kosmetikaföretaget att skriva under Human Cosmetics Standard som stöds av internat-

ionella djurskyddsgrupper. (thebodyshop.se, 130507) Den 11 mars 2004 trädde EU-

förbudet mot djurtestad kosmetika i kraft och detta är enligt Tjäder deras största fram-

gång och menar att det var: ”En historisk dag som vi aldrig kommer att glömma! Men vi 

nöjer oss inte, nu genomför vi en stor namninsamling för ett globalt förbud!”  

 

Body Shop har satt upp klara mål för år 2020 där de ämnar minska den direkta påverkan 

som deras verksamhet medför. Body Shops mål innefattar att de vill minska sina koldi-

oxidutsläpp med 50 procent samt minska sin elanvändning med 50 procent, genom att 

exempelvis byta ut all butiksbelysning mot LED-lampor. De har även som mål att 

minska avfallet med 50 procent och sin vattenanvändning med 25 procent. De menar att 

vatten blir en allt mer knapp resurs och vill därmed inte slösa med det. Till sist ämnar de 

också skapa ett naturliv runt alla sina kontor där de exempelvis har kolonilotter som 

främjar den biologiska mångfalden. (thebodyshop.se, 130507) Tjäder återger att: ”Våra 

värderingar är vårt DNA, själva grundbulten i vår verksamhet.” Hon menar också att 

det är dessa värderingar som gör dem unika samt till ett bra val för konsumenter. Vidare 

beskriver hon att detta definitivt har varit nyckeln till deras framgång och deras starka 

tillväxt gällande marknadsposition och konkurrensfördelar.  

 

4.3.7 Skanska 

Carlén Johansson förklarar att Skanska alltid haft miljöfrågorna inkorporerat i sitt ar-

bete, men att fokus ökade i och med deras projekt vid Hallandåsen år 1997. Hon berättar 

om arbetet som innebar att de skulle bygga en tunnel genom Hallandsåsen och att det 

under byggnationen uppstod problem. Det problem som uppstod var att det läckte in 

vatten vilket medförde att de fick lägga ett skyddslager av kemiskt tätningsmedel. 

Denna lösning var sedan innan en bra lösning men eftersom berget i detta fall var väl-

digt poröst fungerade inte åtgärder på önskat sätt. Det som sedan fick en skada på miljö 

och närområden var att vatten blandades med den kemiska substansen vilket medförde 
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att bygget stoppades. Efter denna händelse tog Skanska tog tillsammans med Banverket 

ett beslut om att åtgärda den miljöpåverkan som bygget haft. Carlén Johansson menar 

att ur denna svåra och allvarliga kris uppstod någonting bra och de har sedan dess arbe-

tat mycket fokuserat med miljöfrågor och hållbarhet.  

 

”Det finns alla anledningar för oss att arbeta med de här frågorna, dels för att det fak-

tiskt är ekonomiskt positivt för oss nu och för framtiden men också för att det finns möj-

ligheter till att vara med resurseffektiv. Så för att den här hållbarhetsutvecklingen ska 

kunna hålla så måste vi också dra vårt strå till stacken med att det finns resurser för 

framtida generationer.”  

 

Carlén Johansson kan inte ge någon statistik över deras energiförbrukning jämfört med 

år 1995 då hon medger att det endast har sett över förbrukningen på lokal nivå och inte 

för hela koncernen. Hon menar dock att de har förbättrat detta genom att rapportera sin 

koldioxidpåverkan sedan år 2007. Dessa rapporter är utformade på en nordisk, europe-

isk och global nivå och hon menar att Skanska har haft en ledande position i många år 

på den nordiska rapporten. Ytterligare en förändring är att Skanska sedan sex år tillbaka 

anordnar framtidsdagar här i Sverige där Carlén Johansson berättar att de under tre da-

gar bjuder in kunder, leverantörer, myndigheter, politiker, NGO:er samt studenter. Hon 

förklarar att syftet med dessa dagar är att de vill vara en del i samhällsutvecklingen och 

diskutera viktiga frågor för det framtida samhället. Temat för 2011 års framtidsdag var 

att skapa förståelse för hur en hållbar utveckling för år 2030 kan se ut. Skanska skriver 

att städerna växer i allt snabbare takt och att det under de närmsta decennierna behövs 

tiotusentals bostäder och en utbyggd infrastruktur. De menar att de måste förena den 

snabba tillväxten med en stark grön och hållbar utbyggnad för att skapa harmoni med 

miljön och de människor som ska leva där. Temat för detta år handlar om att utveckla 

städer som är resurssnåla, effektiva och trygga. Framtidsdagen bjuder även på inspirat-

ion från andra städer i världen med syfte att dra lärdom och tillämpa detta i våra svenska 

städer. (skanska.se, 130507)  

 

Carlén Johansson berättar om en innovativ idé som Skanska förverkligat är effektiv an-

vändning av regnvatten där de till exempel i Finland byggde ett kontor med ett vatten-

system som samlar in regnvatten. Det vatten som samlas in genom detta system används 

i sin tur till att spola toaletter och andra vattenfunktioner som inte är till för dricksvat-
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ten. Hon menar att Finland såsom Sverige är länder som inte behöver se vatten som en 

knapp resurs, men Skanska arbetar med frågan även i dessa länder. Det finns dock plat-

ser i världen där tillgången på vatten är ett betydligt större problem och Skanska har 

därför valt att konstruera olika tekniska lösningar och installationer när de framförallt 

utvecklar sina egna byggnader. Carlén Johansson menar att Skanska tillsammans med 

sin ekonomiska agenda och leverantörer har funnit innovativa och effektiva lösningar 

för framtidssäkra byggnader.  

 

Carlén Johansson berättar att Skanska har ett projekt som de ständigt arbetar med som 

kallas för Color Palette. Färgpaletten består av tre olika färgskalor och är ett hjälpmedel 

för att visuellt beskriva vår utveckling, från dagens byggnadsstandard till ett byggande 

utan negativ miljöpåverkan.    

 

 

Figur 4.4 Illustration av Skanskas Resa mot Mörkgrönt. Källa: skanska.se, 130507 

 

Färgen ”vanilla” markerar startpunkten där Skanska följer lagar, regler och standarder 

vid deras byggnationer. Många av dagens byggnader motsvarar denna färgskala men 

Skanska strävar efter att bygga mer och mer grönt. Färgen grönt motsvarar de hus som 

illustreras i mitten på bilden och står för byggnader som har en högre standard än da-

gens byggnorm. Den mörkgröna och sista färgen i Color Palette är de projekt i Skanska 

där påverkan på miljön är noll eller nästintill noll. För att uppnå målen för ett grönt 

samhälle krävs det att Skanska tillsammans med sina kunder också har ett holistiskt 

synsätt i förhållande till dess omvärld. De måste även se till att deras byggnader funge-

rar i sin miljö utan att medföra negativa effekter på omvärlden, nu eller under någon del 

av livstiden. Skanska skriver att de är mitt i en intensiv utveckling i grönt tänkande och 

samhällsbyggande där de menar att det inte finns en lösning på de problem samhället 

står inför, utan det finns tusentals. (skanska.se, 130507) För att nå det mörkgröna områ-
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det måste projektet uppfylla tre av följande sex kriterier. Kriterierna innebär att byggna-

den ska ha noll energiförbrukning, noll avfall, noll ohållbart material, noll eller nära noll 

vattenförbrukning, noll farliga material samt nästintill noll koldioxidpåverkan vid an-

vändning av kol. (group.skanska.com, 130507)  

 

Carlén Johansson nämner att det kontor som först uppfyllde kraven för det mörkgröna 

området var Väla Gård i Helsingborg. På Skanskas hemsida kan vi läsa att Väla Gård 

inte bara är ett nollenergihus utan även en plusenergibyggnad, vilket innebär att kon-

toret genererar mer energi än vad som behövs. Byggnaden är utrustad med bland annat 

solceller och värmepump som effektivt reglerar värme och kyla. Den är också konstrue-

rad för att använda 35 procent mindre vatten än en vanlig svensk kontorsbyggnad ge-

nom att använda snålspolande toaletter samt effektivare installationer. Skanska använ-

der även Väla Gård som ett pilotprojekt för att demonstrera vad företaget kan erbjuda 

till potentiella kunder som är intresserade av gröna byggnader. De strävar efter att mer 

än tio procent av deras nya byggprojekt ska uppnå kraven för att placera sig i det mörk-

gröna området till år 2015. Figur 4.4 nedan visar de kriterier som Väla Gård uppfyller, 

de har bland annat noll energi, inga farliga material vid konstruktionen samt noll avfall 

till deponi. Figur 4.5 visar de sex kriterier som beskrevs ovan. (skanska-sustainability-

case-studies.com, 130507) 

 

Figur 4.5 Väla Gårds uppfyllda kriterier.  

4.6 Sex kriterier för att uppnå mörkgrönt område. Källa: skanska-sustainability-case-studies.com, 130507 
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Carlén Johansson berättar att Skanskas främsta mål är att vara det ledande byggbolaget 

när det gäller gröna frågor, de vill exempelvis utveckla framtidssäkra byggnader. På sin 

sociala agenda arbetar de för att inga dödsfall ska inträffa. De har även som mål till 

2015 att minska tre av fyra arbetsolyckor, vilket innebär att endast en olycka leder till 

frånvaro per en miljon arbetade timmar. Hon säger att deras långsiktiga mål är att nå 

noll olyckor men menar att det är väldigt svårt då byggbranschen är komplex och dy-

namisk miljö. Ytterligare mål och kärnvärden som vi kan ta del av på deras hemsida är 

att Skanska arbetar mot att uppnå noll miljöincidenter där de minimerar miljöpåverkan 

genom deras sätt att arbeta. De vill också stärka sina kundrelationer och sin lönsamhet 

genom att sträva efter noll förlustprojekt. (skanska.se, 130507) Carlén Johansson uppger 

att det är väldigt viktigt för Skanska att de arbetar med en grön profil och hon anser att 

det absolut finns strategiska fördelar genom att arbeta i denna riktning. Hon menar att 

positiva effekter som kan skapas genom detta arbete är en ökad lönsamhet och en ökad 

kundkrets. Carlén Johansson förklarar att ett ledande arbete med miljöfrågor till en bör-

jan kan vara en kostnadsökning men att det finns data som visar på en gynnsam utveckl-

ing, med en återbetalning som sker i framtiden.  

 

 

4.4 Omvärldsfaktorer 

4.4.1 CSR som en trend 

När vi frågar våra respondenter om de anser att CSR är en trend så svarar fem av våra 

sju respondenter att de inte anser att det är en trend. Boustedt säger att de tidigt påbör-

jade sitt CSR- arbete och att det därför inte blivit någon trend för dem. Då de enligt 

Boustedt har varit i framkant anser hon att deras CSR- arbete är en del av deras verk-

samhet och att det därför inte är en trend. Även Åsén menar att CSR alltid har varit en 

del av IKEAs värderingar och menar att: ”För oss är det en integrerad del av hur vi 

jobbar, så det är ingen trend.” Lind Petrén säger dock att begreppet CSR kan ses som 

en trend, men att arbetet som omfattas av begreppet inte är en trend. Hon menar till ex-

empel att Stenas verksamhet som har bedrivit återvinning sedan 1939 inte är en trend. 

Vidare förklarar hon:  
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”Att arbetet självklart förändras över tid och att man har fokus på olika frågor bero-

ende på hur världen ser ut för tillfället, men det är klart att det är viktigt att vi alla för-

söker bedriva en verksamhet som för samhället framåt mot en bättre värld.”  

 

Med detta menar hon att det är viktigt att ta hänsyn till aktuella frågor för att kunna bed-

riva verksamhet även imorgon och att det är omgivningen som ger Stena en ”licence to 

operate”. Slutligen beskriver hon att om inte omgivningen är välmående kommer heller 

inte Stena att vara välmående. Bringeland menar att det för Ölands Bank: ”… varit en 

hållbar trend i 100- tals år, med andra ord en hållbar trend ingen fluga.” Vidare berät-

tar han att Ölands Bank inte arbetar med detta bara för att någon annan gör det, dock är 

de medvetna om vad som skulle ske om de inte fokuserade på ett hållbart ansvarsta-

gande. Den sista respondenten som inte ser CSR som en trend är Bohman och menar att 

Ernst & Young bedriver hållbarhetsarbetet för att det verkligen gynnar företaget. Var-

ken Skanska eller Body Shop kunde svara på frågan beträffande CSR som en trend.  

 

4.4.2 Omvärldens påverkan 

Tjäder förklarar att Body Shop påverkas av samhället gällande sina beslut angående 

CSR. De riktar sina insatser till de områden som är utsatta och de har nyligen samlat in 

dryga 200 000 kronor till WWF till deras viktiga arbete inom klimatfrågan. De har 

också enligt Tjäder uppmärksammat krisen i Syrien och kommer inom kort att inleda ett 

samarbete med den internationella konfederationen Oxfam. Vidare skriver hon: ”Vi 

påverkas däremot inte av andra företag, vi står starka i våra värderingar och driver de 

värderingskampanjer som vi anser behövs för att göra skillnad.” Enligt Tjäder utformas 

Body Shops CSR- arbete utifrån de tre dimensionerna ekonomi, socialt och miljöansvar 

och ligger inom ramen för deras värderingsarbete. Lind Petrén berättar att de faktorer 

som Stena tar hänsyn till vid utformandet av deras CSR- arbete är en mix av företagets 

intressenter samt de olika dimensionerna. Hon förklarar att den input som de får av in-

tressenterna tillsammans med deras företagskultur ligger till grund för deras affärsmäss-

iga beslut. Liksom Tjäder menar Lind Petrén att Stena påverkas av samhället och säger:  

 

”Vi lever i en interaktion med alla omkring oss, så det är klart vi påverkas av deras 

arbete och kunders krav är otroligt viktiga för oss. Även grannars krav och önskemål 

om hur vi ska upplevas på platsen är viktiga för oss. Det är därför viktigt att vi har ett 

öppet sinne för omvärldens önskningar och krav.”  
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I Ernst & Youngs Års- och Hållbarhetsredovisning kan vi läsa att deras CR- arbete in-

nehåller ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Med dessa tre faktorer önskar 

Ernst & Young bedriva ett långsiktigt ansvarsfullt företagande. (ibid.) Bohman berättar 

att Ernst & Young är intressentdrivet och följer Global Compacts principer. Personligen 

kan Bohman se att hon arbetar med CSR utifrån delarna ekonomi, miljö och socialt som 

är grunden i Ernst & Youngs hållbarhetsarbete. Även om dessa tre delar är grunden i 

deras arbete så utgår de även från internationella regelverk, ISO 26000 och ISO 14000. 

