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Abstract 
 
This master’s thesis is about Corporate Social Responsibility, CSR. It is about how eight 
market leading Swedish companies handles the issues about social responsibility and how 
they involve their staff in this work. The main aim of this thesis is to analyse the concept of 
CSR with a focus on how the companies work with it and also how and why they have chosen 
to involve their employees. 
 
The companies we work with are all acting in different markets with different products and 
services. They are all big, Swedish companies with a stable position on the market. One of the 
investigated companies is a municipality, the reason for that is that we wanted to see if there 
were any differences between a non-profit place of work and other regular companies. 
 
A qualitative method lies as ground for this thesis where we have met high position managers 
from each company for personal interviews. We have also used printed material from most of 
the companies and web based sources, such as their homepages and articles about them. 
 
The result of the thesis shows that CSR is a huge concept. Because of the lack of rules and 
regulations the companies are free to define the concept themselves and work there after, 
which in some cases means that they put the effort in areas were they already have good 
developed policies instead of working harder with others (sometimes bigger and more 
important) issues. Some define CSR by giving money to the Red Cross or other NGOs, others 
have strict policies to their suppliers and some have good family friendly policies to their 
employees in Sweden. 
 
Investigations have shown that a large percent of young academics today prefer to work at a 
company that is well recommended and ethic rather then having high salary and work for an 
unethical company. The investigated companies in this thesis says that they have shown a 
change in the demand from the people in the recruitment process today, that it is of 
importance to highlight the “soft issues” such as development programs and vacation.  
 
The conclusions in the study shows the difficulties of defining the concept of CSR and also 
that we haven’t had the opportunity to talk to the employees of the companies, only their 
managers.  
 



  

 

Sammanfattning 
 
Den här magisteruppsatsen handlar om företagens sociala ansvar, CSR. Det är en fallstudie på 
åtta marknadsledande, svenska företag. Syftet med den här uppsatsen är att analysera 
konceptet CSR i de undersökta fallföretagen. Vi fokuserar på hur företagen ser på CSR och 
hur och varför de involverar personalen i detta arbete.  
 
De företag vi undersökt jobbar alla inom olika branscher. Samtliga är välkända och har en 
stabil position på marknaden. Ett av de undersökta företagen är en kommun, Botkyrka 
kommun. Detta då vi vill se ifall det är några skillnader på en arbetsplats som inte skall vara 
vinstdrivande i förhållande till de övriga. 
 
En kvalitativ metod ligger till bas för denna uppsats. Vi har träffat personer i ledande 
positioner från varje företag för en personlig intervju. Vi har även använt oss av skrivet 
material från företagen samt av webbaserade källor som hemsidor och artiklar. 
 
Resultatet av undersökningen visar att CSR är ett väldigt brett begrepp. På grund av avsaknad 
av regler och lagar kring detta är företagen fria att själva definiera begreppet och arbeta med 
det som de själva vill. Vilket i vissa fall tycks leda till att de lägger vikten på områden där de 
sedan tidigare har bra, genomarbetade policys istället för att lägga kraft och energi på nya 
delar. Vissa företag har exempelvis valt att arbeta med sponsring av frivilligorganisationer 
såsom Röda Korset, medan andra jobbar med uppförandekoder till underleverantörer och 
vissa lägger krutet på sina anställda i Sverige.  
 
Tidigare undersökningar har visat att en stor del av unga akademiker föredrar att jobba på 
välrenommerade företag med starkt socialt ansvar, framför en hög lön. Våra undersökta 
företag säger sig ha sett en stor skillnad i kraven från de som kallas till rekrytering idag än 
tidigare. Men de säger att det idag handlar betydligt mer om kompetensutveckling, 
avanceringsmöjligheter och extra semesterdagar än rena frågor om CSR och socialt ansvar. 
 
De slutsatser som dragits i uppsatsen grundar sig till viss del i svårigheten att definiera 
begreppet CSR. Samt att vi inte hade tillgång att prata med de anställda direkt utan bara med 
deras chefer. 
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1 Introduktion 
 
De 500 största företagen kontrollerar idag 70 % av världshandeln och 80 % av alla 
utlandsinvesteringar. Av världens 100 största ekonomier är fler än 50 företag. 
                                                                               
                                                                                                  (Svenska Naturskyddsföreningen) 

1.1 Bakgrund 
 
Företagens makt blir allt större och idag är hälften av världens 100 största ekonomier 
företag och inte länder (FN:s utvecklingsprogram, 2003). Företagens varumärken står idag 
för så mycket mer än produkter, de symboliserar även en livsstil. Detta är en makt som 
både kan hjälpa och stjälpa. Demokrati i företag är inte så vanlig men konsumentmakten 
växer. Det fria valet att själv välja och välja bort sina dagligvaror, kontakten med 
företagens kundtjänster och rena bojkotter sätter press på företag att handla enligt kundens 
önskemål. Detta har företag självklart uppmärksammat och intresset hos företag att ta sitt 
sociala ansvar har på senare tid ökat. Socialt ansvarstagande hos företag uppmärksammas 
även inom internationell företagsekonomisk forskning. Då används främst termen CSR, 
Corporate Social Responsibility som ett samlingsbegrepp för företagens sociala, etiska och 
miljömässiga ansvarstagande. En annan term som används inom området är Corporate 
Citizenship, företagets samhällsmedborgarroll (Löhman & Steinholtz, 2003). Det har under 
de senaste åren blivit allt vanligare att företag använder sig av CSR som begrepp när de 
pratar om sitt sociala ansvarstagande. Men vad CSR egentligen innebär och står för skiljer 
sig väldigt mycket mellan företag. 
 
Det finns ingen lag att följa när det gäller CSR utan företagen får själva bestämma hur de 
ställer sig till dessa frågor. Ökad internationalisering och avregleringar har lett till att 
politikernas direkta påverkan på företag och individ har minskat (Löhman & Steinholtz, 
2003). För företagen innebär detta att det inte längre räcker med att ha de bästa produkterna 
eller bästa servicen utan nu har värderingar och ansvar även blivit en del av konkurrensen 
(Löhman & Steinholtz, 2003).  
 
I dagens informationssamhället är det lätt att få tag på information, det mesta är tillgängligt. 
”Klampar man i klaveret” (exempelvis mutskandaler, Nestlés kritiserade bröstmjölks-
ersättningskampanj etc.) dröjer det inte länge innan informationen kommer ut till 
allmänheten. Medierna får snabbt tag i information och skandalen är ett faktum. Att bygga 
upp ett starkt varumärke kan ta flera år men att förstöra det kan gå på en sekund. Ett 
företags image och rykte gentemot arbetstagare, kund, investerare och media blir allt 
viktigare. Med globaliseringen blir marknaden större och i och med det även konkurrensen. 
För ett företag som skrivs ner i media krävs det ett sedan tidigare enormt gott rykte, 
alternativt mycket dyrbart jobb för att återskapa det goda anseendet, för att gå relativt 
oskadd ur en kris (Fombrun, 2004). Många företag och institutioner tycker sig se att 
företagets rykte får allt större betydelse för de anställda. Folk vill kunna berätta om sitt 
arbete på familjemiddagarna utan att skämmas. Detta är något som tycks gälla i såväl den 
kommunala som privata sektorn.  
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1.2 Problematisering 
 
Kraven på en etisk medvetenhet hos företag och personal ökar och man måste hålla sig 
ajour för att stå sig i konkurrensen. Detta gäller såväl i konkurrensen om kompetent 
personal som om kunder (Brytting, 1993). Det ställs högre krav på företagen inte bara från 
aktieägarna att tjäna pengar utan även från omvärlden. Samtidigt som omvärldens ställer 
krav på att företag ska vara flexibla och anpassningsbara ökar kraven på medarbetarna. 
Medarbetarna har större inflytande än tidigare, personalen är företagets första kund och 
gemensamma mål och värderingar ger i många fall ett förbättrat resultat.  Pengar och hög 
lön är inte längre den enda drivkraften hos medarbetarna, mjuka värden som arbetstrivsel, 
arbetsmiljö, stimulans och personlig utveckling värderas högt i dagens organisation. 
Arbetet betonas allt mer av flertalet unga människor som en av de viktigaste arenorna för 
individens självförverkligande, där även utrymme måste ges åt personens djupare, 
existentiella behov (Petersson 1992, Halman & Petersson 1995 citerad i Trollestad, 2000). 
Om arbetets organisation, ledning och innehåll inte motsvarar dessa behov blir det svårt att 
rekrytera, behålla och utveckla lojalitet hos de unga och välutbildade medarbetarna som 
man i allt större utsträckning behöver för att vara framgångsrik (Trollestad 2000). 
Nyrekrytering är dyrt och att behålla en kompetent, motiverad personal är mycket värt både 
i pengar och i goodwill. Här kommer företagens CSR-arbete att spela en stor roll. CSR 
innebär inte att något per automatik händer i organisationen, däremot kan CSR-arbetet rätt 
hanterat öka engagemang, stolthet och viljan hos organisationen och dess individer 
(Löhman & Steinholtz, 2003).  

 
I undersökningar hos studenter här i Sverige (företagsbarometern, 2005) kan man se att 
intresset ökat för företagsetik och moral. Hela 66 % av studenterna på Handelshögskolan i 
Göteborg anser att god etik och hög moral är viktiga beslutsfaktorer vid val av framtida 
arbetsgivare. När studenter själva får välja drömarbetsplats ligger både SIDA och UD högt. 
Andra företag och institutioner som rankas högt är de så kallade branschledande företagen. 
De som gemene man känner till och har en klar bild av. Dessa företag arbetar aktivt för att 
få ut en positiv bild av sig själva, eftersom detta inte händer per automatik. Det är dessa 
branschledande företag som vi är intresserade av och som utgör grunden för vår 
undersökning. Vi har undersökt företag ur vitt skilda branscher och även en kommun för att 
se hur CSR arbetet kan skilja sig åt. Alla företag verkar i olika branscher med den 
gemensamma nämnaren att de är branschledande. Vi har strävat efter att få ett så brett urval 
av branschledandeföretag som möjligt.  
 
Företagen är: SEB, TeliaSonera, Botkyrka kommun, KappAhl, Ica, Löfbergs Lila, 
Manpower och Indiska. Det råder skilda definitioner runt begreppet CSR och hur det 
involveras på företag. Därför har vi valt att undersöka hur våra fallföretag väljer att 
specificera begreppet och hur de arbetar med detta. Vi är intresserade av att ta reda på om 
CSR arbetet även involverar de anställda, eller om det ses som en ren 
marknadskommunikativ åtgärd för att upprätthålla företagets image. Utifrån den här 
problematiken har vi sedan valt att formulera våra forskningsfrågor. 
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1.3 Forskningsfrågor 
 

o Hur hanteras begreppet CSR i de undersökta fallföretagen?   
o Hur involveras de anställda i CSR arbetet på företagen? 
o Anser arbetsgivarna i de företag vi undersökt att det är viktigt att visa sitt CSR 

intresse vid rekrytering av akademiker?  
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen är att analysera konceptet CSR i de undersökta fallföretagen. 
Vi fokuserar på hur företagen ser på CSR och hur och varför de involverar personalen i 
detta arbete.   
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi utgår ifrån ett företagsperspektiv och deras syn på frågorna kring CSR. 
Vi kommer inte att genomföra någon egen enkätundersökning hos (blivande) arbetstagare, 
eftersom det ökande intresset för CSR och aktiviteter hos företag framkommit i andra 
pålitliga undersökningar. Dessa fakta har vi främst hämtat från företagsbarometerns stora 
undersökning på ekonomistudenter 2005. Vår fokus när det gäller rekrytering gäller främst 
högre tjänster där det krävs akademisk bakgrund.  
 
Vi kommer att titta på större företag då vi inser att det är en ekonomisk fråga att jobba med 
CSR som många mindre företag tyvärr tvingas välja bort. De flesta företag ligger i 
Stockholm med omnejd men vissa även i andra städer i Sverige. Alla företag som vi valt att 
studera bör ha 200 anställda eller mer för att vi ska kunna kategoriseras dem som stora 
företag eller ses som marknadsledande i sin bransch. Företagen vi undersökt har också 
minst en omsättning på cirka en miljard kronor per år. Undersökningen kommer inte att ta 
hänsyn till en viss bransch utan titta på CSR arbete inom flera olika sektorer som till 
exempel: kommunalt, telekommunikation och bank. 
 