De påverkas även enligt Bohman av intressenterna och för att ta del av deras önskemål 

om vart fokus ska ligga i företagets CSR- arbete utför de intressentdialoger. Även 

Bringeland säger att Ölands Bank påverkas av sina intressenter där framförallt ägare 

och kunder spelar en stor roll i deras utformning av sitt hållbarhetsarbete. För att skapa 

bra affärer förklarar Åsén att IKEA måste ta hänsyn till människa, miljö och ekonomi 

men även den särskilda kunden. Med detta menar Åsén att: ”Det hänger ihop, det som 

är bra för kunden är bra för IKEA!” Åsén förklarar att samtidigt som IKEA måste ta 

hänsyn till dessa faktorer då de påverkas av samhället och framförallt kunderna, drivs 

de även väldigt mycket av sina egna värderingar. Åsén säger att det är viktigt att ha en 

balans vid utformandet av deras CSR- arbete, men hon anser dock att i alla säljande 

företag är det kunden som är i fokus. Ett exempel som vår respondent från IKEA förkla-

rar är att kunder bör stå på sig och fråga hur företag arbetar med CSR- frågor och hur 

krav efterlevs. När denna efterfråga finns hos kunder går frågan vidare till ledningen 

som agerar därefter.  

 

Även Boustedt förklarar att deras intressenter har en betydelsefull del i hur de utformar 

sitt arbete då hela 75 procent av sina avtalskunder ställer krav på Scandic. Hon menar 

att Scandic inte hade varit aktuella vid upphandling om de inte valt att arbeta med håll-

barhet. Carlén Johansson menar att Skanska påverkas av samhället på många sätt då de 

bygger bland annat kontor, bostäder och vägar i samhället. Skanska utformar sitt håll-

barhetsarbete utifrån de tre dimensionerna ekonomi, socialt och miljöansvar. Carlén 

Johansson menar också att intressenterna är en viktig del av deras arbete och att det är 

av stor vikt att involvera dem.  

 

4.4.3 Transparens 
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Åsén berättar att den nya kommunikationsstrategin inte är något nytt och innebär att den 

ska vara transparent och att hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten. ”Vi har alltid 

varit öppna med vårt hållbarhetsarbete, vi lägger till exempel ut hållbarhetsrapporten 

på hemsidan. Det är ingenting som vi behöver hålla hemligt eller som vi vill hålla hem-

ligt, vi vill vara transparenta!” menar vår respondent från IKEA. I IKEAs uppförande-

kod kan vi läsa att de är mycket medvetna om att deras intressenter vill ta del av deras 

framsteg gällande deras åtaganden till ett mer hållbart företag. De skriver även att de 

gärna delar med sig av sina åsikter, framsteg och motgångar samt välkomnar feedback. 

(ibid.) Åsén förklarar att de tack vare sin goda kontroll idag känner modiga nog för att 

inte ducka för kommande utmaningar, vilket i sin tur ger dem mod att aktivt visa sitt 

arbete. Hon tror även att hållbarhet och ekonomi går hand i hand och att det är något 

som kommer att efterfrågas av kunder i allt större utsträckning. Åséns personliga åsikt 

är även att kundens ansvarstagande kommer vara en självklart inom de närmsta tio åren.  

 

Vi kan i Scandics uppförandekod läsa att de strävar efter att alltid ha en transparent 

kommunikation där de har en ärlig och seriös dialog med sina intressenter. Ett sätt för 

Scandic att visa sitt transparenta miljöavtryck är att öppet redovisa mål och resultat. 

Även Ernst & Young har strävan om att deras hållbarhetsarbete ska vara en integrerad 

del i deras verksamhet och kommunicera den på ett transparent sätt. De skriver också att 

förtroende är deras viktigaste bidrag till ett mer hållbart samhälle. Där de menar att: ”En 

väl fungerande samhällsekonomi bygger på att företag, organisation och myndigheter 

känner förtroende för varandra. Förtroende skapar förutsättningar för affärer, samar-

beten, tillväxt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.” (Ernst & Young, Års- och 

Hållbarhetsredovisning) Carlén Johansson anser att många stora bolag har allmänhetens 

ögon på sig samt att vissa intressentorganisationer ibland enögt granskar företags verk-

samhet och därmed inte ger utrymme för en dialog. Hon tror därför att: ”… det är vik-

tigt att vara transparent om man vill vara trovärdig.” Carlén Johansson berättar därmed 

att de försöker vara väldigt transparenta av denna anledning och tror även att Skanska är 

ovanligt öppna för att vara ett byggbolag. Även vår respondent från Stena förklarar att 

ett företag bör ha en transparens i vad som görs så att de kan rätta till de handlingar som 

blir fel, då Lind Petrén menar att alla kan göra misstag ibland. 

 

4.4.4 Gränsen för samhällsansvaret 
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Svaret gällande vart gränsen går skiljer sig mellan de olika företagen där Ernst & 

Young, Body Shop och Scandic inte kunde ge svar på denna fråga. Lind Petrén från 

Stena berättar att: ”Vi är ju en affärsdrivande verksamhet så vi har lika stort ansvar för 

det ekonomiska som de andra bitarna, sociala och miljömässiga. Så alla våra beslut 

måste utgå ifrån en balans mellan de tre benen.” Hon menar att gränsen för deras an-

svar beror på område och vilken fråga som berörs. När det gäller gränsen för Skanskas 

ansvar berättar Carlén Johansson att många av deras projekt påverkar den omgivande 

miljön vilket innebär att de måste ta ett ansvar gentemot den. Hon beskriver att de måste 

vara extra uppmärksamma vid projekt som är närliggande till en skola, där har de ansvar 

för att utbilda eleverna i att förstå allvaret med att passera ett byggprojekt. Hon uppger 

därför att deras ansvar inte endast är begränsat till deras kärnverksamhet. Carlén Jo-

hansson nämner att Skanska inte är begränsad i sitt ansvar då de gör insatser som stödjer 

platser utanför sina hemmamarknader. Ett exempel på detta som hon berättar om är när 

de gav ekonomiskt stöd till Thailand vid tsunamikatastrofen. Hon berättar dock att deras 

hjälpinsatser har förändrats och att de först och främst försöker bidra med maskiner och 

kompetens för att på ett säkert sätt hjälpa utsatta människor.  

 

Bringeland beskriver att gränsen för Ölands Banks ansvar är svår att dra och att de som 

företag inte kan strunta i att arbeta med hållbarhet för att endast tjäna pengar. Vidare 

säger han: ”Vi är utanför våra väggar och kontor men vi tar inte ansvar för hela Öland, 

det kan vi inte göra, utan vi tar vår del av ansvaret!” Även Åsén menar att IKEA tar ett 

ansvar för samhället genom att till exempel använda material från certifierade träd samt 

servera UTZ-märkt kaffe. Hon förklarar att det märkta kaffet påminner om rättvise-

märkta varor. Fortsättningsvis menar hon att IKEA fokuserar på helheten och menar: 

”Har man en produkt som är förlustbärande och miljövänlig så spelar det ingen roll, 

den är inte hållbar då det inte är hållbart i längden.” Hon beskriver att hållbarhetskon-

ceptet måste ”snurra runt” och samtidigt som företaget tjänar pengar, tjänar också mil-

jön på det.     

 

4.4.5 Följder om företag inte lever upp till allmänhetens krav 

Alla respondenter är eniga om att negativa följder kan komma att påverka företaget om 

de inte lever upp till allmänhetens krav på ett gott ansvarstagande. Boustedt förklarar att 

om inte hållbarhetsarbetet var en värdering för Scandic skulle det inte vara samma pro-

dukt längre och en del av dem skulle försvinna. Om företag skulle avvika från normen 
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gällande ansvarstagande menar Bringeland att det skulle påverka varumärket negativt. 

Även Carlén Johansson menar att om Skanska inte lever upp till allmänhetens krav kan 

det få starka konsekvenser genom att skada varumärket. Vidare säger hon: ”… skulle vi 

inte agera ansvarsfullt i våra olika områden så har vi omvärldens ögon på oss och det 

kan påverka vårt varumärke negativt.” Lind Petrén säger att följder från ett bristfälligt 

ansvarstagande kan ge ett reducerat förtroende som i sin tur kan skada varumärket och 

medföra affärer som går förlorade. Åsén uppger att om IKEA inte kan stå för vad de 

säger eller för vad de gör så kommer kunder inte vilja köpa deras produkter, vilket leder 

till att IKEAs försäljning minskar. Det är därför viktigt att IKEA är trovärdiga och står 

för sina värderingar.  Det är enligt Bohman inte strategiskt för Ernst & Young att inte 

fullborda deras ansvarstagande då det kan innebära att de förlorar och går miste om 

kunder. ”Med vårt värderingsarbete kommer självklart också ett ansvar och vi upplever 

ofta att vi har ögonen på oss, med all rätta! Vi behöver leva som vi lär och följa våra 

värderingar på alla nivåer.” Med detta menar Tjäder att Body Shops värderingar är en 

viktig hörnsten som måste följas för att inte utsättas för negativa följder och kritik.  

4.5 Interaktion med leverantörer 

Skanska har idag enligt Carlén Johansson cirka 100 000 leverantörer, de har dock inte 

ramavtal med alla dessa utan endast med de större leverantörerna samt de som levererar 

vissa utvalda material. Hon berättar att de krav som ställs på leverantörerna med ramav-

tal är att de till exempel ska följa Skanskas uppförandekod och acceptera deras miljö 

och arbetsmiljö policies. Om leverantörerna har en egen uppsatt uppförandekod ska den 

minst vara i linje med Skanskas egna. Den uppföljning som Skanska gör på sina leve-

rantörer sker enbart på lokalnivå och inte på koncernivå. Enligt Carlén Johansson kon-

trollerar Skanska de leverantörer med ramavtal i samband med den tidpunkt då avtalet 

skrivs. Skanska har även inom varje bolag inköpsorganisationer som granskar det 

material som levereras till projekten. Till hjälp använder organisationerna en databas 

där de kan se om ett material som köps in inte uppfyller de standarder som Skanska har. 

Ett exempel som Carlén Johansson redogör för är när de byggde en skola i USA som 

slutligen uppnått mörkgrönt område. För att säkerställa att projektet i USA höll de krav 

och standarder som var sagt valde Skanska att följa upp projektet under ett år.  

 

Tjäder uppger att Body Shop har ett team som kallas ”Community Fair Trade”, vilka 

ansvarar för deras rättvise handel och som regelbundet säkerställer förhållanden hos 
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deras leverantörer. Vi kan på Body Shops hemsida läsa att de idag har 25 olika Com-

munity Fair Trade- leverantörer som är experter inom sitt område för exempelvis ho-

nung, alkohol och aloe vera. Programmet för rättvis handel lanserades år 1987 och in-

nebär att Body Shop söker efter småskaliga odlare och traditionella hantverkare som är 

experter på sitt område. I utbyte erbjuds dessa leverantörer goda handelsförutsättningar 

och förmånliga priser som räcker till för att uppnå en god självständighet. Programmet 

tillhandahåller Body Shop med några av världens bästa ingredienser samtidigt som det 

skapar fördelar för mer än 300 000 människor. En av dessa leverantörer är en grupp av 

småskaliga lantbruk som befinner sig i ekoregionen Bale i Etiopien och odlar honung. 

Ekoregionen Bale har en stor biologisk mångfald och för att bevara den går tio procent 

av det pris som Body Shop betalar till leverantören. Dessa pengar används för att bevara 

ett ansvarsfullt jordbruk, mot skogsavverkning samt att långsiktigt vårda dess ekosy-

stem. De goda avtal som Body Shop har kräver en inblandning från flera aktörer och i 

detta fall är det lokala biodlare, ideella organisationer och Etiopiens jordbruksdeparte-

ment och tillsammans bestämmer de vilket pris som ska betalas för honungen. (the-

bodyshop.se, 130507) 

 

Vid ytterligare läsning på Body Shops hemsida (130507) kan vi se att företaget till-

bringar mycket tid hos sina leverantörer för att försäkra sig om att de förstår och enga-

gerar sig i deras uppförandekod. Programmet för leverantörerna innehåller regelbundna 

besök med var och en av leverantörerna där de med låg risk för oegentligheter granskas 

vartannat år och de med medelhög och hög risk bedöms varje år. Något som Body Shop 

undersöker vid dessa granskningar är att de anställda med frihet själva väljer var och när 

de arbetar. Detta då slaveri är oacceptabelt och att det idag globalt beräknas vara cirka 

12,3 miljoner människor som arbetar under tvång. Ytterligare en anledning till varför 

noga granskningar genomförs är för att vara säkra på att barnarbete inte förekommer vid 

tillverkningsprocessen. Det finns enligt en beräkning 218 miljoner barn som arbetar för 

att försörja sina familjer, vilket är något som Body Shop vill undvika. (ibid.) 

 

Åsén berättar att IKEA har en egen uppförandekod, IWAY, som sjösattes år 2000. Hon 

menar att den är väldigt detaljerad och att den ges till alla deras leverantörer. Åsén 

nämner flera kriterier och några av dessa är ålder som ska uppfyllas av de anställda, 

arbetsförhållanden, val av energi vid tillverkningen samt vilka kemikalier som används. 

Hon förklarar att IKEA sedan uppförandekodens start gjort över 170 tusen förbättringar. 
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Åsén nämner att IKEA bland annat arbetar med att allt det läder som de säljer i sina 

produkter inom snar framtid ska vara spårbart till den gård där djuret föddes. Vid starten 

var det ungefär 70 till 80 stycken leverantörer som inte uppfyllde kraven men Åsén me-

nar att alla idag är IWAY godkända vilket hon tycker är fantastiskt bra. Vidare uppger 

hon att tanken med denna uppförandekod är att deras leverantörer ska dela och drivas av 

IKEAs värderingar. För att kontrollera att leverantörerna uppfyller kraven förklarar 

Åsén att det både görs aviserade och oannonserade besiktningar.  