1.6 Disposition 
 
För att underlätta för läsaren följer här en kort presentation om vad som ska tas upp i 
kommande kapitlen. I metodkapitlet (2) presenteras uppsatsens vetenskapssynsätt och vilka 
metoder som legat till grund samt arbetets tillvägagångssätt. Därefter presenteras 
uppsatsens teoretiska underlag (3) där fokus ligger på den senaste forskningen inom CSR. 
Även relevant teori om Reputation Management och motivation bland anställda knyter 
samman referensramen. Studiens empiriska material (4) presenteras sedan i form av en kort 
presentation av företagen följt av en intervjusammanställning. Det empiriska materialet 
analyseras (5) sedan utifrån den teoretiska referensramen för att kunna besvara uppsatsens 
forskningsfrågor. Slutsatser (6) som framkommer ur analysen diskuteras sedan och kopplas 
till uppsatsens syfte, att genom empiriskt material undersöka och analysera konceptet CSR. 
Med fokus på hur företagen ser på CSR och hur och varför de involverar personalen i detta 
arbete.   
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2 Metod 
 
Metoden vägleder oss att följa vissa steg när vi genomför en undersökning. I det följande 
metodkapitlet redovisas hur och varför denna undersökning är genomförd på det sättet den 
är. Först redogör vi för uppsatsens metodansats, datainsamling och vetenskapliga kvalitet 
för att avslutningsvis beskriva uppsatsens praktiska upplägg med en kort presentation av 
våra fallföretag. 
 

2.1 Metodansats 
 
Vårt tillvägagångssätt vid behandling av empiriskt material och teorier har varit av en 
induktiv karaktär. Den induktiva forskaren vill hitta en teori som kan förklara den 
information som kommit fram i undersökningen (Merriam, 1994). Vi har börjat med 
datainsamling och intervjuer för att i efterhand nå fram till teoretiska modeller som styrker 
empirin. Vi kommer att tolka våra empiriska data utifrån vår egen förförståelse och de 
valda teorierna, därför använder vi oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt. Våra intervjuer 
bygger på att tolka respondenternas definitioner av begreppen. Den kvalitativa 
forskningsintervjun har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika aspekter från 
den intervjuades livsvärld; den arbetar med ord, inte med siffror (Kvale, 1997). Vi vill 
undersöka hur företagen arbetar med CSR rent praktiskt och försöka förstå avsikterna med 
detta arbete. Vi låter respondenten uttrycka sig relativt fritt genom semistrukturella 
intervjuer och gör ingen kvantifiering av detta.  
 

2.2 Datainsamling och bearbetning 
 
Vår datainsamling har genomförts genom fallstudier på åtta branschledande företag. En 
fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse, i det här fallet CSR. Detta 
avgränsande är gjort för att det är viktigt och intressant för undersökningen. Till skillnad 
från andra tillvägagångssätt som till exempel, experiment och surveyundersökningar så har 
fallstudien inte låst sig till några speciella metoder för insamling eller analys av information 
(Merriam, 1994). En styrka som fallstudien har är dess förmåga att hantera många olika 
typer av empiriskt material som till exempel, dokument, intervjuer och observationer 
(Merriam, 1994).   
 
Vi kommer i vårt arbete att främst använda oss av primärdata och då i form av intervjuer, 
men även sekundärdata som vetenskapliga artiklar, litteratur, rapporter och information från 
fallföretagen men även från internet. Intervjuernas karaktär kommer i första hand vara 
personliga men vid längre avstånd eller tidsbrist kommer intervjuer att genomföras via 
telefon eller e-post. Intervjuerna bygger på semistrukturerade intervjufrågor, vilket betyder 
att intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska 
besvaras (Denscombe 2000). Detta betyder att vi kommer att vara flexibla när det gäller 
ämnenas ordningsföljd och låta den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt 
om det ämne som vi tar upp.   
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Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga diskursen 
förvandlas till texter som ska tolkas. Varje intervju är en unik social interaktion som 
innefattar en förhandling av sociala roller och referensramar mellan i första hand främlingar 
(Svensson och Starrin 1996). En intervju är en speciell form av samtal där målet är att 
samla så mycket information som möjligt.  
 
Det finns två typer av intervjuer, de av kvalitativ karaktär och de av kvantitativ karaktär. 
Intervjuer av kvantitativ karaktär används när man på förhand definierar den företeelser 
som ska undersökas, frågorna är av standardiserad karaktär och det finns inget utrymme för 
utsvävningar eller nyansering. Denna typ av intervju är vanligt förekommande vid 
opinionsundersökningar. I vår uppsats undersöker vi en på förhand okänd företeelse, vi vill 
med hjälp av intervjun upptäcka och nå en ökad förståelse för CSR. Därför passar den 
kvalitativa intervjutekniken oss bättre, där är frågorna inte är standardiserade utan det visar 
sig snarare i efterhand vilka frågor som är viktiga och betydelsefulla för undersökningen. 
Vid detta sätt att intervjua tillåts intervjuaren att utveckla och anpassa sina frågor för att 
berika undersökningen (Svensson och Starrin 1996). 
 
Samtliga intervjuer spelas in på band för att sedan transkriberas. Anledningen till detta är 
att vi under själva intervjuns gång vill kunna fokusera oss på det respondenterna säger och 
vara beredda att ställa följdfrågor. Utifrån det transkriberade materialet reduceras sedan 
mängden data ner till enbart det som är relevant för våra forskningsfrågor. Detta material 
skickades sedan till respondenterna för godkännande att användas i uppsatsen. 
 

2.3 Uppsatsens vetenskapliga kvalitet 
 
Tillförlitlighet i forskning säkerställs med hjälp av validitet. Att forskaren undersöker det som 
avses att undersöka och inget annat (Gustavsson, 2004). Det är svårare att få valid information 
i kvalitativa undersökningar än i kvantitativa. Anledningen till detta är att man har en mycket 
större närhet till det eller den som ska studeras i kvalitativa undersökningar. Man kan dock 
minimera problemet genom att genomföra personliga intervjuer, vilket ger forskaren 
möjlighet att kontrollera att frågorna uppfattas korrekt samt möjligheten att ställa relevanta 
följdfrågor (Holme & Solvang, 1997). Generaliserbarheten vid fallstudier beror i stor 
utsträckning på resultatet och hur vi valt våra fall (Patel, Davidsson, 1994). I och med att vi 
valt vitt skilda företag som verkar inom olika branscher minskar generaliserbarheten 
nämnvärt. Men däremot ger detta urval undersökningen en större djup i de undersökta fallen.   
Trots att en undersökning har en hög validitet kan det vara svårt att säkerställa reliabiliteten. 
Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid bearbetningen 
av informationen. Det handlar om i vilken utsträckning resultatet kan upprepas. Det kan ofta 
vara svårt att återupprepa en fallstudie jämfört med en surveyundersökning (Holme & 
Solvang, 1997).  Som vi nämnt tidigare kan generaliserbarheten vara en svaghet i vår studie 
däremot anser vi oss ha en relativt hög validitet och reliabilitet och har därmed uppnått två av 
de tre vanligaste kriterierna vid en fallstudie (Gustavsson 2004).  
 

2.4 Praktiskt upplägg 
 
Vi vill med detta avsnitt beskriva hur vi i praktiken gått tillväga under arbetets gång. De 
tidigare resonemangen i kapitlet har snarare beskrivit arbetet utifrån en metodologisk och 
teoretisk synvinkel. 
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 I ett inledande skede i uppsatsen gick vi igenom en rad olika ämnen som vi tyckte verkade 
intressanta. Efter mycket bollande med olika idéer landade vi till slut i området socialt 
ansvarstagande. Ämnet intresserade oss båda och efter informationssökning på området i 
form av artiklar, gamla uppsatser och internet bestämde vi oss för att vår uppsats skulle 
behandla begreppet CSR. 
 
För att få lite mer bakgrundsinformation kring ämnet kontaktade vi två personer som jobbar 
med CSR. Dessa var Ola Löhman på CSR Stockholm och Claes Trollestad på 
Etikakademin. Utefter dessa samtal och vidare informationssökning fick vi en allt tydligare 
bild av problemområdet. Det visade sig råda skilda definitioner runt begreppet CSR och hur 
det involveras i organisationen på företagen. Därför har vi valt att undersöka hur våra 
fallföretag väljer att specificera begreppet och hur de arbetar med detta. Vi var intresserade 
av att ta reda på om CSR-arbetet även involverar de anställda, eller om det ses som en ren 
marknadskommunikativ åtgärd för att upprätthålla företagets image. Utifrån den här 
problematiken valde vi sedan att bygga våra forskningsfrågor.  
 
Vår tanke från början var att ta kontakt med fem företag som hade en utarbetad 
uppförandepolicy vad det gäller CSR frågor och fem företag som inte hade det. Problemet 
med detta var att de flesta företag, i alla fall på papperet, arbetar med dessa frågor i olika 
utsträckningar. Vi valde istället ett tiotal företag som vi ansåg intressanta och kontaktade 
dem för att boka intervjuer. Sedan påbörjades arbetet med att utforma en intervjuguide 
utifrån uppsatsens syfte, att genom empiriskt material undersöka och analysera konceptet 
CSR. Med fokus på hur företagen ser på CSR och hur och varför de involverar personalen i 
detta arbete. Efter genomförda intervjuer följde databearbetningen och fortsatt arbete med 
att färdigställa uppsatsen.  
 
Vi har jobbat på att få ett brett urval av branschledande företag i vår undersökning för att 
öka reliabiliteten. Vi har undersökt företag ur vitt skilda branscher och en kommun för att 
se om teorierna är applicerbara även där. Dock har vi koncentrerat oss på svenska företag 
som har en stor andel på hemmamarknaden och möjligtvis i viss mån i de andra nordiska 
länderna. 
 
SEB 
SEB skapades 1972 efter en sammanslagning av Stockholms enskilda bank och 
Skandinaviska banken, vilka båda har 100 årig historia bakom sig av bankväsende. De har 
över 20 00 anställda och räknas som en av Sveriges främsta banker. SEB har 680 kontor i 
Sverige och även kontor i övriga Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB är 
börsnoterat. 
 
TeliaSonera Sverige 
Företaget grundades ur det statliga televerket när telefonimarknaden privatiserades på slutet 
av 80-talet. Trots stora nerskärningar har de idag mer än 29 000 anställda. TeliaSonera har 
en lång bakgrund av miljöarbete som idag även sträcker sig till ett socialt ansvar. 
TeliaSonera börsnoterat. 
 
KappAhl 
Med sina 235 butiker landet över räknas KappAhl som en av landets främsta klädkedjor. 
De har över 3200 anställda varav 1700 här i Sverige. KappAhl har även butiker i Norge, 
Finland och Polen. Kapp-Ahl grundades 1953 i Göteborg.  
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Indiska 
Sedan början av 1950 talet har Familjen Thambert styrt företaget. Indiska har ett brett utbud 
med både kläder, heminredning, textilier och kryddor och deras leverantörer kommer 
främst från Indien och Kina. Enligt Etik Akademin har företaget det bästa CSR arbetet i 
landet. 
 
Ica 
Ica är en stor koncern med bland annat egen bank och eget bokförlag. Ica har funnits sedan 
1917 då första butiken slogs upp i Västerås. De har cirka 2600 butiker i Sverige samt butiker i 
Norge och Baltikum. Totalt har de över 40 000 anställda över landet. 
 
Botkyrka kommun 
Botkyrka kommun ligger strax söder om Stockholm och har ca 75 000 invånare. 
Kommunen har blivit känd för sitt aktiva arbete att minska kriminalitet och segregering. De 
har på några få år lyckats tvätta bort sitt dåliga rykte och anser sig i dag vara en attraktiv 
arbetsgivare. 
 
Manpower 
Svenskt företag som grundades 1953 men som slogs ihop med det multinationella företaget 
Manpower 1996. Man power har över 9500 konsulter som de hyr ut till olika företag. De 
har även en avdelning som jobbar aktivt med CSR.  
 
Löfbergs lila 
Ett av Sveriges främsta kaffeföretag som startades och styrs av familjen Löfberg. De har 
jobbat på att hålla ledningen intakt och närheten till arbetarna är viktig. Ihop med Indiska 
klassar Etikakademins Claes Trollestad Löfbergs lila som ett av de mest kompetenta 
företagen inom CSR arbete. 

2.5 Sammanfattning 
 
Vi har genomfört fallstudier på åtta branschledande företag för att samla in det empiriska 
materialet i studien. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med personer på ledande 
befattningar på fallföretagen. Studien antar en induktiv ansats då vi efter insamlingen av det 
empiriska materialet nått fram till de teoretiska modeller som undersökningens analys baseras 
på. 
 
Vi har i vår undersökning främst använt oss av primärdata och då i form av intervjuer, men 
även sekundärdata som vetenskapliga artiklar, litteratur, rapporter och skriftlig information 
från fallföretagen och även från internet. Kritisk granskning av uppsatsens vetenskapliga 
kvalitet diskuteras vidare i kapitel 7. 
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3 Teoretisk referensram 
 
I den teoretiska referensramen redovisas de teorier som använts i studien. Först följer en 
redogörelse för begreppet CSR och hur vi tar ställning till detta. Därefter beskrivs de olika 
teoretiska områdena som undersökningen berörs av.  

3.1 Vad är CSR? 
 
Under arbetets gång har vi märkt att det råder en begreppsförvirring inom ämnet samt att det 
finns en rad olika definitioner på CSR. CSR kan i grund och botten beskrivas som ett sätt för 
företag att ta ett ökat ansvar för sina intressenter. EU kommissionen definierar CSR som  
 
-ett begrepp som innebär att företaget på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 
hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter utöver vad lagen kräver 
(Löhman & Steinholtz, s 15, 2003). 
 
CSR är inget homogent begrepp, utan tar sin utgångspunkt utifrån tre agendor. Hållbar 
utveckling (Sustainability), vilket innebär att balansera de sociala, ekonomiska och 
miljömässiga frågorna för att skapa en långsiktig överlevnad i världen. Företagsansvar 
(Corporate Accountability), vilket beskriver hur företags trovärdighet hanteras. Hur företaget 
sköts (Corporate Governance), vilket bland annat innebär att kunna ha en öppenhet gentemot 
sina intressenter (Löhman & Steinholtz, 2003).  
 
Smith (2003) definierar begreppet CSR som ett företags skyldighet mot samhället, eller mer 
specifikt mot de intressenter som påverkas av företaget. Saltaire talar om tre viktiga 
karakteristika för begreppet CSR (Frederick, 1994 citerad Smith, 2003).  
 
För det första så är det ingen ny idé, uppståndelsen som omger begreppet idag sträcker sig 
tillbaks till 1800-talet då företagsfilantropi sammankopplades av en ökad tro på att företag 
och samhälle var ihopkopplade på organiskt vis. För det andra, även fast det är stor skillnad 
mellan CSR arbete med mål att göra gott och CSR arbete som enbart grundar sig på eget 
intresse, är ett företags anledning till att engagera sig i CSR oftast en mix av dessa två motiv. 
Och för det tredje så är det väldigt osäkert hur dessa engagemang kan ta sig i uttryck.  
 
CSR definieras ofta utifrån dess sociala och miljömässiga påverkan på organisationers 
aktiviteter (Maclagan, 1999). Då missar man en viktig del menar Maclagan som anser att 
för att CSR ska vara applicerbart i en organisation så måste den vara förstådd som en 
process. En process där individernas värderingar och vilja märks tydligt (Maclagan, 1999). 
Det är även viktigt att de anställda och andra intressenter involveras i processen. En tydlig 
inriktning på företagets policy och de anställdas värde bidrar till en ökad motivation och 
arbetsprestation (Maclagan, 1999).  
 
Carroll menar också på att företagen har kämpat i 30 år med att förstå och integrera det 
sociala ansvarstagandet i koncernen. Vad förväntas de vara och vad förväntas de göra för 
att vara en god samhällsmedborgare? (Carroll, 2001) Han menar att relationen mellan 
företag och anställd är viktig men att företagets CSR åtaganden inte får sluta där. Carroll 
delar i stället upp företagets CSR i fyra nivåer, Eller The Four Faces of Corporate 
Citizenship som han kallar det. Av dessa fyra nivåer bygger han sedan en pyramid (Carroll, 
2001).  
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Som den solida grunden finns företagets ekonomiska ansvar. Grunden i ett företag är och 
måste, enligt Carroll vara, att tjäna pengar. Det är på denna grund som resten skall byggas. 
 
Nästa steg är företagets juridiska ansvar. Företaget måste följa rikets lagar och regler och 
gärna mer därtill, exempelvis vid miljölagar.  
 
Sedan kommer företagets etiska ansvar som innebär att man agerar i harmoni med 
samhällets moraliska och etiska normer.  Att företaget agerar rätt och rättvist. Det är av 
största vikt att man inte bryter detta ansvar i kampen att fullgöra det ekonomiska ansvaret. 
 
På toppen av pyramiden står det filantropiska ansvaret. Det är först här företaget kan räkna 
sig som en god samhällsmedborgare menar Carroll (2001). Man bidrar med något till 
samhället och förbättrar livskvalitén för folk. Det kan vara välgörenhet, bildning, frivilliga 
engagemang eller bidrag till finkultur. 
 

Nätverket CSR Europe startade 1995 och består i dag av sextio ledande multinationella 
företag och förespråkar socialt ansvar på företag. Deras mål är att hjälpa företag att integrera 
CSR i det dagliga arbetet. För att bli medlem krävs att man uppfyller följande principer  
(http://www.csreurope.org/aboutus/default.aspx, egen översättning): 

 
o Upprätthålla företagsansvar genom att bidra till ekonomisk tillväxt och hållbar 

utveckling i de samhällen där vi agerar. 
o Erbjuda våra anställda sunda och säkra arbetsförhållanden, ge rättvis ersättning och 

rak kommunikation likväl som rättvisa möjligheter till utveckling inom företaget. 
o Erbjuda hög kvalitet och säkra produkter och tjänster till ett konkurrensmässigt pris. 

Möta kundernas behov och arbeta ansvartagande med samtliga parter.                                              

Figur 1. CSR-pyramiden (Carrol, 2001. egen bearbetning) 

EKONOMISKT ANSVAR 

VAR LÖNSAM 

JURIDISKT ANSVAR 

FÖLJ LAGEN 

ETISKT ANSVAR 

VAR ETISK 

  FILANTROPISKT ANSVAR 

VAR EN GOD 

”FÖRETAGSMEDBORGARE” 
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o Minimera det negativa inflytandet som våra aktiviteter kan ha på miljö- och 
naturtillgångar, samtidigt som vi strävar efter att erbjuda konsumenterna produkter 
och tjänster som bidrar till en hållbar utveckling. 

o Vara pålitlig mot aktieägare genom dialog och öppenhet angående ekonomi, socialt 
ansvarstagande och miljöfrågor som rör verksamheten. 

o Agera som en god samhällsmedborgare och upprätthålla högsta standard inom 
företagsetik. 

o Lämna en rättvis vinst till våra aktieägare samtidigt som vi fullgör dessa ovan nämnda 
policys. 

 
Vårt förhållningssätt till begreppet CSR har genom hela studien grundat sig i en öppenhet 
gentemot de undersökta företagens definitioner. Detta har gjorts med syfte av att få en så 
dynamisk bild av begreppet som möjligt. Ingen definition kan anses som mer sann än 
någon annan.  
 

3.2 CSR, en medverkande process 
 
Idén att de anställda kan medverka i en process som leder till ett ökat engagemang för 
socialt ansvarstagande ger oss en ökad förståelse för CSR som begrepp (Maclagan, 1999). I 
en studie av Trollestad (2000) framkom att ett dokument med organisationens värderingar 
är viktig för att kunna kommunicera de gemensamma värdegrunderna som företaget har till 
nya medarbetare. Det kunde gälla både hur nyanställda skulle engageras i värderings-
samtalet, hur rekrytering av nya medarbetare skulle ske och hur personalutbildningen och 
annat utvecklingsarbete kunde integreras i värderingsarbetet (Trollestad, 2000).  
 
Vid anställning av nya medarbetare betonades både behovet av att få en bild av de sökandes 
värderingar och organisationens behov av och ansvar för att presentera sig och sina 
värderingsmässiga utgångspunkter.  
 
Personalpolicyn som företaget har bör integreras med den övergripande planeringen och 
organisationsstrategin och användas till att skapa en för organisationen lämplig kultur 
(Trollestad, 2000). Personalen bör betraktas som en värdefull resurs vilken är avgörande för 
företagets konkurrens förmåga (Storey, 1995 citerad i Trollestad, 2000). Här är det viktigt 
enligt Wild att inte blanda ihop socialt ansvarstagande och gemensamma värderingar med 
marknadsföring (Wild, 2004). Wild anser att personalavdelningen bör arbeta med dessa 
frågor men för sig själva. Om man skyltar för mycket med sitt engagemang är risken större 
för kritik än om det hålls inom företaget (Wild, 2004).  
 
-Get your internal house correct and don’t brag about it. If you run high-visibility value 
policies, you will be held responsible. (Wild, s. 8, 2004) 
 
I och med att konsumenter blir mer och mer intresserade av personalfrågor så måste 
företagen ändra inställning till vad som kan ses som en potentiell anställd av omvärlden. 
Alla i leverantörskedjan måste inräknas i företagets värderingsarbete (Wild, 2004).  
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Även Watkins (2003) förespråkar personalavdelningens roll vad det gäller arbetet med 
CSR. Eftersom personalavdelningens funktion föddes ur intresset för de anställdas välfärd 
och grundar sig på en etisk tro har denna avdelning de rätta ingredienserna för att arbeta 
med CSR (Watkins, 2003). Personal avdelningen har ansvar för många system och 
processer på företag som till exempel, rekrytering, utbildning och kommunikation, alla 
delar där CSR spelar en stor roll (Watkins, 2003).    
 
De senaste årens studier i Storbritannien har haft fokus på svårigheten med rekrytering och 
hur man behåller sin personal (Brown, 2003). Sedan dess så har det enligt CIPDs 
(Chartered Institute of Personnel and Development) senaste Recriutment and Retention 
Survey blivit värre. Detta har påverkat mer än 96% av Storbritanniens organisationer och 
inneburit att företag har tvingats rekrytera på mindre traditionella vis. Potentiella anställda 
har ett val, och det vet de om. Denna undersökning visar att precis som för en del 
konsumenter så är det inte de finansiella incitamenten som är de avgörande vid anställning  
( Brown, 2003). Hela 88% av de tillfrågade ansåg att ett företags värderingar vad gäller 
individen och samhället var en viktig faktor val av arbetsgivare (Brown, 2003). John 
Purcell, professor vid Bath University uttrycker sin ståndpunkt vad det gäller CSR och 
personalfrågor så här: 
 
-Effective corporate responsibility enhances the effectiveness of an organisation’s HR 
strategy in recruiting, retaining and developing staff and motivating the high levels of 
commitment and contributing that are the lynchpin of long term competitive success”               
(Brown,s. 21, 2003).    
 
På nätverket CSR Europes hemsida (CSR Europé 2005) redovisas resultat från genomförda 
studier på företag i Europa där hela 78 % av de tillfrågade anställda hellre skulle jobba på ett 
företag som har ett gott rykte och etisk medvetenhet än att få en högre lön. Det framkom även 
att företag som tillhandahåller utvecklingsprogram för sin personal kan sänka företagets 
kostnader för friskvård, personalomsättning och frånvaro med 30 %  
 
Hackman och Oldham (1980) har undersökt om det finns något samband mellan 
organisationsdesign och effektivitet. De har kommit fram till att den arbetande individens 
inre liv utgör den viktigaste länken mellan dessa två aspekter. Ett nyckelresonemang är inre 
motivation (internal motivation) och det är när den anställda upplever sitt arbete som ett 
mål i sig. Detta resonemang sätter de i motsats till instrumentell motivation som innebär att 
arbetet bara uppfattas som ett medel för att uppnå något annat av värde som till exempel en 
hög lön (Trollestad 2000). Om man har en inre motivation till sitt arbete kommer man att 
anstränga sig hårdare ju mer motiverad man känner sig. 
 
Det finns tre stycken komponenter för att uppnå en inre jobbmotivation (Trollestad 2000): 
 

o Den anställda måste ha kännedom om det verkliga resultat som hans eller 
hennes arbete bidrar till. 

o Man måste känna ett ansvar för sitt jobbresultat. 
o Arbetet ses måste som meningsfullt. Att det är något som ”räknas” i sitt eget 

värdesystem. 
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För en stark inre jobbmotivation krävs alla de tre komponenterna (Hackman & Oldham, 
1980.) En känsla av att arbetet är meningsfullt utvecklas när medarbetarna får användning 
för flera av sina förmågor (sociala och intellektuella). När arbetet utgör en tydlig helhet och 
om syftet med arbetet överensstämmer med personens egna värderingar (Trollestad 2000). 
Om det brister i någon av de tre komponenterna kan det överbryggas av att arbetet som i sig 
själv är enformigt ger en stark ideologisk mening (Hackman & Oldham 1980). Poängen i 
Hackman och Oldhams teori bygger på att om medarbetarna upplever sitt arbete som 
meningsfullt, ansvarsfullt och med kännedom om resultatet kommer de att vara starkt 
motiverade. Kritik mot teorin pekar på att det är en stark förenkling av en mycket mera 
komplicerad verklighet. 
 