4.6 Medarbetare 

Vår respondent från Ernst & Young berättar att nya medarbetare på företaget får in-

formation om deras CSR- arbete vid introduktionen. Bohman talar även om att de an-

ställda har möjlighet att vara delaktiga i ett samhällsengagemang genom att under ar-

betstid arbeta på en hjälporganisation. Vidare om detta engagemang kan vi läsa i Ernst 

& Youngs Års- och hållbarhetsredovisning där de skriver att programmet, Volunteering 

at work, lanserades år 2011. Programmet innebär att medarbetare i städerna Stockholm, 

Göteborg och Malmö erbjuds möjligheten att under arbetstid göra en volontärinsats med 

16 timmar per år. Ernst & Young har dock som mål att arbeta vidare med detta program 

och slutligen erbjuda samtliga medarbetare i Sverige denna möjlighet. Anledningen till 

uppstarten av programmet kom som ett förslag från de anställda som ville att företaget 

skulle engagera sig mer i CR- frågor. Ledningen lyssnade till förslaget och istället för 

att passivt skänka pengar erbjuder de nu volontärarbete under arbetstid. (ibid.) 

 

Bringeland berättar att all personal på Ölands Bank måste genomgå en miljöutbildning 

vid starten av sin anställning. Det sker sedan mindre utbildningar vid exempelvis nya 

regelverk och uppförandekoder. Medarbetarna på Ölands Bank kan även dem komma 

med förslag på miljöförbättringar säger Bringeland, men detta är dock inte vanligt före-

kommande. Även Body Shop menar att utbildning av medarbetare är en viktig del och 

vi kan i deras värderapport läsa att de 2008 utvecklade en global djupgående introdukt-

ion bestående av två dagar. Det är vid introduktionen av stor betydelse att medarbetarna 

förstår Body Shops värderingar och föra dem vidare. Liksom Ernst & Young erbjuder 

Body Shop sina anställda att ideellt arbeta under arbetstid där de erbjuds minst tre be-

talda arbetsdagar per år. För att motivera och skapa en välmående personal erbjuder 

Body Shop flera olika sorters utbildningar, evenemang och friskvård. (ibid.) Tjäder 
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skriver att varje enskild medarbetare och främst deras ”hjältar” i butikerna är mycket 

delaktiga i de aktiviteter som berör Body Shops CSR- arbete. 

 

Vår respondent från Skanska berättar att varje enskild medarbetare genomgår olika ut-

bildningar där dessa till exempel berör arbetsmiljö och säkerhet. Det är inte endast 

Skanskas anställda som utbildas i dessa frågor utan också underentreprenörer samt be-

sökare. Carlén Johansson talar om att Skanska årligen anordnar en vecka som kallas 

”Safety week” där företaget fokuserar på frågor som berör arbetsmiljö och säkerhet. 

Under denna vecka bjuder Skanska in anställda, underentreprenörer, leverantörer, kun-

der, myndigheter och välkomnar också sina konkurrenter för att gemensamt diskutera 

dessa områden. Vidare förklarar Carlén Johansson att Skanska har ett samhällsengage-

mang där anställda för möjlighet att under arbetstid hjälpa svårt skadade områden. Ett 

exempel på detta är vid orkankatastrofen Sandy i New York där hon nämner att de an-

ställda med företagets maskiner fick möjlighet att röja undan vid de drabbade områdena.  

 

Boustedt uppger att medarbetarna på Scandic genomför en utbildning i början av sin 

anställning för att sedan kontinuerligt upprätthålla brandutbildningen två gånger per år. 

Scandic värnar om lokala samhällen där de befinner sig och redan år 2001 samlades 

samtliga medarbetare för att diskutera på vilket sätt de kan bidra till en bättre omgiv-

ning. Denna samling resulterade i olika förslag, allt från att skänka lakan till härbärgen, 

servera lunch till hemlösa eller bjuda nattvandrande föräldrar på kaffe. De såg alla att 

det var av större vikt att bidra med personliga insatser än att enbart samla in pengar. 

(Fakta om Scandic) Liksom tidigare nämnda företag förklarar Åsén att IKEA även ut-

bildar sina anställda vid introduktionen av arbetet. Företaget vill även att alla medarbe-

tare ska känna sig delaktiga och grundtanken är att det ska vara korta vägar mellan be-

sluten. Det sker dock inte några kontinuerliga utbildningar men Åsén nämner att de vid 

den nya lanseringen av deras hållbarhetsarbete hade ett informationsmöte om detta som 

varade i en timme.  

 

Lind Petrén berättar att samtliga medarbetare och chefer genomgår utbildningar gäl-

lande miljö och säkerhet. Stena utför också ledarskapsutbildningar där värderingsdis-

kussioner är en viktig del. För närvarande håller koncernen på att ta fram en E- learning 

utbildning som berör deras nya uppförandekod och som alla medarbetare ska genom-

föra. Fortsättningsvis säger hon att: ”CSR- arbetet för mig handlar om etiskt uppträ-
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dande, transparens och ansvarstagande, vilket är något vi förväntar oss att alla medar-

betare förstår och efterlever. Då blir de delaktiga i CSR- arbetet.” Hon menar därför att 

alla ska bidra med sitt strå till en hållbar utveckling utifrån uppförandekoden och kon-

cernens kärnvärden enkelt, tryggt och utvecklande. 

4.7 Acceptabel nivå 

Vi har avslutat alla våra intervjuer med en slutgiltig fråga som är väldigt subjektiv uti-

från respondentens egna åsikter. Frågan innefattar vilket år vår respondent tror att pro-

blemet gällande exempelvis miljö och etisk handel kan nå en acceptabel nivå. Alla våra 

respondenter, förutom Tjäder, påpekar att det är en ytterst svår fråga att besvara och att 

svaret beror på många olika faktorer. Boustedt uppger att hon tycker att Sverige har 

kommit en bra bit på vägen men att: ”… vi behöver ha en liten generationsskiftning 

innan man ser att det slår igenom i mycket. Man växer idag upp med en mer medveten 

syn, det sitter mer i blodet.” Vidare säger hon att det förhoppningsvis inom tio till fem-

ton år skett en viss framfart. Om vi inte har löst det inom en bestämd tid tror Boustedt 

inte att det går att lösa överhuvudtaget. Ännu en respondent som tror att det kommer 

hända mycket nästa generation är Bringeland från Ölands Bank. Han menar dock att det 

globalt kan ta väldigt lång tid. Ett exempel som han nämner är att det är väldigt svårt att 

få en boliviansk bonde att försöka sluta odla narkotika när det är grunden för mångas 

försörjning och avkastning. Han förklarar också att det är USA och Kina som borde visa 

vägen för de små länderna. Bringeland kan också se att många svenskar är trötta på att 

deras skattepengar ska gå till miljöfrågor och ta ett stort ansvar medan Polen bara 

”kräks” ner i Östersjön, svenskarna tycker att de redan tagit sitt strå till stacken. Det har 

dock vaknat upp allt fler människor och den nya generationen ställer krav på att våra 

multinationella företag inte är nere och ”grisar” i Indien och utnyttjar barnarbete för då 

slutar de att handla där. Bringeland avslutar med att säga: ”Ett generationsskifte med 

andra ord.”  

 

Lind Petrén säger att svaret skiljer sig beroende på vilket land eller område det talas om. 

Hon menar dock att det beror på de nya generationerna och hur de skolas in. Hon anser 

att tydliga målsättningar från politiker, EU och FN ska sättas upp samt att de ska vara 

bestämda med hur de vill arbeta med dem. Vidare säger Lind Petrén: ”Men jag tror att 

det är jättesvårt, du kan aldrig säga hur världen ser ut och hur länder agerar. Det 

kommer bli en kamp om resurser framöver.” Carlén Johansson berättar att:  



  
 

Sida 76 av 114 

 

 

”Det behövs många samverkande faktorer om vi ska komma att få en hållbar utveckling 

till en acceptabel nivå, dels behöver vi i de rika länderna acceptera att de mer fattiga 

länderna ska ha en acceptabel levnadsnivå och dels måste vi sänka vår standard.”  

 

Hon menar att företag tillsammans med politiker måste driva frågan om en acceptabel 

nivå och mänskliga rättigheter framåt. Enligt Carlén Johansson kommer kanske jordens 

befolkning år 2050 nå upp till nio miljarder invånare. Möjligtvis har vi då enligt henne 

kommit långt med denna fråga men hon är tveksam till om vi människor blivit mer 

kloka gällande mänskliga rättigheter och etisk affärsverksamhet. Carlén Johansson me-

nar att vi människor definitivt kommer slita än mer på vår omgivande miljö och dess 

resurser. Redan i nuläget säger hon att vattentillgången är en orsak till att krig och andra 

oroligheter startas i områden där vatten är en knapp resurs. Slutligen tror hon att: ”… 

det är långt kvar innan alla problem kommer att hanteras på en etisk acceptabel nivå.” 

Bohman har en förhoppning om att CSR kan komma att få en generell höjning och att 

länder som idag har kommit längre med CSR- frågor bör fortsätta i samma takt. Hon 

anser dock att de länder som har framgång i dessa frågor kan hjälpa exempelvis utveckl-

ingsländer i deras arbete för att minska klyftorna. Bohman menar att det inte går att 

kräva att alla länder är på samma nivå om 10 år men tror att utvecklingsländerna kan 

komma att inom tio år vara i det stadiet som dagens industriländer befinner sig i. Åsén 

säger att IKEA i sin helhet är stolta över hur långt de har lyckats komma då alla deras 

leverantörer är godkända i enlighet med deras uppförandekod IWAY. Hon menar att 

IKEA är en bra bit på väg men: ”… nöja sig ska man ju aldrig, utan alltid vara på väg 

och sträva efter att bli ännu bättre.”   
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta avsnitt sammanställer vi vårt teoretiska och empiriska material för att se sam-

band och tolkningar som vi finner dem emellan. Vi väljer att kombinera denna del med 

vår slutliga diskussion där vi presenterar våra tankar för valda delar i arbetet.  

5.1 Definitioner 

Som vi skriver i vår referensram menar Grankvist (2012) att många aktörer är eniga om 

vad hållbarhet står för men de är dock inte lika samstämmiga gällande vilket begrepp 

som bör användas för att förklara dess innebörd. Vidare menar han att CSR är det mest 

använda begreppet och har sitt ursprung i USA och Storbritannien. Ännu ett begrepp 

som används för att beskriva ett företags hållbarhetsarbete är sustainability, det har dock 

inte fått samma uppsving som exempelvis CSR. Fortsättningsvis menar Grankvist 

(2012) att valet till vilket begrepp som används främst ligger i företags utgångsläge. 

Utifrån tabellen i vårt empiriska material kan vi tyda att det mest frekventa begrepp som 

används är sustainability, vilket fem av våra sju respondenter använder. Ernst & Young 

är det enda företag som bland annat använder CR som benämning på sitt hållbarhetsar-

bete. Tabellen visar även att Stena och Ölands Bank har valt att använda egna begrepp.  

 

Efter att ha studerat våra respondenters företag kan vi därmed se att begreppsanvänd-

ningen skiljer sig åt samt att svaren avviker från vad vårt teoretiska underlag skriver. Vi 

kan se att anledningen till varför Ernst & Young använder sig av CR är då både företa-

get och begreppet har sin grund i Storbritannien. Vi kan dock se att begreppsanvänd-

ningen skiljer sig när Ernst & Young benämner sitt hållbarhetsarbete. Vår respondent 

menar att de använder begreppet CSR medan deras hållbarhetsredovisning visar på att 

begreppet CR är det mest frekventa. Om det inte tydligt framgår vilket begrepp som 

används anser vi att det kan skapa förvirring hos kunderna.  

 

Som vi skriver i vår resultatredovisning har Ölands Bank valt att använda orden miljö 

och etik som utgångspunkt i sitt hållbarhetsarbete. Vi anser att skälet till varför Ölands 

Bank använder dessa begrepp är för att de vill anpassa sig till sin omgivning. Deras 

syfte är att arbeta lokalt och bevara de svenska orden. Vi tycker att det är till en fördel 

att fokusera på den omgivning där företaget agerar och inte lägga onödiga resurser på 

att arbeta globalt om detta inte är det huvudsakliga motivet. Stena använder liksom 

Ölands Bank ett eget begrepp men syftet till detta har inte samma grund. Istället för att 
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anpassa ordet till omgivningen har Stena valt att utveckla och äga en egen benämning 

som ska sammanbinda hela verksamheten. Vi anser att denna utveckling kan ses som en 

fördel för Stena då det kan öka trovärdigheten i deras arbete gentemot intressenterna. 

Grunden till vår tanke är att omgivningen då kan uppfatta Stena som ett seriöst företag 

då de väljer att investera i ett unikt begrepp. Vi kan också se att Stenas nya begrepp 

Stena Relations inte är känt av omgivningen samt att det inte förknippas med hållbarhet 

och vi tycker därför att det kan vara svårt att se en koppling till CSR. Vi tycker inte att 

begreppet visuellt speglar Stenas syfte på ett tydligt sätt och det kan därför skapa fråge-

tecken hos omgivningen. 

5.2 Motiv till att implementera CSR 

Cerne (2009) kan se att anledningen till varför många företag känner sig pressade till att 

börja arbeta med socialt ansvarstagande beror på de påtryckningar och signaler som 

samhällets intressenter ger. Det är viktigt att företag främjar deras rykte och arbetar för 

att attrahera olika intressenter för att inte utsättas av media och dess påverkan. Vidare 

skriver Cerne (2009) att de företag som önskar ligga i framkant av deras marknad måste 

genom ett driftigt handlande se möjligheter för att skapa konkurrensfördelar. Även 

Borglund med flera (2009) och EU- kommissionen (2001) menar att ett företags intres-

senter är en stor drivkraft till att företag implementerar CSR- strategier. Ytterligare 

drivkrafter som ligger till grund till varför företag börjar arbeta med CSR är de frågor 

som kunder ställer angående företags arbete samt krav från anställda (Borglund m.fl., 

2009).   