3.3 Företagskultur och image 
 
En metod för att åstadkomma en stark företagskultur är rekrytering (Trollestad, 2000). Det 
kan antingen handla om en väl utvecklad internrekrytering för att försäkra sig om att 
bibehålla och förstärka den rådande kulturen. De som anses ha de ”rätta” värderingarna ges 
möjligheter och nya uppgifter högre upp i organisationen. I betoningen av rekrytering som 
teknik kan även ligga särskilda metoder för nyrekrytering så att man hittar personer som 
passar in, inte bara beträffande formell kompetens, ålder och kön utan även vad gäller 
värderingar och andra föreställningar (Trollestad 2000). En annan metod är intensiv 
och/eller uthållig information och påverkan. Det kan handla om återkommande artiklar från 
ledningen i organisationens intranät eller annan interninformationskanal men även 
internutbildningar som handlar om organisationens värderingar och kultur (Trollestad 
2000). 
 
En studie av Harshman och Harshman genomförd 1999 visar på att det finns en hög positiv 
korrelation mellan organisationens prestationer och kommunikationer. Dåliga och 
bristfälliga kommunikationsstrategier medför stora problem för organisationens effektivitet 
och måluppfyllelse. Detta kan ses till exempel om de högre chefernas dagliga beteende inte 
överensstämmer med de uttalade värderingar, vilket resulterar i en framväxande misstro 
och cynism hos medarbetarna (Harshman & Harshman citerad i Trollestad 2000). 
Kvaliteter och värderingar som Harshman och Harshman lyfter fram som avgörande vid 
kommunikation är: tillit, öppenhet, ärlighet, ömsesidig informationsutbyte, respekt för de 
anställda och integritet i kommunikations-processen. 
 
För att bli attraktiv som arbetsgivare kan företag arbeta med något som kallas Employer 
Branding (Fombrun, 2004). Det handlar om att skapa en image, måla upp en bild av sig själv 
som företag som ger det rykte man vill ha. Skapa en företagskultur som lockar arbetarna och 
skapa ett intresse för värderingarna inom företaget. Bygga broar mellan personalens 
personliga värderingar och företagets så att de anställda blir motiverade och får en bra bild av 
sin arbetsgivare. Ryktet om företaget är viktigast när man vill locka till sig potentiell personal 
men även hos de redan anställda ger ett bra rykte motivation, engagemang och trofasthet. 
(Fombrun, 2004) För att skapa ett gott rykte för sitt företag arbetar man med Reputation 
Management.  
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Det finns sex olika faktorer man bör beakta för att bygga ett starkt varumärke, detta gäller 
såväl mot slutkund som mot anställda (Fombrun, s. 53, 2004): 
 

o Emotional Appeal. Känslomässig, beundran eller respekt för företaget. 
 
o Product and Services. Företaget säljer produkter eller tjänster som är av hög kvalitet, 

nyskapande eller prisvärda. 
 

o Financial Performance. Tillfredsställande finansiella resultat, starka framtidsutsikter 
och riskfria att investera i. 

 
o Vision and Leadership. Klar vision för framtiden och stark ledning. 

 
o Workplace Environment. Bra chefer och kompetent personal. Bra arbetsplats. 

 
o Social Responsibility. Företaget är en bra medborgare, stödjer bra saker, skadar inte 

miljön eller andra människor.  
 

3.4 Sammanfattning 
 

o Begreppet CSR  
Det visar sig råda skilda definitioner runt begreppet CSR hos forskare och teoretiker 
men även hur CSR involveras i organisationen på företag. Efter en redogörelse av 
valda teorier från bland annat Carroll och Smith grundar sig vårt förhållningssätt till 
begreppet CSR i en öppenhet gentemot de undersökta företagens definitioner. Detta 
har gjorts med syfte av att få en så dynamisk bild av begreppet som möjligt. Ingen 
definition kan anses som mer sann än någon annan.  
 

o CSR som en medverkande process  
De anställda på företaget måste involveras i det praktiska arbetet med CSR för att 
det ska vara effektivt. För att uppnå en hög arbetsmotivation måste man ha 
kännedom om det verkliga resultatet om det arbete man utför samt känna ansvar för 
detta. Och framför allt ska arbetet ses som meningsfullt, något som engagemang i 
CSR arbete kan bidra till. 

 
o Företagskultur och image 

            Kommunikation är viktigt både internt och externt för företag. Det handlar om att 
skapa en image och måla upp en bild av sig själv som företag för att få det rykte 
som önskas. Det är viktigt för företagen att skapa en kultur som lockar arbetarna att 
intressera sig för företagets värderingar.  
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4 Empiri 
 
I detta kapitel kommer en kort presentation av de medverkande företagen och deras 
representanter att anges därefter kommer en sammanställning av den information som 
uppgavs vid intervjutillfällena samt information som tilldelats oss i skriftlig form vid dessa 
tillfällen.   

4.1 SEB 
 
SEB skapades 1972 efter en sammanslagning av Stockholms enskilda bank och 
Skandinaviska banken. De har över 20 000 anställda och räknas som en av Sveriges främsta 
banker. SEB har 680 kontor i Sverige och även i övriga Norden, Baltikum, Polen, Tyskland 
och Ukraina. Vi har träffat Jan Torstensson som är marknadsföringschef på SEB. 
 
På SEB finns två sätt att definiera CSR på, det ena är att CSR ses som ett förhållningssätt som 
företaget har, om hur de är en del av hela samhällsapparaten. Det andra sättet att se på 
begreppet är att CSR ska vara en naturlig del av SEB affärer. Det är inget projekt som de har 
vid sidan av utan ska inkorporeras i kärnverksamheten dagligen. Sverige har kommit väldigt 
långt i sådana här frågor anser Torstensson. Arbetsrätt ses som en självklarhet. Alla svenska 
företag styrs av lagar när det gäller dessa frågor inte bara från Sverige utan numer även från 
EU. SEB har skrivit på dokumentet The Global Compact som är ett FNprojekt med tio 
punkter under rubrikerna mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöansvar och anti-korruption 
(http://corpintra.sebank.se/corpcommon/wpm1.nsf/frameSet?ReadForm&ResST=54755_02). 
De har även skrivit på två miljödokument. Förutom dessa avtal så har SEB egna riktlinjer 
”codes of conduct” där det framkommer hur de vill att de själva ska uppträda både som 
arbetsgivare och som anställd på SEB men även som aktör på marknaden. De skulle inte 
kunna förhålla sig till sina kunder eller till marknaden utan att ha tagit ställning i de här 
frågorna säger Torstenssson. Sedan CSR myntades som begrepp, vilket var för ca tre år sedan, 
har intresset för dessa frågor ökat, tycker Torstensson. Att samordna CSR har skett internt 
under de senaste tre åren på SEB men på miljösidan har intresset funnits längre 
 
CSR frågorna berör framförallt fem områden i företaget: vid rollen som långivare, förvaltare, 
arbetsgivare, socialt engagemang och i miljöfrågor. Det märks tydligt vid rollen som 
långivare och förvaltare. Dessa två områden kan SEB styra utifrån sina riktlinjer vad det 
gäller CSR. De säger att de inte lånar till ut pengar till vilket företag som helst, de vill inte på 
något vis stöda kriminell verksamhet. Vapen, tobak och porrindustrin är branscher som SEB 
säger sig ta avstånd ifrån, även om de själva påpekar att allting inte är svart eller vitt i dessa 
frågor.  
 
SEB marknadsför inte sina CSR-aktiviteter, däremot ligger denna funktion för tillfället under 
marknadskommunikationen. De sociala projekt som SEB har bedrivit har drivits som 
marknadsföringsaktiviteter. Detta för att skapa en professionell höjd på de olika projekten, 
men det är ingenting som används i SEB:s marknadsföring. De vill snarare visa att de lever 
som de lär. SEB diskuterar för tillfället var samordningsansvaret för CSR-aktiviteter ska ligga 
i företaget, till exempel på HR avdelningen eller på kommunikationsavdelningen.  
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Det finns information till de anställda på hur SEB ser på CSR, hur de arbetar med CSR frågor 
och vilka konsekvenser det får på marknaden och hur man som anställd ska agera. För de 
anställda finns det regler, riktlinjer och förhållningssätt som talar om hur SEB ställer sig till 
olika frågor. Utöver detta så har SEB ett engagemang i olika samhällsfrågor där de anställda 
ges möjlighet att vara en aktiv del. De anställda har själva möjlighet att påverka SEB:s CSR 
arbete.  
 
– CSR handlar även om att du ska kunna påverka din arbetssituation. Vilket ansvar man har 
som anställd och vilken funktion man har på arbetet, och hur relationen till sin grupp 
fungerar men även relationen till chefen.  
 
SEB tar i sitt ramverk angående anställdas rättigheter upp man ska trivas på jobbet och att 
man är berättigad utvecklingssamtal och lönesamtal. Arbetsmiljö anser Torstensson vara en 
viktig del som dessutom kommer upp dagligen, det kan vara allt från frisk luft till 
ergonomiska arbetsstolar och bord. De anställda ska kunna påverka sin arbetssituation. Även 
vid olika sociala projekt som SEB genomfört har de märkt av en respons från de anställda där 
många frågar om de får delta eller påverka på något vis. Framförallt när det gäller 
samhällsengagemang, som till exempel i projektet Mentor där SEB bidrar med sin erfarenhet i 
form av att de stöttar unga.  
 
Det finns olika utvecklingsprogram på SEB för att ta reda på vad varje anställd tycker och 
tänker och har för mål. Det kan vara att till exempel jobba utomlands en period eller något 
annat intresse som man vill få tillgodosett. Det ska fungera som en plan framåt för de 
anställda och genomförs varje år. När det gäller särskild spetskompetens så har SEB koll på 
de lysande ”stjärnorna” och vad de vill för att säkerställa att de kommer att stanna hos SEB 
och inte gå till någon annan arbetsgivare. Det är livsviktigt att de anställda delar företagets 
vision och värderingar säger Torstensson. SEB:s värderingar och vision har gått från att vara 
ett löst sammansatt ramverk till att bli ett förhållningssätt. Det har blivit så tydligt att håller 
man sig inte inom detta ramverk passar man helt enkelt inte in på SEB. Det ska vara så tydligt 
att värderingen sitter i väggarna, och lika tydligt ska det kännas för den anställde annars 
funkar det inte. Det är ett fundament. 
 
SEB poängterar inte sitt CSR arbete vid rekrytering men det finns material som den anställde 
förväntas ta del av innan han/hon bestämmer sig för om han/hon vill vara anställd hos SEB.  
Delarna som räkanas som CSR- aktiviteter är väldigt tydliga och visar på hur SEB vill ses 
som företag idag. Begreppet CSR brukar heller inte efterfrågas vid rekrytering men det 
kommer mycket frågor om vad SEB engagerar sig i för olika projekt. Det händer ofta att de 
intervjuade frågar om vilka möjligheter de skulle ha som anställda, vad gäller till exempel 
arbetssituation, jobba utomlands, hur SEB ser på tjänsteledighet, mamma/pappaledighet. En 
vanligt förekommande fråga är om man kan kombinera privatliv med arbetsliv, vilket 
Torstensson menar är jätteviktigt och att det är något som också räknas till CSR.  
Överhuvudtaget har SEB märkt av att de som kallas på intervju ställer högre krav och att de 
ofta vet vad de vill.  
 
– Attityden har förändrats, man strävar inte längre efter en livslång lön och fast anställning i 
28 år, nu måste även arbetsgivaren försöka bevisa lika mycket att de duger och kan intressera 
de anställda. Det är inte de gamla morötterna som fungerar längre för då blir man omkörd. 
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De anställda ställer mycket högre krav nuförtiden på SEB som arbetsgivare. Det ses som en 
självklarhet att man vill ta plats och utvecklas. Man kan inte ducka för de frågorna idag menar 
Torstensson. Det är inget extra vid sidan av utan det är en del av arbetssituationen. Pengar 
funkar inte som enda drivkraft, det kanske funkar ett år eller två men inte långsiktigt säger 
Torstensson.  