 

Alla våra respondenter menar att påtryckningar från samhället och dess intressenter är 

en viktig faktor som de styrs av. Vår respondent från IKEA nämner att de framförallt 

påverkas mycket av sina kunder då det som är bra för kunden är bra för IKEA. Som vi 

skriver ovan nämner Åsén att kunder inaktivt påverkar de beslut som ledningen tar ge-

nom att ställa frågor som handlar om företags CSR- arbete. Likaså menar Boustedt, 

hade Scandic inte tagit hänsyn till sina intressenters krav om ett hållbart arbete så hade 

deras utbud inte varit ett attraktivt alternativ. Scandic berättar även att det inte bara är 

deras kunder som är av betydelse vid en förändring utan även deras anställda. Som vi 

skriver ovan påverkade de anställda företaget till att tillsammans värna om lokalsam-

hället och på så sätt bidra till en bättre omgivning. Även Ernst & Young lyssnar till sina 

medarbetare som hade påverkan till att introducera programmet Volunteering at work. 
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Som vi skriver i vår resultatredovisning har Skanska på ett innovativt sätt funnit en lös-

ning som gör att de kan ta tillvara på regnvatten för olika funktioner.  

 

Vi kan utifrån vårt empiriska och teoretiska material tolka att det är viktigt att ta hänsyn 

till samhällets påverkan och intressenters krav. Vi anser precis som IKEA att kunder har 

en stor påverkan i framförallt tjänsteföretag där det är kunders åsikter som är av bety-

delse. Vi tycker dock att det är svårt för företag att anpassa sig till dess intressenter då 

deras krav är olika och företag har många intressenter att ta hänsyn till. Vi anser därför 

att det kan uppstå problem då det är svårt att balansera hur stort fokus företag bör lägga 

vid varje intressent samt hur de ska rangordnas. Vi tycker att det är viktigt att både 

Scandic och Ernst & Young lyssnar till sina anställda när de kommer med förslag då det 

är de som förmedlar värderingarna till företags kunder. Vi finner den innovativa lösning 

som Skanska gjort som en konkurrensfördel då de tar till vara på vatten som en är knapp 

naturresurs i stora delar av världen. Detta då vi anser att idén är unik på marknaden och 

trots att vatten inte är en obegränsad resurs i Sverige tar Skanska ändå hänsyn till de 

problem som ligger utanför deras landsgränser.  

 

Ännu en anledning till varför företag väljer att implementera CSR är för att det inte 

räcker med att erbjuda ett tillfredsställande utbud och god service. Det är idag av bety-

delse att tillhandahålla produkter och tjänster som inte äventyrar behoven för världens 

nästkommande generationer. (Löhman och Steinholtz, 2003) Alla våra företag arbetar 

för ett bättre samhälle genom att bland annat ta ansvar för miljön och samhällets ut-

veckling. I vår resultatredovisning skriver vi att det är av stor vikt för Scandic att se till 

produkters hela livscykel och att de ska vara tillverkade av förnyelsebara råvaror samt 

att ingen skada på djur och växter ska ske. De har som vi skriver ovan gjort en stor för-

ändring där de numera använder befintliga plastbehållare för hygienartiklar. Även vår 

respondent från IKEA menar att de endast ska använda material som är återvinnings-

bart, förnyelsebart eller gjort av återvunnet material. Anledningen till varför denna fråga 

är så viktig för IKEA är för att de vill säkerställa en hållbar framtid. Genom att använda 

ett så kallat hållbarhetsscorecard kan de utvärdera hur hållbara deras produkter är samti-

digt som de kan få feedback för att förbättra dem. Skanska använder sig av en databas 

där de kontrollerar det material som köps in för att säkerställa att inga farliga ämnen 

används. Carlén Johansson säger att deras stora mål som de strävar mot är att uppnå 

mörkgröna projekt som är en del av ett fortsatt hållbart samhälle.  
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Utifrån våra respondenters svar kan vi se en koppling till det vi kan läsa i teorin om att 

det är allt mer vanligt att fokusera på mer än bara utbudet och den service som ges. Vi 

anser att det idag är av betydelse att se till hela livscykeln för en produkt och vi tycker 

därför att Scandic och IKEA visar på ett hållbarhetstänk där de värnar om dagens resur-

ser och nästkommande generationer. Vi tycker att den förändring som Scandic gjort 

gällande plastbehållarna tyder på att de tar ansvar för miljön samtidigt som de gynnar 

dem själva i form av en kostnadsbesparing. Vi förstår att Scandic som företag måste se 

till att vinst skapas för att vara ett ekonomiskt hållbart företag men vi ser ändå att de 

lägger stort fokus gällande miljöansvar. Även IKEA visar på ett stort engagemang för 

bland annat miljöfrågor genom sitt scorecard. Vi tycker att detta verktyg tyder på att 

IKEA verkligen vill förändra och förbättra sin egen verksamhet samt hållbarheten i 

samhället. Vi tycker att det på ett tydligt sätt går att se att Skanska arbetar för bättre och 

mer hållbara byggnadsprojekt då deras Color Palette genomsyrar hela deras verksamhet. 

Vi anser att denna illustration hjälper verksamheten att lättare nå deras mål då det är en 

tydlig bild över vad som ska utföras för att nå målen. Slutligen kan vi se att fokus inte 

endast ligger vid företags utbud och service och att CSR- frågor inte längre är en bi-

syssla utan en självklarhet för många företag.  

 

5.2.1 Följder om företag inte lever upp till allmänhetens krav 

EU- kommissionen (2001) skriver att företags agerande kan påverkas av negativ kritik 

och därmed skada företags varumärke och anseende som är dess viktigaste tillgångar. 

Även Löhman och Steinholtz (2003) menar att den risk som CSR medför är minskat 

anseende och minskat värde på varumärket. Alla våra respondenter är eniga om att ett 

bristande eller uteslutande ansvarstagande gentemot samhället skulle medföra negativa 

effekter för företaget. Body Shop och Scandic berättar att värderingarna är en del i deras 

verksamhet och om dessa inte existerar och efterföljs skulle företaget inte vara det-

samma. Ernst & Young anser att ett bristande ansvarstagande inte är strategiskt och 

skulle kunna medföra en förlust av kunder. Även IKEA menar att kunder förlorar viljan 

att konsumera hos dem om deras ansvarstagande är bristande, vilket skulle resultera i en 

minskad försäljning. Detta är även något som Stena antyder. Till sist anser Ölands Bank 

och Skanska att det skulle skada varumärket om de avviker från allmänhetens krav gäl-

lande ansvarstagande.  
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Utifrån våra respondenters svar kan vi se en tydlig koppling till teorin. Vi ser att det är 

entydigt från båda håll att det drabbar företaget svårt om de inte lever upp till samhällets 

krav på ett gott ansvarstagande. Vi tycker i enlighet med vår referensram och resultatre-

dovisning att det är en självklarhet att negativa följder kan uppstå om ett företag miss-

brukar sitt ansvar och sin makt. Om företag väljer att inte lyssna till sina intressenters 

krav anser vi att företag kan få en negativ bild förknippad till sig. De företag som får en 

negativ bild runt omkring sig kan vi se drabbas betydligt hårdare över små misstag än 

de företag som har en positiv aura. Vi anser därför att företag bör vårda sitt ansvar då vi 

kan tolka att det är svårare att återfå förtroendet än att behålla det.  

5.3 Värdegrund en del av företaget 

Som vi skriver i vår referensram bör ett företags värderingar spegla deras värdegrund 

och kultur samt upplevas som naturligt. (Borglund m.fl., 2012) Grunden i ett företags 

varumärke och dess framgång är enligt Löhman och Steinholtz (2003) deras värdering-

ar. Dessa värderingar skapar även en säkerhet som bidrar till att företag vågar agera. 

Fortsättningsvis menar dem att ett företags värderingar är deras ryggrad, vilka hjälper 

företag att visa vägen genom svåra tider. Utan dessa värderingar menar Löhman och 

Steinholts (2003) att varumärket endast blir ett tomt skal utan någon själ. Även Banerjee 

(2007) menar att företag bör identifiera sig och agera i de områden där de verkar. Åsén 

från IKEA berättar att de lägger stor vikt vid sina värderingar samt att alla medarbetare 

följer samma anda. Vidare berättar hon att deras värderingar är något de drivs väldigt 

mycket av. Tjäder förklarar att det är viktigt att Body Shop följer sina uppsatta värde-

ringar på alla nivåer då de har ett ansvar gentemot dessa. Slutligen poängterar hon att 

deras värderingar är en viktig hörnsten i deras arbete.  

 

Vi kan se att vårt teoretiska material stämmer bra överens med vad våra respondenter 

angivit, där alla menar att värderingar är en viktig grund. Vi anser att företag med en 

stark värdegrund når ut till allmänheten på ett effektivare sätt än om de inte hade arbetat 

med sina värderingar och företagskultur. Vidare tycker vi att företag med en god värde-

grund har något att stödja sig emot vid både framgångar och motgångar. Denna grund 

gör att företag vågar satsa på sina projekt och leva upp till sina värderingar. Vi anser 

även att en väl definierad värdegrund gör att företag lättare kan välja vilket område som 

de vill agera inom. Ett exempel på detta som vi uppmärksammat är IKEA, som tydligt 

visar vad de står för genom att på ett enkelt sätt använda sig av kläder som representerar 
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enkelhet. Kläderna visar också att IKEA finns för alla människor där vi kan se att samt-

liga individer på olika befattningar använder sig av liknande klädsel. Den tanke som 

först slår oss när vi hör företagsnamnet Body Shop är deras mest kända värdering som 

förespråkar att de är emot djurtester. Då det står tydligt att vi förknippar Body Shop 

med deras mest omtalade värderingar anser vi att de lyckats förmedla sina ståndpunkter 

på ett bra sätt. I utgångspunkt från dessa två exempel kan vi se att värderingar är en vik-

tig grund för företag där dessa kan skapa både trygghet samt konkurrensfördelar. De 

konkurrensfördelar som vi kan se uppstå genom ett företags värderingar är tydligare 

inriktning i arbetet, vilket hjälper dem att vägledas till de rätta affärerna.  

5.4 Medarbetares roll och utbildning 

Som vi skriver i vårt empiriska material utbildar samtliga företag sina anställda i många 

olika frågor, dess omfattning skiljer sig dock åt. Tjäder berättar att Body Shop arbetar 

mycket för att deras medarbetare ska förstå företagets värderingar och att det ska ge-

nomsyra hela verksamheten. De utför en utbildning som varar under två dagar för att 

skapa förståelse hos de anställda. Även Skanska lägger stor vikt vid sin utbildning, stora 

som små. Genom kontinuerliga utbildningar ser de till att medarbetarna alltid är uppda-

terade med den information som krävs. Som vi skriver ovan så har Ölands Bank en mil-

jöutbildning för samtliga anställda vid nyanställning men också utbildningar vid exem-

pelvis nya regelverk och uppförandekoder. I vår referensram talar Borglund med flera 

(2012) om att utbildning i högsta grad är viktigt för att införliva ett äkta CSR- engage-

mang samt att öka trovärdigheten till kunderna. Han menar att utbildningar kan ske på 

olika sätt men att det är vanligt vid en introduktion eller nyanställning. Även Löhman 

och Steinholtz (2003) poängterar att trovärdighet kommer från medarbetarnas kompe-

tens och engagemang.  

 

Vi kan se att det som står skrivet i vår referensram även stämmer överens med vad våra 

respondenter angivit. Utifrån detta kan vi tyda att den kompetens som medarbetarna 

besitter leder till ett ökat engagemang och trovärdighet gentemot kunder. Vi anser att 

den tid som Body Shop investerar i utbildning återigen tyder på att de vill införa sina 

värderingar och ståndpunkter i medarbetarnas sätt att tänka och agera. Denna investe-

ring som Body Shop gör i medarbetarnas utbildning kan vi tolka som att Body Shop 

helhjärtat vill föra vidare sina värderingar. Då Skanska är ett stort byggbolag kan vi se 

att deras arbetsmiljö är komplex samt innehållande stora och tunga maskiner som kan 
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orsaka skador. Detta kan vi se är en av de anledningar som ligger till grund för Skanskas 

investering i utbildningar. Ett evenemang som vi finner intressant är den årliga ”Safety 

week” som Skanska arrangerar. Vi ser inte detta projekt som endast en utbildning utan 

som en vecka full av möjligheter där flera aktörer samlas under trevliga förhållanden för 

att diskutera viktiga frågor. Detta projekt är enligt oss ännu ett tecken på att Skanska har 

ett stort fokus vid att nå ett av sina mål som innefattar noll olyckor. Utifrån den inform-

ation vi fick angående de utbildningar som Ölands Bank har fick vi intrycket av att de 

inte lägger stor vikt vid detta. En anledning till varför vi inte fick känslan av att de gör 

tillräckligt anser vi kan bero på en svagare värdegrund. Det är genomgående för alla 

våra företag att utbilda sina anställda i bland annat CSR- frågor. Denna investering 

tycker vi är bra då det tyder på att företagen är seriösa och inser vikten vid att lägga re-

surser på dessa frågor. Vi tycker att det är av stor betydelse att medarbetare får ta del av 

olika utbildningar då de är ansiktet utåt och bör förmedla företagets värderingar på ett 

attraktivt sätt.    

 

5.4.1 Medarbetarnas medverkan till en hållbar utveckling 

Enligt vår referensram är det vanligt att låta sina anställda vara involverade i volontär-

arbete på betald arbetstid (Grafström m.fl., 2008). Grankvist (2012) skriver att donat-

ioner inte endast handlar om att ge pengar till behövande utan även bidra med exempel-

vis resurser och kunskap. Utifrån vår resultatredovisning kan vi se att Body Shop enga-

gerar sig inom välgörenhet där de stödjer olika ändamål samt erbjuder anställda att en-

gagera sig i volontärarbete. Även Ernst & Young ger medarbetarna en möjlighet att 

medverka i ideella organisationer. Ytterligare företag som arbetar för att medarbetare 

ska känna delaktighet i samhällsengagemanget är Scandic och Skanska. Istället för att 

aktivt arbeta med volontärarbete bidrar de istället med resurser och kompetens då de 

anser att det är av större vikt än pengar.  