4.2 TeliaSonera 
 
TeliaSonera är än idag Sveriges ledande telecomföretag även om man sedan privatiseringen, 
då TeliaSonera bildades ur statliga Televerket, haft stora nerskärningar i verksamhet och 
framför allt personal. Idag finns cirka 29 000 anställda inom koncernen och man har en 
omsättning på 81 937 miljoner Skr. Vi har träffat Christer Herrström, på TeliaSonera Sverige. 
Han jobbar i en stab som hanterar frågor gällande hållbar utveckling och socialt ansvar inom 
TeliaSonera Sverige. Han är noga med att påpeka att han representerar Sverige och inte hela 
koncernen.  
 
Uttrycket CSR används i koncernens dokument men inte i Sverige. Där beskrivs hela visionen 
som att hållbar utveckling är ett globalt, strategiskt mål för att öka den 
ekonomiskautvecklingen på ett sätt som förebygger ett rättvist samhälle samtidigt som miljö 
och oförnybara bränslen bevaras. Där skriver de även avv CSR är företagens kontribut till att 
göra samhällets hållbara utvecklingmöjlig, inom såväl miljö, social och ekonomisksynvinkel. 
Dettaär något som skall göras inom marknadsarenan, på arbetsplatsen i naturen och samhället 
samt ett ställningstagande mot aktieägarna. Det handlar om att exempelvis hålla 
telefonkonferanser i den mån det går istället för att göra resor som släpper ut koldioxid, samt 
att allt material skall spridas elektroniskt (Group of human resourses TeliaSonera AB 2004). 
 
Här i Sverige har de valt att använda begreppet Miljö och hållbarutveckling. Det handlar om 
att utveckla affärer och skapa tillväxt. Vara en socialt ansvarstagande aktör i samhället och 
mot medarbetare. Bland annat har de länge jobbat aktivt mot spridningen av barnpornografi 
på internet. TeliaSonera är även huvudsponsor för fryshuset i Stockholm samt har ett nära 
samarbete med Rädda Barnen, Childhood foundation och ECPAT (en organisation som 
jobbar mot barnpornografi och pedofili), för att förhindra spridning av barnpornografi. De 
säger sig även ta kundernas oro för elektromagnetiska fält (EMF) på allvar och stödjer 
forskning på området och främjar spridning av relevant information. Sedan början av året 
(2005) är de även en av huvudmännen för Etikakademin (Starkare affärer med miljö och 
hållbar utveckling, 2004). 
 
TeliaSonera har en lång tradition vad det gäller de här frågorna. Från början handlade det bara 
om miljö men det har vuxit sig allt bredare med tiden. Herrström tycker det är ett positivt 
värde att värna och påpekar att det måste handla om långsiktiga satsningar. Ambitionen är att 
inte arbeta med CSR som ett separat spår utan det ska vara en del av verksamheten. 
Förhoppningen är att det ska stärka varumärket och imagen. Att TeliaSonera skall förknippas 
med något positivt. Herrström hoppas på att TeliaSoneras sociala arbete och miljöarbete ska 
ge företaget ett mervärde som kan ge oss ett försprång gentemot sina konkurrenter. 
 
De anställda på TeliaSonera blir kontinuerligt informerade om företagets arbete med miljö 
och hållbarutveckling via intranät. Det står även med i policyn att allt informationsmaterial 
sprids via intrenet och intranätet för att minska användingen av papper och på det sättet skona 
miljön ytterligare. De har även CSR-riktade kampanjer inom personalutbildning. 
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TeliaSoneras värderingar som ska beskriva synen på dem själva och deras inbördes relationer 
handlar om att ”Skapa värde”, ”Få det att hända”, och att ”Visa respekt”. För att behålla den 
kompetenta personalen inom företaget jobbar de mycket med utvecklingssamtal. De säger sig  
försöka följa och fånga upp den kompetens och de viljor som finns hos personalen. Herrström 
menar att personalen själva är ansvariga för sin egen kompetens och att denna ständigt 
utvecklas med stöd från sin chef. TeliaSonera jobbar även aktivt med jämställdhetsfrågor. 
Idag är 38 % av TeliaSoneras chefer kvinnor i jämförelse med Svenskt Näringsliv där siffran 
ligger på 19 % (Starkare affärer med miljö och hållbar utveckling, 2004). De har även en 
mångfaldspolicy inom företaget. Herrström menar på att det är viktigt att personalen delar 
företagets visioner och värderingar främst om service till kunden men att det så klart är viktigt 
att leva efter hela idén som TeliaSonera har som företag. 
 
I intervjusammanhang vid rekrytering har värdet av varumärkets image märkts säger 
Herrström. De som kommit till rekrytering tycker att det är viktigt att vara en del av det 
branschledande företaget. Frågor om företagets miljö och hållbara utveckling kommer upp i 
dialogen vid intervjutillfället. 

 

4.3 Botkyrka kommun 
 
Botkyrka kommun är en av Stockholms 26 kommuner. Den sträcker sig från Mälaren i norr 
till Östersjön i söder. Det är lika långt till Skavsta som till Arlanda. Botkyrkas folkmängd 
uppgick till 75 830 personer 2004-12-31 
 
Kommunen har länge brottats med ett dåligt rykte på grund av stor arbetslöshet och hög 
kriminalitet. Detta då ett flertal segregerade och invandrartäta områden ligger i kommunen. 
Under de senaste åren har kommunen aktivt arbetat med att ändra på såväl medborgarnas 
livskvalitet som kommunens rykte. Detta med stor framgång. Kommunen har vunnit priser 
exempelvis för bästa ungdomskommun, flest poäng i kvalitetsutvärderingar osv. Mottot för 
kommunen är ”Botkyrka –långt ifrån lagom”! Vi har träffat Tony Söderlund som arbetar 
som chef inom affärsområdet IT. 
 
Botkyrka kommun använder sig inte av begreppet CSR då de inte är ett företag utan just en 
kommun. De pratar om sitt sociala ansvar mot sina medborgare och anställda. De jobbar efter 
teser som att alla människor har rätt och möjlighet till egen försörjning, utbildning och 
framför allt livskvalitet. Att medborgaren ska kunna göra sig förstådd till alla myndigheter 
samt att de ska kunna nå alla myndigheter. Vi ska kunna hjälpa alla till rätt insats oberoende 
om det handlar om barnomsorg, äldreomsorg, sjukvård eller något annat. Det är vårat sociala 
ansvar säger Söderlund. 

 
Botkyrka är en mångkulturell kommun och de tror på att det mångkulturella befrämjar 
kommunen och dess utveckling. Det ger en bredare bas att stå på. Både rent mänskligt, 
individen som sådan, kulturellt och så blir det en mer spännande tillvaro för alla tycker 
Söderlund. Valfriheten är viktig och på detta sätt får alla människor får mer att välja på. 
 
Kommunen profileras som en demokratisk kommun. De jobbar på att flytta ut kommunen till 
de boende. De boende ska inte behöva komma till kommunkontoret utan medborgarkontor 
har öppnats i alla större stadsdelar dit folk skall kunna gå oavsett ärende. Man har även satsat 
på att hålla priserna nere i nybyggda områden för att möjliggöra köp av bostad och på så sätt 
minska segregeringen. 



  

 18 

 
-Botkyrka är framåt, vi är långt ifrån lagom. Vi nöjer oss inte med att vara medelmåtta, vi har 
höga krav och vi ställer också krav. 
 
De anställda informeras kontinuerligt om allt det som händer inom kommunen. Man har 
återkommande arbetsplatsträffar där man bland annat informerar om politiska projekt och vad 
som händer inom alla instanser. Den medborgardemokrati som finns gäller även de anställda. 
De ska ha tillfälle och möjlighet att uttrycka sina åsikter och göra sina röster hörda. Varje år 
görs en enkät där de anställda frågas om sina åsikter angående, arbetsmiljö, hur ledningen 
fungerar osv. 
 
-Vår devis är öppen, orädd och energisk. Den har vi alla ställt oss bakom. Vi kan konstatera 
att den demokratin vi ger medborgarna skall även finnas inåt. Det ska inte finnas någon 
människa som känner sig illa behandlad eller rädd att säga sin åsikt.  
 
Långt ifrån lagom –öppen, orädd, energisk började användas för tre år sedan. Det genomsyrar 
personalen på ett positivt sätt oavsett om du är vårdbiträde, kontorist eller vad du nu är så 
jobbar man efter devisen säger Söderlund. De jobbar för öppenheten och säger att de inte 
tillåter att någon tystnar. De vill veta vad folk säger och varför de säger det.  De vill ha en 
öppenhet hos personalen och tycker att det fungerar bra.  

 
Däremot har de en hög sjukfrånvaro, hög långtidssjukfrånvaro men tror att det beror på en 
hög medelålder. De säger sig arbeta aktivt för att sänka sjukfrånvaron. Friskvård, gratis gym, 
simhall och möjlighet att träna på betald arbetstid är något de använder sig av. Förutom 
friskvärden är kompetensutveckling något de satsar på för att behålla sin kompetenta 
personal. De lägger ner stora summor på att kompetensutveckla personalen kontinuerligt. 
Personalen sitter ganska många dagar om året vid skolbänken. All personal, akademiker såväl 
som sjukvårdsbiträde ska utbildas säger Söderlund. 

 
Söderlund tror Botkyrka kommun är en populär arbetsplats. I sin årliga enkät svarade  90% av 
de 5600 svarande, jakande på frågan ”skulle du rekommendera Botkyrka kommun som 
arbetsplats” . Medvetet så letar de efter rätt profiler av människor. Många gånger har de hört 
ryktesvägen och följt Botkyrkas utveckling och framgångar och känner att de vill vara med 
säger Söderlund. Han påpekar att många av de anställda bor över hela landet och väljer att 
pendla långt, detta för att utvecklingen av kommunen och utvecklingen av individen som 
anställd är lockande. Han anser att det är oerhört viktigt att de anställda delar kommunens 
visioner och värderingar. Gör man inte det så delar man inte det övergripande tänkandet 
överhuvudtaget och då kan man inte vara delaktig, tycker Söderlund.  

 
-Gör man inte det får man tänka om eller söka nytt arbete. Låter dramatiskt men det är vårt 
mål och vår vision och det måste alla dela. 
 
Botkyrka kommun poängterar sina värderingar och sitt sociala ansvar redan i annonser och 
möten vid nyrekrytering. Det är viktigt att poängtera anser de. Det är våra spelregler och det 
är vad vi väntar oss säger Söderlund. Man köper inte grisen i säcken som arbetstagare. Han 
tycker sig också se en ökning av intresse för dessa frågor och så kallade mjuka världen hos de 
han rekryterar. Men tycker inte att det är någon skillnad hos de yngre och äldre. Möjligtvis att 
de yngre är mer ifrågasättande överhuvudtaget. 
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4.4 KappAhl 
 
Med sina 235 butiker landet över räknas KappAhl som en av landets främsta klädkedjor. 
De har över 3200 anställda varav 1700 här i Sverige. KappAhl har även butiker i Norge, 
Finland och polen och omsättningen låg 2004 på 3.9 miljarder Skr. KappAhl grundades 
1953 av Per Olof Ahl som då började med att sälja kläder ifrån sin källare i Göteborg. 
Tanken var att Kvinnor i åldrarna 30-50 år skulle ha möjlighet att köpa kvalitetskläder till 
låga priser. Ett koncept som företaget fortfarande jobbar efter. Huvudkontoret ligger idag i 
Mölndal strax utanför Göteborg. Vi har via telfon intervjuat Ann-Marie Heinonen som är 
ansvarig för information och CSR på avdelningen för information och CSR. 
 
KappAhl har ingen speciell definition på CSR utan ser det som övergripande värderingar som 
de sedan grundandet har jobbat med. Heinonen berättar att hon jobbat på KappAhl i 25 år och 
att företagets sociala ansvaret under hela den här tiden varit ett aktuellt ämne. Men tillägger 
att det sedan 1997 börjat jobbas mer strukturerat med frågorna. Hon tycker det är företagets 
ansvar att bidra till en hållbar utveckling. Miljöansvaret och det etiska ansvaret skall sträcka 
sig mot alla, leverantörer som kunder. Nu i dagarna håller företaget på med en omställning 
från sin egen uppförandekod och egna kontroller av arbetsmiljön hos sina leverantörer till 
BSCIs (Business Social Compliance Initiative) uppförandekod och kontrollsystem. KappAhl 
var med i startgruppen för BSCI, som är en frivilligorganisation bestående av ett 50 tal olika 
företag över hela världen. BSCI jobbar för att företag med leverantörer i framförallt Latin 
Amerika och Asien skall hålla en hög standard och rättvisa förhållanden med sina 
underleverantörer. Förutom BSCI s riktlinjer följer de även ISO 14001 för miljöfrågor och 
undertecknat The Global Compact dokumenten. 
 
-Vi är ett ansvarskännande företag vars viktigaste målgrupp är kvinnor 30 -50 år; dvs. en 
målgrupp som tar dessa frågor på stort allvar 
 
Heinonen anser att detta arbete påverkar företaget positivt även mot andra inom branschen. 
Att de blir upplevda som ett ansvarstagande företag som går i bräschen för hela branschen. 
 
Varje person som blir anställd på KappAhl blir informerade om dess CSR arbete redan i 
rekryteringsprocessen. Förutom ett välutbyggt intranät ges en checklista ut till personen 
med frågor om företaget och hur denna ställer sig till detta. Även en miljöutbildning ges till 
alla nya. 
 
De anställda uppmuntras ständigt att komma med synpunkter och förslag på förbättringar 
och förändringar i både CSR arbetet och övriga frågor. Man belönar bra förslag med 
exempelvis resor till andra KappAhl butiker i andra länder. Förut utsågs bästa miljöbutik 
varje år men nu har det utökats till bästa förbättringsförslag istället. 
 
Heinonen säger att man jobbar hårt för att behålla den kompetenta personalen på flera olika 
nivåer. De har en låg personalomsättning och Heinonen tror att det beror på den 
personalpolitik de för inom företaget. Det jobbas mycket med delaktighet hos de anställda. 
Att alla ska känna sig som en viktig del i företaget. Man har en hög lönenivå och satsar 
mycket på friskvård. Utbildning är också en stor del och man har butikchefsprogram att 
tillgå för dem som har ambitioner att klättra inom företaget. De anställda har även 
möjlighet att gå en dekoratörsutbildning. Det ses positivt på personal som vill växa inom 
företaget och man satsar mycket på internrekrytering. 
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Det är väldigt viktigt att de anställda delar företagets värderingar och visioner hävdar 
Heinonen. Företagskulturen är en stor del av företaget och de arbetar aktivt för att 
åstadkomma delade värderingar. KappAhl har en egen personaltidning och viktig 
information så som årsredovisningar skickas hem till personalens brevlåda. 
Företagskulturen och dess värderingar är något som påpekas noga redan vid rekryteringen. 
Hemsidan har en hel del information och man ger även broschyrer till de som kallas på 
intervju. 

4.5 Ica 
 
Ica butikerna finns över hela Sverige och även i Norge och Baltikum. Inom koncernen finns 
även Ica Meny, Ica banken och Etos AB. De har 4500 anställda på kontoren och cirka 40 000 
i butikerna. Ica har funnits sedan 1917 och har idag runt 2 600 butiker runt om i landet. 
Huvudkontoret ligger i Solna, strax norr om Stockholm. Vi har träffat Mattias Nilsson som 
jobbar på HR avdelningen och Anita Falkenek som jobbar på avdelningen för kund och 
kvalitet. 
 
År 2000-2001 bildades en projekt- och styrgrupp med frågan vad Ica skall stå till svars för. 
De kom fram till något som kallas: Icas goda affärer. Icas goda affärer är företagets CSR och 
består av sju värderingar. Dessa gäller samtliga i koncernen. Kontor som butik. Riktlinjerna 
varierar lite från land till land och dotterbolag till dotterbolag. Men skall i största möjliga mån 
hållas. Det ska inte ligga på en avdelning att sköta detta utan delat ansvar mellan alla. Alla 
avdelningar jobbar med det på olika sett men Ica har denna styrgrupp som ett paraply. Ica 
grundar sina ställningstaganden på FNs deklaration om mänskliga rättigheter och FNs ILO 
(International Labour Organisation) konventioner samt är anslutna till Global compact 
(Kvalitets- och miljöpolicy, 2003).  
 

• Drivas med lönsamhet och god etik 
• Ha en öppen dialog med omvärlden, lokalt och globalt 
• Värna om mångfald och utveckling bland medarbetarna 
• Slå vakt om kundens integritet och bejaka deras olikheter 
• Garantera produktsäkerhet och kvalitet 
• Främja hälsa och goda matvanor 
• Verka för god miljö med hållbarutveckling 
(Icas Goda Affärer –vår syn på etik och samhällsansvar 2003) 
 

För att göra dessa meningar mer konkreta har policys instiftats. En policy till varje värdering i 
snitt. De har tryckt upp mycket skriftligt material kring detta. Mycket finns att ladda ner på 
hemsidan och resten kan man ringa och beställa. De säger sig arbeta hårt med att inte 
hemlighålla något ifrån konsumenten och marknaden. Förutom policyarbetet för Ica ett aktivt 
sponsrings arbete. De jobbar nära Cancerfonden, Röda Korset, Världsnaturfonden och 
Childhood foundation. De har även mycket ”småsponsring”. De har valt att aldrig sponsra 
enmansidrotter utan bara lagsporter och bara elitlag som även har ungdomsverksamhet.  
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Ica säger sig jobba hårt med dessa frågor då de är ett konsumentnära företag och det är oerhört 
viktigt vilka värderingar kunderna uppfattar att företaget har. Falkenek menar att det är en 
trovärdighetsfråga. Om kunderna ska tycka att det känns rätt och riktigt att handla på Ica 
måste de känna att Ica tar ansvar, Ica bryr sig om miljön, Ica tar hand om sina medarbetare 
och Ica är öppna, de hemlighåller inget och de ser till att maten är säker, säger hon. Nilsson 
och Falkenek anser att Icas CSR arbete har påverkat deras image mycket positivt.  
 
-Vi ser det som mervärde men vi är ju inte säker på att kunderna tycker det. Det får framtiden 
utvisa men vi tycker att det är viktigt. 
 
Icas goda affärer kom 2003 men sedan starten har det funnits ett samhällsansvar. De lokala 
Ica handlarna har alltid brytt sig om vad som hänt i sin omvärld lokalt och en tidig CSR fråga 
var miljö som kom på 80-talet och det har vuxit. Medarbetarfrågor har alltid varit viktigt och 
hälsa har kommit starkare sedan år 2000 berättar Falkenek.  
 
Varje år har vi en medarbetarenkät där dessa frågor vävs in. Gemene man pratar inte CSR 
men alla på Ica känner till Icas goda affärer och värderingarna säger Nilsson. Denna enkät 
fylls på vart annat år om just värderingarna. Personalen vet att vi har en massa policys och 
riktlinjer som vi följer även om de inte vet exakt vad som står i broschyrerna säger Falkenek. 
Hon berättar att de har mycket på intranätet men det tyvärr inte nås ut ända till kassörskan 
idag. Kanske om 5-10 år hoppas hon. Det handlar om prioriteringar i arbetet och ibland finns 
det bara en dator. Ont om tid, vana och intresse kanske anger Falkenek som möjliga faktorer 
till bristen på information till samtliga anställda inom Ica. Hon påpekar också vikten av att 
handlaren informerar på sina veckomöten och tar upp att nu kommer det här och vad tycker 
du det betyder för oss. Det är så vi vill att de ska agera. Handlarna är positiva. Alla mäktar 
och orkar inte ta sig igenom texterna men många gör det. Många läser inte men gör det bara. 
Ser till att det finns ett ekologiskt utbud och att man sköter sina medarbetare. Det är mycket 
sunt förnuft.  
 
En viktig faktor för att behålla sin kompetenta personal är enkäten säger Nilsson. Ta vara på 
personalens önskemål och förslag, både i dessa frågor och övriga. I trainee rekryteringen 
fokuserar vi mycket på CSR frågor och hur vi ska få in dessa tidigt. Vi har medarbetarsamtal, 
intern rekrytering för kompetenshöjning, egen Ica skola där man kan gå kurser berättar 
Nilsson. Han tycker det är viktigt att hela tiden fylla på kompetensen hos de anställda och 
möjligheten byta tjänster inom Ica. Företaget är generöst på kurser och utbildning. De tror att 
man vinner på det i längden. 
 
Både Nilsson och Falkenek tycker att det är jätteviktigt att de anställda delar företagets vision 
och värderingar. 
 
- Vi ställde frågan i enkäten ”Tycker du att dessa värderingar är viktiga för Ica” och ”Delar 
du personligen dessa värderingar” dessa får inte diffa och det gjorde det inte. 80-90 % 
svarade ja. Detta kan vi använda oss av i intervjuer också för att se folks värderingar. Ex; 
skulle du kunna jobba på Bofors. 
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Ica uppger att de inte poängterar sitt CSR arbete vid rekrytering men pratar om det. Många 
säger att de upplever en öppen stämning, att folk pratar med varandra och att det blir en 
företagskulturfråga. Hur man är som jag tror speglar vilka värderingar som styr ett företag. 
Den känsla i magen man får när man kommer in här säger Falkenek. Han säger att det kanske 
inte är jättevanligt att de som kallats till intervju frågar om företagets CSR men att de frågar 
indirekt, kring leverantörer, gåvor och så vidare. Traineerna tycker däremot att det är 
jätteviktigt och de frågar mycket. 
 
Vi drivs av olika saker men många är intresserade av hur det går att växa inom företagen. Vi 
kan ju bara säga att vi är positiva till det men inte kan lova något säger Nilsson. Sedan vill de 
så klart ha en själig lön men de har rätt många frågor kring de mjuka värdena för det är ändå 
här man är 8 timmar om dagen och det finns en gräns för hur mycket pengar kan ge en. 
 
- Jag tror att det är viktigt att man som medarbetare känner lite stolthet för det bolaget man 
jobbar på och även om man inte ställer de frågorna konkret alltid men indirekt så känner man 
nog av det mer nu än tidigare. Folk vill kunna känna sig stolta (för sitt jobb) på 
familjemiddagen. 
 

4.6 Löfbergs lila 
 
Löfbergs lila är ett familjeföretag som grundades av bröderna Josef, Anders och John 
Löfberg år 1906. Trots att Löfbergs lila idag är en av Sveriges främsta kaffeföretag med 
försäljning både i Norden och Baltikum så har man valt att behålla ägandet av företaget 
inom familjen. Kontoret ligger i Karlstad och idag är cirka 200 människor anställda på 
Löfbergs lila i Sverige. Omsättningen ligger på cirka en miljard Skr. Vi har pratat med 
Kathrine Löfberg som jobbar som marknadschef på företaget. 
 
Löfbergs lila har en miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy och en social/etisk policy som de valt att 
publicera för allmänheten via sin hemsida. De definierar själva företagets CSR:  
 
– Löfbergs Lila skall medvetet ta ett stort socialt ansvar samt arbeta för en bättre miljö och 
ekonomisk tillväxt. Genom sitt förhållningssätt till anställda, kunder, leverantörer och övrig 
omvärld vill Löfbergs Lila bidra till att kommande generationer får leva i en väl fungerande 
värld. 
 
De ser många anledningar till att arbeta med CSR men påpekar att detta inte är något nytt. Det 
sociala ansvaret är något som funnits med sedan grundandet av företaget men man har inte 
valt att berätta om det innan nu. Det är något som fått växa fram och ta tid. Att göra något 
överilat minskar trovärdigheten och kan få motsatt effekt. Löfberg anger att de största 
anledningarna till att jobba med CSR är att företaget säger sig ha ett globalt medvetande om 
sociala och miljömässiga problem samt ett ökat intresse i företags engagemang i miljön och 
det sociala ansvaret. Men självklart så används det som en konkurrensfördel och för att stärka 
varumärket. Hon menar på att Löfbergs lilas image har stärkts i alla led även inom 
leverantörs- och dagligvarukedjorna. Konsumenterna ställer krav att företagen tar sitt ansvar. 

 
Löfberg säger också att det genom deras CSR arbete är enklare att attrahera personal och få 
anställda att trivas med sin arbetsplats. 
 
– Det finns en möjlighet att vara med och påverka – varför inte utnyttja den!  
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De anställda informeras genom intranätet, uppföljning av årligen satta mål för hållbar 
utveckling och vid annan information till anställda (vid veckomöten, konferenser, VD 
information mm). Det finns vissa svårigheter att nå ut till alla, speciellt de som inte berörs av 
frågorna i sitt dagliga arbete. En förutsättning för att lyckas med frågorna är att ledningen är 
drivande. Och det är vi, säger Löfberg. Alla chefer har stort ansvar att föra ut och följa upp 
inför sina anställda. Vi försöker få ut det inom alla led. De arbetar för en öppen miljö där 
anställda uppmuntras till att komma med synpunkter och idéer inom alla områden, även CSR. 
De har genom hela sin historia arbetat med ett socialt ansvar även om man förr inte kallade 
det CSR och de har alltid haft en väldigt låg personalomsättning. Deras personliga åsikt är att 
CSR är en anledning till detta. 