 

Som teorin förespråkar är det vanligt att låta sina anställda engagera sig i volontärarbete 

vilket vi kan se stämmer överens med våra företag där fyra av sju erbjuder detta ideella 

arbete. Vi tycker det är bra att Body Shop och Ernst & Young erbjuder sina anställda en 

möjlighet till att arbeta ideellt. Vi finner att denna möjlighet bidrar till att de anställda 

privat utvecklar ett mer hållbart tänk då de kan få upp ögonen för verkligheten och dess 

utveckling. Vi menar att denna uppenbarelse kan medföra att CSR- arbetet sprids och 

att utvecklingen kan fortlöpa. Då Ernst & Youngs volontärarbete endast erbjuds till 



  
 

Sida 84 av 114 

 

samtliga medarbetare i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö anser vi i enlighet 

med deras uppsatta mål att de bör erbjuda detta samhällsengagemang till alla inom före-

taget. Utifrån Scandics och Skanskas syn på donationer kan vi koppla detta till vad 

Grankvist (2012) skriver. Vi tycker att det kan vara av större värde att erbjudas resurser 

i form av material och kunskap istället för att få ”rena” pengar. Detta då de behövande 

kanske inte har den kunskap och möjlighet som krävs för att förvalta likvida medel. För 

att ta Sandy katastrofen som exempel där Skanska valde att bidra med exempelvis ma-

skiner och kompetens kan vi se att detta är av större betydelse då personliga insatser vid 

denna situation förmodligen är mer värda.  

 

Vi kan se att volontärarbete kan ge positiva effekter såsom en ökad förståelse om CSR 

hos de anställda men även en hjälp till behövande i svåra situationer. Denna hjälp får 

dock enligt oss inte enbart ses som en välgörenhetsinsats av ett företags CSR- arbete 

utan det måste finnas en koppling till verksamheten. Då vi anser att företags samhälls-

engagemang bör handla mer om att ge av den kunskap som medarbetare besitter samt 

av resurser som företaget innehar istället för att endast skänka pengar. Vi anser att före-

tag har lättare att bistå med dessa resurser än vad privatpersoner har. Vi kan utifrån egen 

erfarenhet se att privatpersoner dock kan bidra med bland annat kläder som kan lämnas 

in vid lättillgängliga inrättningar. Till sist kan vi se att det är av stor betydelse att alla 

hjälper till i den mån som denne har möjlighet till.  

5.5 Leverantörer 

Det är enligt Borglund med flera (2009) viktigt att företag genom en intern process stäl-

ler krav på sina leverantörer och underleverantörer för att CSR- utvecklingen ska drivas 

framåt. Även Grankvist (2012) skriver att de flesta stora företag använder sig av avan-

cerade uppföljnings- och rapporteringssystem för att säkerställa att leverantörer lever 

upp till de krav som upprättas. Ytterligare en metod som används för att kontrollera att 

kraven efterlevs är att besöka leverantörer kontinuerligt. Fortsättningsvis menar 

Grankvist (2012) att det är än mer viktigt att besiktiga de leverantörer som befinner sig i 

utvecklingsländer. EU- kommissionen (2001) skriver att uppförandekoder som lämnas 

till leverantörer innehållande krav på exempelvis arbetsförhållanden endast är effektiva 

om de följs upp och granskas. Grankvist (2012) skriver att det förr i tiden var vanligt att 

företag sa upp kontraktet med de leverantörer som inte uppfyllde kriterierna men så är 

inte fallet idag. Numera är det dock vanligt att hjälpa sina leverantörer till bättre stan-
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darder för att på så sätt uppnå förbättringar för både leverantörer och dess medarbetare. 

(ibid.) 

 

Body Shop tillbringar mycket tid vid sina leverantörer och genomför kontinuerliga 

granskningar beroende på vilken risk leverantören har. Som vi skriver ovan i vårt empi-

riska material har IKEA enligt Åsén en uppförandekod vid namn IWAY som innehåller 

de krav som IKEA ställer på sina leverantörer. Vid starten av denna uppförandekod 

misslyckades 70- 80 stycken leverantörer genom att inte uppfylla kriterierna, IKEA har 

dock sedan starten av uppförandekoden genomfört 170 tusen förbättringar. Även IKEA 

gör besiktningar som sker kontinuerligt. Skanska väljer däremot att endast granska sina 

stora leverantörer samt de av betydelse. Kontrollerna sker endast med de som har ram-

avtal och vid den tidpunkt det skrivs.  

 

Vi kan se en tydlig koppling mellan teori och empiri gällande den kontakt som företag 

har med sina leverantörer. Vi tycker det är bra att Body Shop väljer att granska de leve-

rantörer som de anser har en högre risk mer kontinuerligt, så att dessa inte återgår till 

gamla rutiner. Då Skanska är ett globalt företag anser vi att de borde införa ramavtal 

och granskningar med samtliga involverade aktörer i leverantörskedjan och inte endast 

med de som är av större art och betydelse. Anledningen till detta är då vi antar att 

mindre leverantörer också är i behov av riktlinjer då de själva kanske inte har den kom-

petens som krävs. Vi kan inte hålla med Skanska om att enbart prioritera de stora och 

betydelsefulla leverantörerna då vi anser att Skanska även har ett ansvar gentemot öv-

riga aktörer i leverantörskedjan. Som EU- kommissionen förespråkar är en uppförande-

kod endast effektiv om den följs upp och granskas. I enlighet med detta kan vi se att 

Skanska bör förbättra sina granskningar då de för nuvarande endast sker vid avtalets 

start. Vi tycker att de ska införa kontinuerliga besök för att garantera att den grundläg-

gande standarden följs upp och därmed på ett effektivt sätt tillämpa deras uppförande-

kod.  

 

Då några av IKEAs leverantörer misslyckades med att upprätthålla de krav som ställdes 

tolkar vi att kraven är högt uppsatta, vilket vi tycker är bra då det handlar om viktiga 

frågor. Vi kan även se att IKEA har gjort förbättringar gällande uppförandekoden och vi 

tolkar det därmed som att IKEA hjälpt sina leverantörer till att nå kriterierna. Vi kan 

koppla detta till vad Grankvist skriver om att det är vanligare att hjälpa sina leverantörer 
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till att nå bättre standarder. Vi anser att IKEAs initiativ för att hjälpa sina leverantörer är 

bra då det skulle kunna ge förödande effekter om IKEA istället valt att säga upp kontak-

ten med de som inte uppfyllde kraven. Vi kan då se att leverantörer går från att ha då-

liga arbetstider till att istället arbeta under tvångsarbete och slavliknande förhållanden.  

5.6 Socialt ansvarstagande 

Socialt ansvarstagande kan enligt EU- kommissionen (2001) exempelvis handla om att 

effektivt utnyttja de naturresurser som används inom företag för att tillämpa ett så kallat 

kretsloppstänk som Grankvist (2012) skriver om. Grankvist (2012) menar att hållbar-

hetsarbetet inte endast är en kostnad utan en källa till möjligheter, innovation och kon-

kurrensfördelar. Som vi skriver i vår resultatredovisning väljer Scandic att rusta upp det 

nuvarande trägolvet istället för att lägga nytt, trots att det är mer kostsamt. Detta är en-

ligt vår respondent på Scandic ett medvetet val för en hållbar miljö. Även IKEA har valt 

att se över sin materialanvändning för ett mer hållbart tänk genom att byta ut träpallarna 

mot stallage av wellpapp som är en stor vinst för både företaget och miljön. Skanska 

kan se att positiva effekter såsom ökad lönsamhet och ökad kundkrets kan uppkomma 

vid arbete med CSR- frågor. De anser även att arbetet till en början kan vara en kost-

nadsökning för företaget men att det i framtiden kommer löna sig.  

 

Vi tycker att dessa två exempel tydligt visar på att företagen använder nuvarande och 

mer effektivt material för att skapa en förbättring. Vi kan därför koppla det synsätt som 

Scandic och IKEA har med vår referensram som menar på att socialt ansvarstagande 

handlar om att effektivt utnyttja naturresurser. Vi anser att det är ett aktivt och medvetet 

val från de båda företagen att en extra gång se över hur de på bästa sätt kan tillämpa ett 

hållbart tänk i deras dagliga verksamhet. Tillvägagångsätten som företagen använder sig 

av tycker vi är bra då de visar på att enkla åtgärder kan göra stora skillnader för bland 

annat miljön. Vi kan tänka oss att det i framtiden blir mer aktuellt och nästintill tving-

ande att se till hållbarhetsfrågor vid investeringar då dagens naturresurser blir allt mer 

knappa. Det synsätt som Skanska tillämpar tycker vi stämmer överens med att ett håll-

barhetsarbete inte endast bör ses som en kostnad utan även som ett möjliggörande ar-

betssätt. Anledningen till detta är då vi anser att Skanska flera gånger visar på att deras 

hållbarhetsarbete är en framgångsrik uppfinning och inte en kostnad som tynger ned 

företagets verksamhet.  
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5.6.1 Välgörenhet, integration och innovation 

Grafström med flera (2008) och EU- kommissionen (2001) menar att företags sociala 

ansvar är frivilligt och sträcker sig utanför vad lagen säger. Banerjee (2007) menar att 

företag bör gå utöver minimivillkor samt uppträda etiskt korrekt i områden som inte är 

kodifierade i lag samtidigt som de går med vinst. Även Löhman och Steinholtz (2003) 

förklarar att företag måste se till hur de påverkar dess omvärld, vilket kan handla om att 

värna om de människor, djur och den miljö som berörs av organisationen. Inom tjänste-

företag kan socialt ansvar beröra företags miljöpolicy som kan inkludera tjänsteresor, 

vilket kaffe som serveras och dess pappersförbrukning. Det är även viktigt att företag 

gör en analys för hur deras verksamhet påverkar miljön och samhället och utifrån detta 

se om förbättringar kan göras. (Grafström m.fl., 2008) Borglund med flera (2012) skri-

ver att CSR kan delas in i tre olika delar vilka är välgörenhet, integration och innovat-

ion. Samtliga av våra företag väljer att engagera sig utöver vad lagen kräver men deras 

investeringar i samhället skiljer sig åt vilket gör dem intressanta att studera.  

 

Vi tycker att de tre olika delarna av CSR är väldigt intressanta och har därför valt att 

göra en koppling för vart och ett av våra företag där vi placerar dem i den grupp som vi 

anser passar företaget bäst. Till en början vill vi placera Ölands Bank i den första fasen 

som är välgörenhet. Anledningen till detta är då vi inte kan se att Ölands Bank gör nå-

gon direkt koppling av sitt CSR- arbete till kärnverksamheten. Det stöd som de ger till 

Världsnaturfonden skulle enligt oss bli än mer lönsamt om de spred budskapet till kun-

derna på ett bättre sätt. Exempelvis är en av oss författare kund på Ölands Bank och har 

inte uppmärksammat att de erbjuder kunderna ett sätt att bidra till WWF. Vi skulle 

kunna se att efterfrågan för att bidra skulle öka om denna information var mer synlig. Vi 

ser därför denna lilla ansträngning som delvis ett PR- trick och inte som ett sätt att ak-

tivt hjälpa till. En synlig åtgärd som vi dock kan se är att Ölands Bank har granskat sina 

produkter för att övergå till att så många som möjligt ska vara miljömärkta. Vi väljer 

även att placera Ernst & Young i välgörenhetsgruppen. Grunden till detta val ligger 

bland annat i att de aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan genom att bland an-

nat granska sina resor. Vi kan dock inte se att Ernst & Young har gjort någon förbättring 

gällande sin miljöpåverkan. Som figur 4.2 visar i vår resultatredovisning har ingen 

större förbättring skett sedan förra året. Uppfattningen som vi får från dessa siffror är att 

Ernst & Young inte gör tillräckligt. 
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Vi har valt att koppla fyra av våra sju företag till gruppen integration. Vi kan se att detta 

stämmer överens med vad teorin förespråkar om att detta är det vanligaste stadiet för 

företags CSR- utveckling. Stena är ett av de företag som vi valt att placera i denna 

grupp då vi anser att de satsar väldigt mycket på att förbättra sin nuvarande verksamhet 

genom exempelvis sin återvinningsprofessur samt FoU- avdelning. Vi kan se att Stena 

genom dessa åtaganden förbättrar miljön för att samtidigt bidra till ett hållbart samhälle. 

Det andra företaget som vi valt att koppla till integration är Scandic då de menar att de 

vill bidra till samhället på ett sätt som går utanför vad lagen kräver. Vi kan se att Scan-

dics införande av vattenkaraffen är ett exempel som visar på att de gör mer än vad lagen 

kräver. Förändringen är kopplad till både Scandics kärnverksamhet samt ett bidrag till 

ett hållbarhetsprojekt. Genom att spara resurser för både samhället och för företaget kan 

vi se att de vill förbättra existerande produkter.  

 

Vi har sett att IKEA har ett stort fokus vid att förbättra sina nuvarande produkter och vi 

kan därför se en tydlig koppling till integrationsstadiet. Som vi skriver ovan har de 

bland annat utvecklat ett hållbarhetsscorecard där de granskar sitt sortiment för att finna 

lösningar till förbättringar av produkterna. En förändring som sedan länge varit en del i 

IKEA är att de packar sina paket platta. Vi skulle kunna se att införandet av platta paket 

år 1956 till en början hade sin grund i IKEAs kärnverksamhet och inte ur ett miljöper-

spektiv. Vi anser dock att miljöfrågorna har vuxit fram med tiden och att det numera är 

en del i varför IKEA packar i platta paket. Vi kan härmed se att en värdeförskjutning 

har skett då fokus år 1956 troligtvis inte var densamma som idag. En pågående föränd-

ring som tydligt visar på en förbättring i produkterna är, som vi skriver ovan, ersätt-

ningen av träpallarna med nya pallar av wellpapp. Denna förändring tycker vi visar på 

att IKEA ständigt vill hushålla med resurser och exempelvis inte transportera träpallar i 

onödan som påverkar miljön negativt. IKEA är ett av de företag som har valt att se över 

sin verksamhet för att finna förbättringar och har bland annat valt att servera kaffe som 

är UTZ- märkt.  