 
– Familjeföretaget har gjort att (min farfarsfar grundade det) värderingarna sitter i 
väggarna. Man tänker inte på att ta rätt beslut utan mer att andan finns och det beror nog på 
att det finns tydliga ägare. Det finns ingen anonym ägare som på många börsnoterade 
företag. 

 
De poängterar också vikten av att se till att det är en utvecklande miljö att arbeta i och 
behandla personalen på ett bra sätt. Något som finns med i den etisk/sociala policy. En annan 
viktig aspekt har varit att behålla familjekänslan och entreprenörsandan i företaget. Den får 
folk att tänka i nya banor. Med CSR arbetet kan de locka speciellt unga människor, tror de. 
Både för den befintliga personalen samt att rekrytera ny kompetent personal. De anser även 
att det är oerhört viktigt att personalen delar företagets värderingar. I vissa frågor, exempelvis 
allas lika värde, är det till och med ett krav som står med i policyn. 

 
– Vår personal säger att det känns bra att jobba för ett företag som står för samma 
värderingar som en själv. 

 
Redan i platsannonser tas Löfbergs lilas värderingar och CSR arbete upp, sedan vid intervjuer 
och andra kontakter poängteras det ingen. Det finns mycket information om CSR-arbetet på 
hemsidan och i annat informationsmaterial som den blivande arbetstagaren får och förväntas 
ta del av. Löfberg tycker att de som kallas på intervjuer hos dem visar ett allt större intresse 
och kunskap om dessa frågor, speciellt hos yngre. Hon tror inte att en akademisk bakgrund 
gör någon skillnad utan tycker att det mer beror på personligt intresse. 
 

4.7 Manpower 
 
Manpower är ett av de ledande bemanningsföretagen med över 4 300 kontor världen över. I 
Sverige fanns grunderna för företaget redan 1953 under namnet Stockholms 
stenografservice. Sedan 1996 har de namnet Manpower. Idag har de över 9500 anställda i 
landet. De har över 40 kontor på lika många orter i landet och hade under 2004 en 
omsättning på 4,145 Miljoner Skr. Vi har varit i kontakt med Anders Wink. 
 
Manpower använder sig av begreppet CR vilket betyder att de engagerar sig inom samhälls 
projekt och aktiviteter som ligger nära företagets kärnverksamhet.  
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De har varit involverade i samhällsprojekt som främst fokuserat sig på integration av 
långtidsarbetslösa och invandrare på arbetsmarknaden runt om i Sverige. Enligt Wink med 
mycket framgångsrikt resultat. Anledningen till detta arbete är att man helt enkelt vill 
hjälpa människor att komma ut i arbetslivet. De känner att de, som ledande aktör inom 
bemanningsbranschen, har ett ansvar att arbeta med dessa frågor men att detta även 
påverkar deras image på ett positivt sätt. 
 
Manpower har inget kontinuerligt informationsarbete om sitt CR-arbete men berättar om 
det hänt något nytt. Personalens synpunkter och feedback på CR arbetet beaktas och 
återkopplas. Det finns även exempel på CR-aktiviteter där både idé och genomförande 
kommer från anställda. Men man har inte märkt någon skillnad i personalomsättningen 
sedan CR-arbetet tog fart. För att behålla kompetent personal använder Manpower sig av 
traditionella verktyg som möjligheter till personlig utveckling och  incitament /belönings-
system.  
 
– Det är mycket viktigt att personalen delar företagets vision och värderingar eftersom vi 
är en säljande organisation/verksamhet som även är starkt värderingsstyrd. Våra 
medarbetare är vårt företags ansikte utåt. 
 
Manpower poängterar inte sitt CR arbete vid rekrytering utan anser att det står tillräckligt 
på hemsida och intranät för att den intresserade ska kunna gå in och läsa. De har heller inte 
märkt av att de som kommer på intervjuer har visat nåt intresse av frågorna. Tvärtom! Wink 
berättar om en undersökning Manpower har genomfört. EMEA Work Trends Survey 
(2005), en ny undersökning bland 12 000 personer i 15 länder kring arbete nu och i 
framtiden. I Sverige har 1 034 personer besvarat enkäten på www.manpower.se. Bland 
annat innehåller enkäten frågor kring socialt engagemang. För svenskarna har det mycket 
liten betydelse huruvida företaget är välkänt, agerar etiskt, har ett socialt engagemang, 
arbetar för mångfald eller om man som medarbetare har tillgång till mentor, medan övriga 
européer fäster betydligt större vikt vid detta.  
 

4.8 Indiska 
 
Indiska magasinet har en gedigen bakgrund. Första affären startade 1901 efter resor till Asien 
och Mellanöstern av en gotländsk kvinna vid namn Hamilton. 1951 köptes företaget av 
familjen Thambert som ännu äger företaget. Familjen tog med sina barn och åkte själva runt i 
Asien och letade varor och leverantörer, detta gjorde att Thamberts själva kunde se orättvisor 
och omänskliga arbetsförhållanden och bygga upp sitt företag efter dessa värderingar.  Idag 
har man 70 butiker runtom i Sverige samt försäljning i Danmark, Norge och Finland. Över 
600 personer är anställda inom företaget och man har en omsättning på 700 Miljoner Skr. 
Indiska säljer kläder, heminredning, textilier och kryddor. Deras vision är att krydda Sverige 
och Europa med färg, värme och glädje. Samt ge en bild av en annan värld. Vi har träffat 
Renée Andersson som ansvarig för etik och miljö. Andersson har själv ett förflutet i Rädda 
Barnen och kom till Indiska för drygt två år sedan efter att ha jobbat som projektledare i ett 
projekt rörande oberoende kontrollsystem för klädindustrin som hette Dress code. Det var ett 
samarbete mellan H&M, KappAhl, Lindex, Indiska, fackföreningar och människorätts-
organisationer efter påtryckningar från organisationen Rena kläder. Finansierat av företagen 
själva.  
 



  

 25 

-Under projektet såg jag de förändringar man kan åstadkomma genom att ställa krav. 
Förändringar som jag inte sett med bistånd. Handel är en otrolig hävstång och använder man 
det rätt, utan att det blir mer handelshinder, kan man förändra förfärligt mycket för otroligt 
mycket människor och ju fler företag som bryr sig desto bättre är det och fortare går det 
framåt. 
 
Anderssons arbete på Indiska består till stor del av att resa runt till leverantörer i framförallt 
Indien och Kina för att kontrollera att Indiskas uppsatta policys följs. Gör det inte det så 
fortsätter man inte samarbetet. Det handlar framförallt om arbetarnas säkerhet och 
miljöfrågor. De har exempelvis valt att inte behandla sina skinnväskor och skor med krom 
som både är giftigt och farligt för naturen. Detta trots att artiklarna får en hårdare yta och inte 
är lika estetiskt tilltalande mot slutkunden. Nödutgångar och brandlarm är ett måste i 
fabrikerna. Fattas det brandvarnare får leverantörerna en dag på sig att skaffa dessa annars 
dras orden in.  Indiska rankar sina leverantörer på en skala från unacceptable, acceptable, 
satsifactory och good. Leverantörerna måste uppfylla minst acceptable för att en order skall 
läggas. Indiska har vid flera tillfällen anklagats för barnarbete men Andersson förnekar detta. 
Hon säger att de ständigt får stå till svars för det media visar om arbetssituationen i Indien 
även fast det inte är deras egna levrantörer. Andersson säger att mycket av hennes arbete går 
ut på att svara på frågor ifrån kunder angående detta. 
 
-Alla våra leverantörer fortsätter att klättra uppåt på skalan. Bara för att de är ”good” slutar 
vi inte att besöka dem, de måste också behålla det de uppnått. Vi måste ha mål för 
verksamheten vi kan inte bara flumma runt och prata. 
 
 Andersson berättar att majoriteten av leverantörerna är positiva till kontrollerna och 
uppförandekoden. De ser det som en fri konsulttjänst då de får en rapport med 
förändringsförslag efteråt. Indiskas policys ges inte bara ut på ländernas språk, de trycks även 
upp på stora planscher med tecknade bilder för att även de som inte kan läsa och skriva skall 
förstå reglerna. De tar upp allt ifrån rätten till att engagera sig fackligt till hygien, 
arbetskontrakt och barnens rätt till utbildning. Hon säger vidare att leverantörerna har förstått 
att det är en win-win situation. Om ägarna ger sina arbetare en rättvis lön och säkra 
arbetsförhållanden blir också arbetarna mer lojala och piggare, produktionen ökar och 
kvaliteten förbättras.  
 
-Kina och Indien kommer att bli bjässarna, det finns så otroligt mycket utbildat folk. USA och 
Europa kommer inte ha något att komma med. Denna ökning av marknaden kommer att göra 
att företagen tvingas vara bra annars har de inte på marknaden att göra. Vill man växa i den 
globala ekonomin måste man ta den här hänsynen till miljö och mänskliga rättigheter! 
 
Andersson har även utbildning med de nyanställda på Indiska. Alla fast anställda oavsett om 
det rör sig om butik, lager eller kontor genomgår en utbildning där Anderssons arbete är ett 
självklart inslag. Hon säger att hennes del är mycket viktig och säger själv att det mest 
fantastiska med Indiska är att folk är så engagerade i de här frågorna. Hon får ständigt frågor 
från personalen i butik, kontor och på lagret om hur de senaste resorna varit och hur 
leverantörerna uppträtt. Andersson tycker att det är jätteviktigt att personalen delar företagets 
vision och säger sig se att kollegorna verkligen bryr sig om vad som händer i produktionen. 
Grundvärderingarna för företaget är att de är ett humant, okomplicerat företag med mycket 
humor. Ledorden som använts flitigt i så väl rekryterings sammanhang, som i kurser och 
firmafester är värme, omtanke, humanism och humor. 
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Anderssons arbete handlar också mycket om att svara på frågor ifrån kunder. Hon berättar att 
företaget stödjer flera organisationer förutom detta arbete hon själv gör, men de har valt att 
inte gå ut med något av detta till slutkund. Viss information finns att hitta på deras hemsida.  
 
-Våra ägare tycker att det är grädde på moset, ingenting annat. Det är så självklart att man 
vill ge tillbaka något till de områden där man agerar. Det här är ingenting man behöver gå ut 
och tjoa högt om.  Det viktigaste jobbet sker genom vår handel och genom det arbete jag har 
glädjen att utföra, det är det som makes a difference. Det berör 1000- tals människor. 
 

4.9 Sammanfattning 
 
Vi har funnit många olikheter i företagens syn på CSR. I dessa olikheter har vi dock sett en 
hel del gemensamma drag. Företagen pratar om intressegrupper som står nära dem. Dessa 
intressegrupper skiljer sig dock åt. Vissa pratar om leverantörer och kunder, andra om 
aktieägare och marknad. Samtliga respondenter säger sig ha ett utvecklat CSR-arbete inom 
företaget. Samtliga anger att detta innebär ett stort miljöansvar samt mycket övriga aktiviteter. 
Endast ett fåtal uppger kontakt och kontroll av underleverantörer. Alla av de intervjuade anger 
att personalen har en relevant del i företagens CSR-arbete. Många respondenter tycks även se 
svårigheter med vad det sociala ansvarstagandet skall omfatta. Alla är överens om att landets 
lagar skall följas men de uppger också att man bör gå längre än så. Hur långt man ska gå råder 
det dock skillnader i.  
 
Vi är medvetna om att de respondenter vi träffat talar för sitt företag och inte för sig själva. 
Då dessa i samtliga fall är högt uppsatta inom sina företag har de mycket att vinna på att tala 
gott om sina arbetsgivare. Vissa påståenden har därför tagits med en nypa salt och en del fakta 
har dubbelkontrollerats av oss efter genomförd intervju. 
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5 Analys 
 
Det här kapitlet inleds med en sammaställning av hur respondenterna definierar sitt sociala 
ansvar och mot vilka detta arbete riktar sig. Därefter följer analysen av respondenternas svar 
med utgångspunkt från vår teoretiska referensram och våra forskningsfrågor:  
 

o Hur hanteras begreppet CSR i de undersökta fallföretagen?   
o Hur involveras de anställda i CSR arbetet på företagen? 
o Anser arbetsgivarna i de företag vi undersökt att det är viktigt att visa sitt CSR 

intresse vid rekrytering av akademiker?  
 