 

Det sista företag som vi väljer att placera i gruppen integration är Body Shop som redan 

år 1996 värnade om djurens rätt i samhället. Vi kan därmed se att även Body Shop går 

utöver vad lagen kräver och genom sitt driv påverkade de även EU så att det åtta år se-

nare tillkom ett EU- förbud mot djurförsök. Vi anser att det är imponerande att ett en-

skilt företag var först ut med detta engagemang och att Body Shops värderingar sedan 
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fick ett sådant genomslag att det till och med blev ett förbud i samtliga EU- länder. Vi 

kan se att detta sedan bidragit till att samhället och många konsumenter kräver och för-

väntar sig att produkter ska vara icke djurtestade, det har blivit en självklarhet. Anled-

ningen till varför vi tror att beslutet gick igenom hos EU är då vi anser att Body Shop 

har starka och tydliga ståndpunkter i sina värderingar. Ett annat åtagande som, enligt 

oss, påvisar att Body Shop inte endast ser till sin kärnverksamhet är att de värnar om 

den närliggande naturen vid sina kontor. Vi kan se att Body Shop med denna investe-

ring ser till den levnad som nästkommande generationer står inför. Även om Body 

Shops värderingar inte är direkt kopplade till deras kärnverksamhet kan vi se att dessa 

är en del av företaget och vi ser därmed inte detta som ett PR- trick.  

 

Slutligen har vi valt att koppla ett företag till stadiet innovation och detta är Skanska. 

Anledningen till varför vi placerar Skanska i toppen av de tre delar som Borglund med 

flera (2012) talar om är då de bland annat funnit en innovativ lösning som tar till vara på 

regnvatten. Denna lösning är inte något som vi har uppmärksammat sedan innan och ser 

inte detta som endast en förbättring utan som en helt ny uppfinning. Vi kan även se att 

Skanska med sina innovativa idéer har utvecklat Väla Gård byggprojekt som genererar 

mer energi än vad byggnaden totalt förbrukar. Detta anser vi tyder på att Skanska har en 

drivkraft och ett engagemang till att värna om samhället och dess utveckling.  

 

Som en slutlig tolkning av detta kan vi se att våra två tjänsteföretag placerar sig i välgö-

renhetsgruppen vilket vi inte ser som ett sammanträffande. Vi kan se att tjänsteföretag 

har svårare att bidra till samhällsutvecklingen med anknytning till verksamheten då de-

ras främsta fokus ligger vid kunderna. Därför anser vi att tjänsteföretag bör lägga stort 

fokus vid att förbättra det som går att förändra, som exempelvis resor, närliggande om-

råde och arbetsmiljö. Vi kan se att våra resterande företag besitter en större makt till att 

påverka samhället i en mer betydande omfattning. Detta då det går att göra fler och lät-

tare åtgärder som går att koppla till deras verksamheter.   

5.7 Transparens och dimensioner för ökad trovärdighet 

Som vi skriver i vår referensram har kravet från omvärlden ökat gällande aktiviteter 

som berör ansvarstagande och företag kan inte ignorera de frågor som allmänheten har. 

Det kan ur företags synvinkel vara en fördel att inte sticka ut hakan då det kan innebära 

att de blir kritiserade men företag ska inte heller underkommunicera gällande deras ar-
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bete. (Grafström m.fl., 2008) Borglund med flera (2012) kan se att det är omöjligt för 

företag att dölja sitt arbete för intressenter ju mer kravet på transparens ökar. Genom att 

inte visa och berätta för intressenter för det arbete som företag gör skapar detta enligt 

Borglund med flera (2009) en dålig transparens. Om företag väljer att inte kommunicera 

öppet med sina intressenter kan detta få negativa följder, genom att misstankar skapas 

om att allt inte står rätt till (Grankvist, 2012). För att stärka ett företags trovärdighet 

finns det fyra dimensioner där två av dessa är att företag bör visa öppenhet kring verk-

samheten samt bemöta sina intressenter på ett ödmjukt och lönsamt sätt. När företag 

arbetar med CSR måste det skapas ”win- win” situationer för att det ska vara lönsamt. 

Företag måste även sätta sig själva i ett bredare perspektiv för att gemensamt med andra 

företag arbeta med hållbarhetsfrågor. (Borglund m.fl., 2009) Cerne (2009) skriver att en 

god samhällsmedborgare kan inspirera andra till ett fortsatt engagemang och samhälls-

ansvar vilket kan skapa positiva synergieffekter.  

 

Som vi kan se utifrån vår resultatredovisning påpekar IKEA, Scandic, Ernst & Young, 

Skanska och Stena att de använder sig av öppna och transparenta kommunikationssätt 

för att dela med sig av arbetet till sina intressenter. Exempelvis så menar vår respondent 

från IKEA att de vill vara transparenta och inte hålla något hemligt för intressenterna. 

Åsén menar att IKEA har en kontroll som inger mod till att inte ducka för utmaningar, 

vilket ger dem en trygghet i att än mer aktivt visa sitt arbete. Vidare fortsätter hon att 

ekonomi och hållbarhet är ömsesidigt och menar att det kommer efterfrågas i allt större 

utsträckning i framtiden. För att skapa en ökad trovärdighet i företaget tror Carlén Jo-

hansson från Skanska att det är viktigt att vara transparenta. Skanska anordnar årligen 

en vecka vid benämning ”Safety week” där de gemensamt med andra aktörer diskuterar 

olika områden. 

 

Vi kan se en tydlig koppling över hur vårt teoretiska material stämmer överens med att 

flera av våra utvalda företag väljer att kommunicera öppet med sitt samhällsengage-

mang gentemot sina intressenter. Utifrån det svar som Skanska ger oss angående trovär-

dighet kan vi tolka att företag kan undkomma granskningar från exempelvis intresseor-

ganisationer och allmänheten om deras trovärdighet är hög. Vi kan dock tänkas se att 

desto mer företag publicerar och kommunicerar om sitt CSR- arbete desto större krav 

ställs från intressenterna. Om företag väljer att gå ut med ett stort mål och sedan inte 

uppnår detta kan vi se att det kan skapa negativ anda gentemot företaget. Vi kan även 
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koppla den vecka som Skanska anordnar med vår teori som menar på att samarbete mel-

lan aktörer kan skapa goda relationer och därmed en lönsam situation. Denna vecka kan 

vi även se som en möjlighet till att väcka övriga intressenters engagemang i hållbarhets-

frågor och vi ser därför Skanska som en inspirerande aktör för de medverkande. 

 

Vi anser i enlighet med Lind Petrén från Stena att det är lättare att korrigera fel om ett 

transparent synsätt tillämpas, där vi skulle kunna se att ärlighet varar längst. Om ett fö-

retag väljer att inte öppet publicera statistik över hur exempelvis förbättringar men 

också försämringar ser ut kan detta också få en påverkan. Vi kan här se en tydlig kopp-

ling till det exempel som vi gav i vår referensram där vi berättar om den händelse mel-

lan IKEA och Hemtex och deras dunbehandling. Hemtex har inte någon negativ hand-

ling bakom sig till skillnad från IKEA. Vi kan utifrån detta exempel se hur betydelsefull 

en transparent handling kan vara och vilka effekter det kan få. Vi anser därför det är 

viktigt att företag har en balansgång över hur transparenta de är. Vi kan dock se att det 

skulle vara lättare att vara transparent för ett företag som exempelvis IKEA som har en 

bra grund att stå på. Vi kan även se en tydlig koppling över det som Åsén säger angå-

ende att det som är bra för kunden är bra för IKEA med att lönsamhet kan skapas ge-

nom att göra gott för miljön.  

 

Ölands Bank var ett av de företag som inte nämnde att de arbetar på ett transparent sätt 

och vi ser att detta stämmer då de med få ord beskriver sitt miljö och etiska ansvarsta-

gande på sin offentliga hemsida samt årsredovisning. Vi kan se att den bristfälliga 

transparensen tyder på att Ölands Bank inte har kommit tillräckligt långt med sitt håll-

barhetstänk och vågar därför inte visa sitt arbete. Som vi skriver ovan kan ett undermå-

ligt arbete skapa negativ påverkan och vi ser därför detta som en anledning till varför 

Ölands Bank inte fullt ut vill redovisa sitt arbete då det i vissa ögon kan tolkas som en 

föga prestation. Denna reflektion över Ölands Banks arbete är även något som Bringe-

land nämner under intervjun och i vår resultatredovisning framgår det att han önskar de 

gjorde mer. Även Body Shop var ett av de företag som inte angav ett transparent syn-

sätt. Trots att det inte framgår att de arbetar på ett öppet sätt kan vi ändå se att de tydligt 

är transparenta gällande sitt arbete. Då de har en väl utformad hemsida där allmänheten 

kan läsa om deras engagemang och värderingar vilket vi kan tyda som en öppen kom-

munikation. 
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5.8 Kritik 

Hassel med flera (2008) skriver att det till en början kan vara mycket kostsamt att arbeta 

med CSR och de osäkra resultat som kan uppstå visas först långt fram i tiden. De före-

tag som väljer att investera medel för ett mer hållbart samhälle missbrukar sitt ansvar 

gentemot aktieägare, enligt Friedman (1962). Vår respondent från Skanska berättar att 

de kan se en kostnadsökning vid ett arbete med miljöfrågor men att det finns data som 

visar på en återbetalning i framtiden. Åsén berättar att IKEA kan investera i de frågor 

och områden som de finner intressanta då de inte är ett börsnoterat bolag.   

 

Vi kan utifrån det som Hassel med flera och Skanska anger se att det finns en viss skill-

nad där Skanska positivt visar på att en återbetalning är given medan Hassel med flera 

menar på att framtida resultat är mycket osäkra. Vi anser i enlighet med Skanska att 

engagemang för ett hållbart samhälle kommer att ge gynnsamma effekter i framtiden 

och att det därmed inte är osäkra. Anledningen till detta är då vi kan se att det arbete 

som företag gör idag får större betydelse i framtiden. Detta då våra kommande generat-

ioner kommer ha än mer kunskap om hållbarhet och vid den vikt som det innebär. Vi 

kan se att IKEA som inte är ett börsnoterat företag inte missbrukar det ansvar som Fri-

edman talar om. Även om IKEA varit börsnoterade ser vi inte investeringen gällande 

nya stallage och truckar som något hinder då det gynnar både företaget och miljön, vil-

ket i sin tur även skulle gynnat aktieägarna.    

5.9 Acceptabel nivå 

Som vi skriver i vår referensram så anser Yunus (2007) att vi människor måste börja ta 

ett ansvar för samhällets framtid och inte endast acceptera den. Vidare menar han att 

dagens samhälle fokuserar allt för mycket på att förutspå den framtid som ändå är oviss 

istället för att inte agera till att förbättra den. Grankvist (2012) menar att människor till-

sammans kan skapa en förändring och att det är upp till varje enskild individ att dra sitt 

strå till stacken.  

 

Som vi skriver i vår resultatredovisning är det svårt att svara på frågan gällande accep-

tabel nivå och att denna är beroende av flera olika faktorer. Trots detta kan vi se likheter 

mellan våra respondenters svar. Våra respondenter från Scandic och Ölands Bank kan 

exempelvis se att det behövs en generationsskiftning. Även Lind Petrén från Stena me-

nar att det beror på hur de kommande generationerna skolas in men även att politiker 
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bör sätta upp tydliga målsättningar. Fortsättningsvis menar hon att det är omöjligt att 

säga hur världen kommer att se ut. Även vår respondent från Skanska uppger att det är 

politikers ansvar att driva frågan framåt. Det är också enligt Carlén Johansson viktigt att 

de rika länderna inser att de måste sänka sin standard och samtidigt acceptera en bättre 

levnadsstandard för de fattiga länderna. Liksom Skanska anser Bohman från Ernst & 

Young att framgångsrika länder bör hjälpa utvecklingsländer i CSR- frågor för att på så 

vis minska klyftor länder emellan. Åsén säger att IKEA är stolta över sin framgång men 

påpekar att det är viktigt att aldrig nöja sig utan sträva efter kommande möjligheter.  

 

Trots det att vi ställer exakt samma fråga till varje respondent kan vi se stora skillnader 

men ändå vissa likheter. Detta då frågan är väldigt subjektiv och kan tolkas utifrån olika 

faktorer, vilket vi finner är intressant. Den tydliga koppling som vi kan se är att framti-

den är, som vi alla vet, oförutsägbar. Vi kan även se att ansvaret bör tas av varje individ 

och inte av en enskild grupp. Något som vi dock reflekterat över är att många talar om 

ett nödvändigt generationsskifte för att se en tydlig förändring. Detta kan även vi se då 

utbildningar idag tillhandahåller kurser i CSR. Vi får uppfattningen om att de viktiga 

frågorna om CSR idag riktas mot den yngre generationen för att införliva detta tänk i 

den vardag vi alla lever.  
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6. SLUTSATS 

I vårt slutgiltiga kapitel redogör vi för de viktigaste slutsatser som vi anser är de som 

representerar vår forskning på bästa sätt. Slutligen innehåller avsnittet möjliga rekom-

mendationer och våra reflektioner som uppstår efter slutsatsen samt förslag till fram-

tida forskning inom vårt ämnesområde. 

6.1 De viktigaste slutsatserna 

Under vår studie om CSR kan vi se att hållbarhetsarbetet fått allt större fokus av både 

företag och individer. Den ökade förståelsen för begreppet har påverkat dagens arbete 

för ett kommande hållbart samhälle. Arbetet har på några år bidragit till stora föränd-

ringar och en sak som vi är säkra på är att hållbarhetsarbetet är här för att stanna och ge 

oss ännu större möjligheter för att klara framtida behov. Samhällsengagemanget har inte 

varit en självklarhet för alla företag och en slutsats som vi kan uppmärksamma är att det 

frambringats från intressenters påtryckningar. Till grund för den ökade förståelsen för 

hållbarhetsfrågor kan vi se att företag inser vikten av att ta sitt ansvar på yttersta allvar. 

Detta då enighet tyder på att negativa följder kan uppstå för de som inte tar det ansvar 

som förväntas av aktören. Då intressenters krav på ansvarstagande ökar ser vi även att 

företags transparens måste öka. En transparent syn gällande ett företags arbete kan öka 

förtroendet hos företaget samtidigt som det också kan minska misstankar angående fel-

aktigheter. Vi kan konstatera att det är av stor vikt att företag har en tydlig och välfun-

gerande värdegrund samt företagskultur. Stabila värderingar kan skapa trygghet för fö-

retag på den öppna marknaden och vi kan se att dessa även hjälper verksamheten i både 

svåra och gynnsamma tider. Med tydliga värderingar tolkar vi att företag lättare kan 

rikta in sig på de områden som speglar dess verksamhet, vilket gör att de har lättare att 

precisera val av inriktning. Vi ser att hållbarhetsarbetet är en del i många företags värde-

ringar där de strävar efter ett långsiktigt samhälle.  

 

Vi kan se att hållbarhetsfrågor ska genomsyras i hela verksamheten och bör därför grena 

ut sig till varje enskild medarbetare. En slutsats som vi finner är att det är viktigt att ge 

medarbetare den utbildning som krävs för att de på bästa sätt ska kunna förmedla ett 

företags värderingar och ståndpunkter. Det är även viktigt att involvera de anställda i 

samhällsengagemang vilket kan leda till ökad förståelse och motivation för ett hållbart 

samhälle. Ytterligare en slutsats som vi uppmärksammar är vikten vid en väl fungerande 

leverantörskedja där kontroller och uppföljningar kan bidra till bättre levnadsförhållan-



  
 

Sida 95 av 114 

 

den för många. Denna kedja av kontroller kan vi se skapar dominoeffekter där ett före-

tag kan inneha ett kontaktnät av flera hundra leverantörer som i sin tur för arbetet vidare 

till nästkommande underleverantörer. En avslutande slutsats som vi utifrån vår studie 

beaktar är att tjänsteföretag har begränsade möjligheter till att påverka hållbarhetsar-

betet. Det är därför viktigt för dessa företag att värna om de uppgifter som ger en positiv 

effekt gentemot ett hållbart samhälle.  

 

Som ett resultat från vår studie ser vi att företag ska ta det ansvar som denne har pot-

ential till och alltid sträva efter att bidra till ett långsiktigt samhälle. Vi anser att det inte 

räcker att endast följa de minimikrav som lagen förespråkar utan bidra med det lilla ex-

tra som tillsammans kan vara en del i något stort!  

6.2 Rekommendationer  

Våra forskningsresultat visar på att företag bör arbeta med hållbarhetsfrågor i linje med 

samhällets utveckling. Detta då tendenser visar på att vårt ämnesområde är ett allt vikti-

gare inslag för människor i allmänhet, vilket i sin tur speglar samhällets värderingar och 

dess syn på företagande. Som vi skriver i vår slutsats har tjänsteföretag inte lika stor 

möjlighet att påverka miljöns utveckling, vi finner därför två möjliga rekommendationer 

som tjänsteföretag kan tillämpa. Vårt första förslag berör de anställdas klädsel som bör 

variera beroende på årstid, de bör klä sig efter det väder som råder. Med denna föränd-

ring kan energiförbrukning minska då till exempel kylaggregat inte behöver användas 

lika flitigt under varma perioder och om medarbetare klär sig varmare under kallare 

tider behöver inte element stå glödheta. Vårt andra förslag är, som exemplet med Wal- 

Mart, att företag kan sänka ljusstyrkan under de månader som solen är som klarast. Vi 

anser att detta är en enkel åtgärd som genererar stora effekter både för företaget och 

miljön. Genom denna lösning kan företag göra en kostnadsbesparing i och med deras 

energiförbrukning samtidigt som miljön mår bättre. En förändring som vi kan tänkas se 

i framtiden är att tjänsteföretag kan erbjuda än mer tjänster via tekniska lösningar. An-

ledningen till detta är då vi anser att dagens samhälle föredrar tjänster som är lättill-

gängliga. Internetbanken fick ett stort genomslag och vi menar att utvecklingen kan 

bidra till fler innovativa lösningar.    

 

Vi tycker att staten bör ta ett större ansvar genom att subventionera ekologiska matva-

ror. Detta då vi som studenter inte har möjlighet till att bidra i lika stor utsträckning ef-
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tersom en hel matkasse med ekologiska råvaror är mer kostsamt än ej ekologiska. Ge-

nom detta bidrag skulle fler konsumenter kunna inhandla ekologiska produkter vilket i 

slutändan gynnar människan och miljön.  

6.3 Reflektioner 

Under forskningens genomförande och utifrån våra företag reflekterar vi att företag i 

Sverige förknippar hållbarhetsfrågor ur ett miljöperspektiv. Anledningen till detta anser 

vi beror på att Sverige har kommit längre gällande exempelvis barnarbete, mångfald och 

arbetsförhållanden. Ytterligare en reflektion som vi finner intressant är att samtliga re-

spondenter utom Bringeland på Ölands Bank är kvinnor. Ser vi däremot till våra teore-

tiska författare är majoriteten män. Utfallet av detta har vi ingen förklaring på men är en 

tänkvärd frågeställning. 

6.4 Förslag till framtida forskning 

Ytterligare frågeställningar som uppkommit under arbetets gång är att det skulle vara av 

intressanta att studera våra frågor ur ett bredare perspektiv och inte endast utifrån före-

tag i Sverige. Vi tror att det finns än mer skillnader vid ett sådant perspektiv då vi redan 

kan se att det skiljer sig från olika branscher här i Sverige. Det skulle även vara intres-

sant att undersöka kulturella skillnader och hur det påverkar ett ansvarsfullt agerande.  
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8. BILAGOR 

Bilaga 1 

IKEA 

1. Kan du beskriva ditt arbete och ansvarsområde inom ert företag? 

a. Hur lång erfarenhet har du inom detta område? 

b. Har ni specifika enheter för ert CSR- arbete som dagligen behandlar detta 

område? 

c. Om ja på frågan ovan, hur ser enheterna ut? Antal medarbetare?  

d. Hur mycket tid och pengar lägger ni ned på CSR- arbetet? 

2. På vilket sätt arbetar ni med CSR? 

3. Vilket begrepp använder ni när ni talar om era miljö och sociala frågor? (T.ex. CSR, 

CR, Hållbar utveckling eller Sustainability) 

4. När började ni med CSR? 

a. Vad var er anledning till att börja med CSR? 

b. Hur har arbetet förändrats sedan starten? 

c. Vad har ni hittills uppnått genom användandet av CSR? 

d. Har ni genom ert CSR arbete märkt någon förändring gällande marknadspo-

sition och konkurrensfördelar? (exempelvis, ökad lönsamhet, fler kunder) 

e. Vad är era mål för att förbättra er nuvarande situation? Vi har läst att ni har 

ett visst antal mål för 2020, kan du förklara lite mer om dessa? 

5. Påverkas ni av samhället och andra företags handlande gällande era beslut om CSR? 

6. Har ni en balans mellan era intressenter (kunder, allmänheten, anställda, ägare och 

finansmarknad) när ni utformar ert arbete kring CSR? Finns det någon intressent 

som styr företaget mer? 

7. Vilka följder kan tänkas drabba ert företag om ni inte lever upp till era och sam-

hällets krav på ett ansvarsfullt agerande? 

8. Vart drar ni gränsen för ert ansvar? Samhället i stort eller begränsad till er kärnverk-

samhet? 

9. Vilka faktorer tar ni hänsyn till när ni formar ert CSR- arbete? Dimensioner såsom 

ekonomiskt, socialt, miljöansvar eller företagets intressenter, anställda.  

10. Vad gör ni för att visa era intressenter att ni använder CSR? Vi har läst att ni använ-

der er av hållbarhetsredovisningar samt standarder för era leverantörer, kan du besk-

riva dessa lite mer. Använder ni er av certifieringar? 
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11. När ni arbetar med CSR, håller ni då arbetet internt eller redovisar ni det för era in-

tressenter externt? 

a. Varför gör ni det externt/internt? 

12. Skiljer sig miljöarbetet och företagsetiken på kontoren mellan de olika länderna? 

a. Ni skriver på er hemsida att ni strävar efter mångfald och jämlikhet och att 

kvinnor i högre position har ökat med 7 %. Hur skiljer sig denna siffra från 

Sveriges kontor till exempelvis Saudiarabien? 

b. Vi har läst att IKEA plockade bort kvinnorna i katalogen som levererades till 

bland annat Saudiarabien, vad låg till grund för detta beslut? 

c. Hur styrt är IKEA från svensk mark? Har de olika kontoren någon makt? 

13. Hur delaktig är varje enskild medarbetare i de aktiviteter som berör CSR- arbetet? 

14. Ser ni CSR som en trend? Har ni det för att det verkligen förbättrar företaget? 

15. När tror ni att problemet gällande bland annat miljö och etisk handel når en accepta-

bel nivå? Exempelvis, vilket år? 
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Bilaga 2 

Ölands Bank 

1. Kan du beskriva ditt arbete och ansvarsområde inom ert företag? 

a. Har ni specifika enheter för ert CSR- arbete som dagligen behandlar detta 

område? 

b. Om ja på frågan ovan, hur ser enheterna ut? Antal medarbetare?  

c. Hur mycket tid och pengar lägger ni ned på CSR- arbetet? 

2. Är ni inom företaget bekanta med begreppet CSR?  

a. Arbetar ni med mer än bara miljöfrågor? (Exempelvis, socialt och etik) 

3. Vilket begrepp använder ni när ni talar om era miljö och sociala frågor? (T.ex. CSR, 

CR, Hållbar utveckling eller Sustainability) 

4. När började ni med CSR? Var det 2003 då ni ingick certifikat via ISO 14001? 

a. Vad var er anledning till att börja med CSR? 

b. Hur har arbetet förändrats sedan starten? 

c. Vad har ni hittills uppnått genom användandet av CSR? 

d. Har ni genom ert CSR arbete märkt någon förändring gällande marknadspo-

sition och konkurrensfördelar? (exempelvis: ökad lönsamhet, fler kunder) 

e. Vad är era mål för att förbättra er nuvarande situation? 

5. Vi har läst om er miljöpolicy och vi undrar: 

a. Hur ni förebygger föroreningar? 

b. Vilka är era årliga miljömål? 

c. Hur utbildar och uppmuntrar ni personalen till ert miljöarbete? 

6. Påverkas ni av samhället och andra företags handlande gällande era beslut om CSR? 

7. Har ni en balans mellan era intressenter (kunder, allmänheten, anställda, ägare och 

finansmarknad) när ni utformar ert arbete kring CSR? Finns det någon intressent 

som styr företaget mer? 

8. Vilka följder kan tänkas drabba ert företag om ni inte lever upp till era och sam-

hällets krav på ett ansvarsfullt agerande? 

9. Vad gör ni för att visa era intressenter att ni använder CSR? Har ni t.ex. redovis-

ningar, uppförandekoder eller certifieringar.  

10. När ni arbetar med CSR, håller ni då arbetet internt eller redovisar ni det för era in-

tressenter externt? 

a. Varför gör ni det externt/internt? 
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11. Skiljer sig miljöarbetet och företagsetiken på kontoren mellan de olika länderna?¨ 

a. Har ni svårigheter med kulturkrockar då ni finns i så många olika länder?  

b. I sådana fall, hur hanterar ni dessa?  

12. Hur delaktig är varje enskild medarbetare i de aktiviteter som berör CSR- arbetet? 

13. Tror du att miljöfrågan låg till grund för avvecklingen av kontanthanteringen? 

a. Hur stora är era koldioxidutsläpp vid era transporter? Är det något ni strävar 

efter att minska? 

14. Kan du berätta lite mer om era miljö- och etikfonder? Är det vanligt att människor 

sparar i dessa? 

15. Vi har läst på er hemsida att det finns ett världsnaturkort som bidrar till WWF, har 

detta kort en högre årsavgift än de vanliga korten? Är det vanligt bland era kunder?  

a. Stödjer ni några andra organisationer? På lokal nivå? 

16. Ni skriver att era kunder har en stor indirekt miljöpåverkan, hur arbetar ni för att 

kunderna ska få ökad förståelse för miljöarbetet?  

17. När tror ni att problemet gällande bland annat miljö och etisk handel når en accepta-

bel nivå? Exempelvis, vilket år? 
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Bilaga 3 

Scandic 

18. Kan du beskriva ditt arbete och ansvarsområde inom ert företag? 

a. Hur lång erfarenhet har du inom detta område? 

b. Har ni specifika enheter för ert CSR- arbete som dagligen behandlar detta 

område? 

c. Om ja på frågan ovan, hur ser enheterna ut? Antal medarbetare?  

d. Är ert CSR- arbete en ledningsfråga eller grenar den ut sig inom hela er or-

ganisation? 

e. Hur mycket tid och pengar lägger ni ned på CSR- arbetet? 

19. Vilket begrepp använder ni när ni talar om era miljö och sociala frågor? (T.ex. CSR, 

CR, Hållbar utveckling och Sustainability) 

20. Började ni med ert CSR- arbete 1993? 

a. Vad var er anledning till att börja med CSR? (Vilket motiv? ex. Lönsamhet, 

krav från intressenter, attraktiv arbetsgivare, stärka varumärket.) 

b. Hur har arbetet förändrats sedan starten? 

c. Vad har ni hittills uppnått genom användandet av CSR? (Vi har läst om er 

miljöpolicy och granskat er förändringsmodul, finns det någon specifik för-

ändring som ni gjort som väger mer?) 

d. Har ni genom ert CSR arbete märkt någon förändring gällande marknadspo-

sition och konkurrensfördelar? (exempelvis, ökad lönsamhet, fler kunder) 

e. Vad är era mål för att förbättra er nuvarande situation? 

21. Vart drar ni gränsen för ert ansvar? Samhället i stort eller begränsar ni er till er 

kärnverksamhet? 

22. Vilka faktorer tar ni hänsyn till när ni utformar ert CSR- arbete? Dimensioner såsom 

ekonomiskt, socialt, miljöansvar eller företagets intressenter? 

23. Påverkas ni av samhället och andra företags handlande gällande era beslut om CSR? 

24. Har ni en balans mellan era intressenter (kunder, allmänheten, anställda, ägare och 

finansmarknad) när ni utformar ert arbete kring CSR? Finns det någon intressent 

som styr företaget mer? 

25. Vilka följder kan tänkas drabba ert företag om ni inte lever upp till era och sam-

hällets krav på ett ansvarsfullt agerande? 
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26. Vad gör ni för att visa era intressenter att ni använder CSR? Har ni t.ex. redovis-

ningar, uppförandekoder eller certifieringar.  

a. Enligt vilken modell redovisar ni ert arbete? (t.ex. GRI, Global Compact) 

27. När ni arbetar med CSR, håller ni då arbetet internt eller redovisar ni det för era in-

tressenter externt? 

a. Varför gör ni det externt/internt? 

28. Hur delaktig är varje enskild medarbetare i de aktiviteter som berör CSR- arbetet? 

29. Ser ni CSR som en trend? Har ni det för att det verkligen förbättrar företaget? 

30. När tror ni att problemet gällande bland annat miljö och etisk handel når en accepta-

bel nivå? Exempelvis, vilket år? 
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Bilaga 4 

Ernst & Young 

1. Kan du beskriva ditt arbete och ansvarsområde inom ert företag? 

a. Hur lång erfarenhet har du inom detta område? 

b. Har ni specifika enheter för ert CSR- arbete som dagligen behandlar detta 

område? 

c. Om ja på frågan ovan, hur ser enheterna ut? Antal medarbetare?  

d. Hur mycket tid och pengar lägger ni ned på CSR- arbetet? 

2. Hur ser er miljö/sociala/ekonomiska policy ut i företaget? 

3. Vilket begrepp använder ni när ni talar om era miljö och sociala frågor? ( T.ex. 

CSR, CR, Hållbar utveckling eller Sustainability) 

4. När började ni med CSR? 

a. Vad var er anledning till att börja med CSR? 

b. Hur har arbetet förändrats sedan starten? 

c. Vad har ni hittills uppnått genom användandet av CSR? 

d. Har ni genom ert CSR arbete märkt någon förändring gällande marknadspo-

sition och konkurrensfördelar? (exempelvis, ökad lönsamhet, fler kunder) 

e. Vi har läst om era miljömål för räkenskapsåret 2010/2011. Vad är era mål 

för att förbättra er nuvarande situation och hur arbetar ni för att nå dessa? 

5. Hur resonerar ni när ni väljer att stödja olika områden? 

a. Påverkas ni av samhället och andra företags handlande gällande era beslut 

om CSR? 

6. Har ni en balans mellan era intressenter (kunder, allmänheten, anställda, ägare och 

finansmarknad) när ni utformar ert arbete kring CSR? Finns det någon intressent 

som styr företaget mer? 

7. Vilka följder kan tänkas drabba ert företag om ni inte lever upp till era och sam-

hällets krav på ett ansvarsfullt agerande? 

8. När ni arbetar med CSR, håller ni då arbetet internt eller redovisar ni det för era in-

tressenter externt? 

a. Varför och hur gör ni det externt/internt? 

9. Vi har läst att ni har en global uppförandekod, har ni även detta på lokal nivå? 



  
 

Sida 108 av 114 

 

a. Vi har även läst att ni numera har en års- och hållbarhetsredovisning, vilken 

var anledningen till att ni valde att samproducera dem? (utöver att ge en hel-

täckande bild). 

10. Skiljer sig miljöarbetet och företagsetiken på kontoren mellan de olika länderna? 

a. Har ni svårigheter med kulturkrockar då ni finns i så många olika länder?  

b. I sådana fall, hur hanterar ni dessa?  

c. Vi har läst att ni främjar mångfald då ni är det mest globala integrerade före-

taget inom er bransch, skiljer sig mångfalden på era kontor i Sverige från 

kontoren i till exempel Saudiarabien? 

11. Hur delaktig är varje enskild medarbetare i de aktiviteter som berör CSR- arbetet? 

12. När tror ni att problemet gällande bland annat miljö och etisk handel når en accepta-

bel nivå? Exempelvis, vilket år? 
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Bilaga 5 

Stena 

1. Kan du beskriva ditt arbete och ansvarsområde inom ert företag? 

a. Hur lång erfarenhet har du inom detta område? 

b. Vi har läst att ni har specifika områden såsom CCR som bland annat forskar, 

har ni fler specifika enheter för ert CSR- arbete som dagligen behandlar detta 

område? 

c. Om ja på frågan ovan, hur ser enheterna ut? Antal medarbetare?  

d. Hur mycket tid och pengar lägger ni ned på CSR- arbetet? 

2. Vilket begrepp använder ni när ni talar om era miljö och sociala frågor? (T.ex. CSR, 

CR, Hållbar utveckling, Sustainability) 

3. När började ni med CSR? 

a. Vad var er anledning till att börja med CSR? 

b. Hur har arbetet förändrats sedan starten? 

c. Vad har ni hittills uppnått genom användandet av CSR? 

d. Har ni genom ert CSR arbete märkt någon förändring gällande marknadspo-

sition och konkurrensfördelar? (exempelvis: ökad lönsamhet, fler kunder) 

4. Hur uppfyller ni er vision om att vara en förebild och det mest innovativa företaget 

inom era verksamheter? 

a. Vi har läst att ni har tre övergripande mål för 2015, vi undrar vad ni gör för 

att nå dessa mål? Vi har även läst att dotterbolagen inom koncernen kan ha 

kompletterande mål, är det något ni har? Vad är era planer för framtiden? 

b. Vilka förändringar kunde ni se när ni ersatte era lastbilstransporter med tåg? 

5. Påverkas ni av samhället och andra företags handlande gällande era beslut om CSR? 

6. Har ni en balans mellan era intressenter (kunder, allmänheten, anställda, ägare och 

finansmarknad) när ni utformar ert arbete kring CSR? Finns det någon intressent 

som styr företaget mer? 

7. Vart drar ni gränsen för ert ansvar? Samhället i stort eller är ni begränsade till er 

kärnverksamhet.  

8. Vilka faktorer tar ni hänsyn till när ni formar ert CSR- arbete? Dimensioner såsom 

ekonomiskt, socialt, miljöansvar eller företagets intressenter, anställda.  

9. Vilka följder kan tänkas drabba ert företag om ni inte lever upp till era och sam-

hällets krav på ett ansvarsfullt agerande? 
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10. Vad gör ni för att visa era intressenter att ni använder CSR? Har ni t.ex. redovis-

ningar, uppförandekoder eller certifieringar.  

11. När ni arbetar med CSR, håller ni då arbetet internt eller redovisar ni det för era in-

tressenter externt? 

a. Varför gör ni det externt/internt? 

12. Vi har läst att Stena Metallkoncernen finns i 14 olika länder, skiljer sig miljöarbetet 

och företagsetiken på kontoren mellan de olika länderna? 

a. Har ni svårigheter med kulturkrockar då ni finns i så många olika länder?  

b. I sådana fall, hur hanterar ni dessa?  

c. Vi har i övrig litteratur läst att hållbarhetsfrågorna oftast förknippas med mil-

jöfrågor här i Sverige, kan ni se att Sverige har ett större fokus vid miljöar-

bete än övriga länder? 

13. Hur delaktig är varje enskild medarbetare i de aktiviteter som berör CSR- arbetet 

inom företaget? 

14. Hur ser ert säkerhetsprojekt ut? Vad har ni för mål gällande att skapa en tryggare 

och bättre arbetsmiljö? Hur mycket tid lägger ni på detta projekt? 

15. Ser ni CSR som en trend? Har ni det för att det verkligen förbättrar företaget?  

16. När tror ni att problemet gällande bland annat miljö och etisk handel når en accepta-

bel nivå? Exempelvis, vilket år? 
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Bilaga 6 

Body shop 

1. Kan du beskriva ditt arbete och ansvarsområde inom Body shop? 

a. Hur lång erfarenhet har du inom detta område? 

b. Har ni specifika enheter för ert CSR- arbete som dagligen behandlar detta 

område? 

c. Om ja på frågan ovan, hur ser enheterna ut? Antal medarbetare?  

d. Hur mycket tid och pengar lägger ni ned på CSR- arbetet? 

2. Vilka var era fem grundläggande värderingar när ni för första gången år 1976 bör-

jade att arbeta för vår planet?  

3. Vilket begrepp använder ni när ni talar om era miljö och sociala frågor? ( T.ex. 

CSR, CR, Hållbar utveckling eller Sustainability) 

4. Vad var grundtanken med uppstarten av Body shop? (Fanns det en klar bild redan 

från början att ni ville värna om vår planet?) 

a. Vad var er anledning till att börja med CSR? 

b. Hur har arbetet förändrats sedan starten? 

c. Vi har läst att ni genom ert arbete har uppnått mycket positivt, vilken skulle 

du säga är er största framgång? 

d. Har ni genom ert CSR- arbete märkt någon förändring gällande marknadspo-

sition och konkurrensfördelar? (exempelvis, ökad lönsamhet och fler kunder) 

5. Hur resonerar ni när ni väljer att stödja olika områden? 

a. Påverkas ni av samhället och andra företags handlande gällande era beslut 

om CSR? 

6. Har ni en balans mellan era intressenter (kunder, allmänheten, anställda, ägare och 

finansmarknad) när ni utformar ert arbete kring CSR? Finns det någon intressent 

som styr företaget mer eller mindre? 

7. Hur delaktig är varje enskild medarbetare i de aktiviteter som berör CSR- arbetet? 

8. Vilka följder kan tänkas drabba ert företag om ni inte lever upp till era och sam-

hällets krav på ett ansvarsfullt agerande? 

9. Hur ofta granskar ni era leverantörers arbetsförhållanden? Hur gör ni era gransk-

ningar? (Vi kan tänka oss att det måste vara svårt i så många länder.) 

10. Hur stor del av er försäljning från era produkter bidrar till ert arbete om att skapa en 

hållbar planet? 
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11. Skiljer sig miljöarbetet och företagsetiken på kontoren mellan de olika länderna? 

a. Har ni svårigheter med kulturkrockar då ni finns i så många olika länder?  

b. I sådana fall, hur hanterar ni dessa?  

12. När tror ni att problemet gällande bland annat miljö och etisk handel når en accepta-

bel nivå? Exempelvis, vilket år? 
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Bilaga 7  

Skanska 

1. Kan du beskriva ditt arbete och ansvarsområde inom ert företag? 

a. Hur lång erfarenhet har du inom detta område? 

b. Har ni specifika enheter för ert CSR- arbete som dagligen behandlar detta 

område? 

c. Om ja på frågan ovan, hur ser enheterna ut? Antal medarbetare?  

d. Hur mycket tid och pengar lägger ni ned på CSR- arbetet? 

2. Vilket begrepp använder ni när ni talar om era miljö och sociala frågor? (T.ex. CSR, 

CR, Hållbar utveckling, Sustainability) 

3. På vilket sätt arbetar ni med CSR? 

4. När började ni med CSR? 

a. Vad var er anledning till att börja med CSR? 

b. Hur har arbetet förändrats sedan starten? 

c. Vad har ni hittills uppnått genom användandet av CSR? 

d. Har ni genom ert CSR arbete märkt någon förändring gällande marknadspo-

sition och konkurrensfördelar? (exempelvis, ökad lönsamhet, fler kunder) 

e. Vad är era mål för att förbättra er nuvarande situation?  

5. Påverkas ni av samhället och andra företags handlande gällande era beslut om CSR? 

6. Har ni en balans mellan era intressenter (kunder, allmänheten, anställda, ägare och 

finansmarknad) när ni utformar ert arbete kring CSR? Finns det någon intressent 

som styr företaget mer? 

7. Vi har läst att byggnader idag står för ca 38% av Sveriges totala energianvändning, 

på er hemsida skriver ni om diverse mål för att minska dessa. Hur såg energian-

vändningen ut år 1995? 

a. Har ni statistik över hur era koldioxidutsläpp har förändrats sedan starten? 

Skulle vi kunna få ta del av denna i sådana fall? 

8. Vi har läst att ni på längre sikt strävar efter att bygga med noll miljöpåverkan, när 

tror ni att detta sker? Vilket år? 

a. Innebär ert utvecklingsarbete angående nollenergihus samma princip som 

frågan ovan? 

9. Är det kostsammare för Skanska att ta hänsyn till bland annat miljöfrågor vid plane-

ring av nya byggen? 
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a. Har ni även sett en kostnadsökning totalt sätt efter det att ni började med 

CSR-frågor? 

10. Vi har läst att ni ställer miljökrav på era leverantörer och underleverantörer. Vad 

innebär detta och hur kontrollerar ni att det följs? 

11. Vi har läst att ni använder er av tre olika färgskalor när ni talar om ert byggande, hur 

ska ni nå till det mörkgröna området? 

12. Vilka följder kan tänkas drabba ert företag om ni inte lever upp till era och sam-

hällets krav på ett ansvarsfullt agerande? 

13. Vart drar ni gränsen för ert ansvar? Samhället i stort eller begränsad till er kärnverk-

samhet? 

14. Vilka faktorer tar ni hänsyn till när ni formar ert CSR- arbete? Dimensioner såsom 

ekonomiskt, socialt, miljöansvar eller företagets intressenter, anställda.  

15. Vad gör ni för att visa era intressenter att ni använder CSR? Har ni t.ex. redovis-

ningar och uppförandekoder. 

a. Redovisar ni enligt någon standard? Såsom exempelvis, GRI och Global 

Compact.  

16. När ni arbetar med CSR, håller ni då arbetet internt eller redovisar ni det för era in-

tressenter externt? 

a. Varför gör ni det externt/internt? 

17. Skiljer sig miljöarbetet och företagsetiken på kontoren mellan de olika länderna? 

18. Hur delaktig är varje enskild medarbetare i de aktiviteter som berör CSR- arbetet? 

19. Ser ni CSR som en trend? Har ni det för att det verkligen förbättrar företaget? 

20. När tror ni att problemet gällande bland annat miljö och etisk handel når en accepta-

bel nivå? Exempelvis, vilket år? 