5.1 Hur ser fallföretagen på CSR? 
 
Som vi tidigare nämnt så råder det en begreppsförvirring inom ämnet socialt ansvarstagande. 
Det finns en rad olika definitioner av CSR vilket vi stött på under våra intervjuer. Därför 
kommer nu en kort sammanfattning av hur respektive företag valt att definiera begreppet och 
vad det infattar. 
 
På SEB finns två sätt att definiera CSR på, det ena är att CSR ses som ett förhållningssätt som 
företaget har, om hur de är en del av hela samhällsapparaten, vilket innebär att inte stödja 
oetisk handel som till exempel vapenhandel, porrindustri eller kriminell verksamhet. Det 
andra synsättet är att CSR skall ses som en naturlig del av SEBs affärer. Det är inget projekt 
som de har vid sidan av utan ska inkorporeras i kärnverksamheten dagligen. CSR frågorna 
berör framförallt fem områden i företaget: vid rollen som långivare, förvaltare, arbetsgivare, 
socialt engagemang och i miljöfrågor. Vår respondent påpekade att allting inte är svart eller 
vitt och det kan vi se på att SEB exempelvis äger aktier i General Electrics och Ericsson som 
bägge har anknyting till vapenindustri och krigsmateriell. 
  
På TeliaSonera Sverige används inte uttrycket CSR istället har man valt att använda 
begreppet Miljö och hållbar utveckling. De säger att det handlar om att utveckla affärer och 
skapa tillväxt och vara en socialt ansvarstagande aktör i samhället och mot medarbetare. 
Ambitionen är att inte arbeta med CSR som ett separat spår utan det ska vara en del av 
verksamheten. Eftersom att TeliaSonera arbetar inom telecom är det där fokuset främst ligger, 
de arbetar mycket med att försöka förhindra spridandet av barnpornografi på internet. De 
anger även att engagemanget för miljö och hälsa är stort och då främst inom forskning och 
spridning av information om elektromagnetiska fält. Detta kan dock anses vara en ren 
överlevnadsstrategi då medias rapporteringar om riskerna med EMF har gjort folk mer 
medvetna och försiktiga. 
 
Botkyrka kommun använder sig inte av begreppet CSR då de inte är ett företag utan en 
kommun. De pratar om sitt sociala ansvar mot sina medborgare och anställda. De jobbar efter 
teser som att alla människor har rätt och möjlighet till egen försörjning, utbildning och 
framför allt livskvalitet. Det vill säga det en kommun är till för att ordna enligt lag vilket 
gäller för samtliga Sveriges kommuner. 
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KappAhl har ingen speciell definition på CSR utan ser det som en övergripande värdering 
som de alltid jobbat med. Miljöansvaret och det etiska ansvaret skall sträcka sig mot alla, 
leverantörer, inköpare och kunder. CSR arbetet har alltid varit en aktuell fråga men fick större 
fokus 1997 då ett strukturerat förhållningssätt mot dessa frågor etablerades. 
 
Icas CSR arbete kallas för ”Icas goda affärer” och och består av att driva verksamheten  med 
lönsamhet och god etik, ha en öppen dialog med omvärlden, värna om mångfald och 
utveckling bland medarbetarna. De ska även slå vakt om kundens integritet och bejaka deras 
olikheter, garantera produktsäkerhet och kvalitet, främja hälsa och goda matvanor samt verka 
för god miljö med hållbar utveckling. Dessa påstående är vi dock lite kritiska till eftersom att 
de flesta av Icas affärer säljer tobak, porrtidningar och snabbmat vilket vi inte tycker går i 
linje med ”goda affärer”.  
 
Löfbergs lila som är det minsta företaget i vår studie har en miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy och 
en social/etisk policy som de valt att publicera för allmänheten via sin hemsida. De definierar 
företagets CSR arbete så här: Löfbergs Lila skall medvetet ta ett stort socialt ansvar samt 
arbeta för en bättre miljö och ekonomisk tillväxt. Genom sitt förhållningssätt till anställda, 
kunder, leverantörer och övrig omvärld vill Löfbergs Lila bidra till att kommande 
generationer får leva i en väl fungerande värld (Löfberg, Löfbergs Lila). 
 
Manpower använder sig av begreppet CR vilket betyder att de engagerar sig inom samhälls 
projekt och aktiviteter som ligger nära företagets kärnverksamhet. De har varit involverade i 
samhällsprojekt som främst fokuserat sig på integration av långtidsarbetslösa och invandrare 
på arbetsmarknaden runt om i Sverige. Anledningen till detta arbete är att man vill hjälpa 
människor att komma ut i arbetslivet säger man på Manpower. Detta låter väldigt bra men 
man måste tänka på att detta i förlängningen leder till fler uthyrda konsulter vilket i sin tur 
leder till en ökad omsättning för Manpower. Samarbetet med statliga instanser så som Ams 
och Utvecklingsnämnden bidrar även till sänkta kostnader för Manpower. 
 
På Indiska är det uppförandekoder mot leverantörer som står i fokus när det gäller CSR 
arbete. Uttrycket CSR används inte utan man hänvisar istället till uppförandekoden som 
framför allt handlar om arbetssäkerhet och miljö.  
 
Som framgår av svaren ovan är CSR inget homogent begrepp som kan ses som en 
självklarhet, utan just en tolkningsfråga som vi lämnat fritt till våra fallföretag. Enligt Smith 
(2003) är CSR ett företags skyldighet gentemot samhället och specifikt mot intressenter som 
påverkas av företaget. Vi anser att samtliga fallföretag lever upp till det kriteriet. Däremot kan 
en stor bredd utskiljas på vilka företagen anser vara de viktigaste intressenterna i dessa frågor 
och mot vem CSR arbetet skall riktas. Många av de undersökta företagen anser att personalen 
är en viktig intressent i CSR arbetet medan andra är mer inriktade på leverantörer eller 
konsument. En annan följd av att CSR är ett så diffust begrepp är att varje företag själva kan 
välja att definiera sitt engagemang efter deras egna önskemål. Detta medför även i vissa fall 
att ett företag tillskriver sig vara mer socialt ansvarstagande än vad vi anser att de i själva 
verket är. 
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När vi träffade Ola Löhman från CSR Stockholm pratade han om att man måste veta om man 
har att göra med hästar eller kossor. Om man köper en ko och tror att den ska kunna göra allt 
en häst kan kommer man att bli väldigt besviken. Köper man däremot en ko och förväntar sig 
att den ska klara av att göra det en ko gör kommer man bli nöjd med det. Vi vill dra det steget 
längre och säga att många av våra fallföretag gärna klär ut sina kossor och försöker ge sken av 
något som kanske inte riktigt existerar. Handlar det om reklam eller PR anser vi att det är 
bättre och kalla det för dess rätta namn. Dessutom minskar det risken för missnöje från 
konsumenter och marknad. 
 
Samtliga av våra företag ingår i någon typ av internationell eller nationell certifiering inom 
CSR eller miljö. De vanligaste är ISO 14001, ISO 9001 och Global Compact. Även nätverk 
som CSR Europe, BSCI och Etikakademin ligger med som samarbetspartners. Ett par av 
respondenterna poängterar dock att de använder sig av dessa nätverks policys som riktlinjer 
och rekommendationer mer än något annat. Det saknas mycket lagar och regleringar inom 
framför allt socialt ansvar men även inom miljöarbete. Även de stora certifieringarna som ISO 
är rekommendationer och inte fasta regler. 
 
Om man utgår från Carrolls (2001) pyramid hamnar samtliga av våra fallföretag mellan steg 
tre (etiska ansvaret) och fyra (filantropiska ansvaret). Detta beror mycket på att vi valt stabila 
och solida företag och därmed är steg ett (ekonomiskt ansvar) och steg två (juridiskt ansvar) 
redan uppfyllda. Den största skillnaden mellan steg tre och fyra är det genuina engagemanget 
som är störst i steg fyra. Man uppfyller inte bara samhällets moraliska och etiska normer utan 
man bidrar med något utöver detta.  
 
Samtliga av de undersökta företaget har uppgett att de sponsrar eller på annat sätt stödjer olika 
frivilligorganisationer som exempelvis Rädda Barnen och Röda Korset. Detta skulle enligt 
Carrolls artikel (2001) innebära att samtliga våra företag ligger på högsta steget i pyramiden 
då de bidrar med något extra. Viljan att göra gott och ge något extra till samhället. Här skulle 
dock vi vilja gå tillbaka till Smiths påstående om skyldigheter till intressenter. Vi tror att 
intressenterna, i de flesta av de undersökta fallen rör sig om slutkund och då kan man fråga 
sig om CSR arbetet grundar sig i PR och inte i en genuin filantropisk välmening. Ett sätt att se 
på skillnaden mellan steg tre och fyra i pyramiden är att steg fyra är när företaget gör något 
som inte förväntas av dem. Vi vill nog gå så långt att vi säger att stöd till organisationer och 
liknande faktiskt förväntas av marknaden och slutkunden idag. Det började säkert som en god 
sak men med dagens konkurrenssituation tvingas företagen ta till nya sätt och vägar för att 
locka kunderna till konsumtion av just deras varor och tjänster. Och frågan är om det gör 
någon skillnad? Carroll (2001) menar ju på att det första och största steget är det ekonomiska 
ansvaret. Om företaget inte är lönsamt kommer det gå i konkurs. 
 
Kan sponsring över huvudtaget ses som CSR? Vart går i så fall gränsen för det? Löfbergs lila 
har under en lång tid haft ett nära samarbete med färjestad. När färjestad spelar matcher så 
åker de runt på isen i sina lila-gula dräkter. Är det då inte mer av ett event än CSR? När ICA 
sponsrar idrottslag gör de bara det med lag och klubbar som har ungdomsverksamhet. Är det 
då mer CSR än Löfbergs lila?  
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Vi vill därför tillföra ett ytterligare steg i pyramiden, det övergripande ansvaret. I detta steg 
ligger de företag som arbetar genuint med sociala frågor och den arena där de befinner sig.  
Dessa företag ser till att den närmiljö som de arbetar i ej tar skada eller påverkas negativt och 
är måna om hur de underleverantörer de använder sig av arbetar. De hjälper exempelvis inte 
hur många organisationer man sponsrar eller stöder om man samtidigt släpper ut miljögifter 
som leder till ohälsa eller naturkatastrofer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I CSR Europes policys ligger ”upprätthålla företagsansvar genom att bidra till ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling i de samhällen där vi agerar” först. Vi anser att detta begrepp 
visar på det steg vi vill lägga till i pyramiden. Därmed inte sagt att vi inte håller oss kritiska 
till CSR Europe. Inom nätverket kan företag som Coca Cola, Nestlé och Nike återfinnas. 
Företag som kritiseras starkt globalt för sina skador på miljön och dåliga arbetsförhållanden 
för leverantörerna i syd. 
 
Av de företag vi undersökt tycks Indiska vara de enda företag som tagit fasta på denna punkt i 
sitt arbete. De är det enda fallföretaget som har en person anställd enkom för att kontrollera 
underleverantörer och se till att dessa följer uppsatta uppförandekoder och miljöföreskrifter. 
Denna person har även ett långt förflutet inom arbete med frivilligorganisationer och 
mänskliga rättigheter vilket vi anser är en stark fördel. De har även ett brett sponsringsarbete 
men väljer att inte använda sig av detta i sin marknadsföringsmix. Deras arbete fokuseras inte 
på att ”bidra” med något extra, även om de nu gör det också, utan just på att inte göra någon 
skada på den arena där de agerar. 
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EU: s definition av CSR är: ett begrepp som innebär att företaget på frivillig grund integrerar 
sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter 
utöver vad lagen kräver (Löhman & Steinholtz, s 15, 2003) Vi frågar oss om man verkligen 
kan se ett företags etiska och filantropiska ansvar som frivilligt. I och med det ökande 
intresset för engagemang i dagens samhälle så kan det snarare ses som en självklarhet att 
företag tar upp dessa frågor på agendan.  
 
I detta råder det dessutom stor skillnad på små och stora företag. Ett litet företag kan lättare 
kontrollera hur organisationen håller sig till riktlinjer vad gäller CSR medan stora företag har 
större resurser för att omsätta CSR arbetet i praktiken. Detta har vi märkt tydligt i två av våra 
fallföretag som är familjeägda vilket har resulterat i att styrelsen alltid har varit nära de 
anställda och där värderingsarbetet har legat i fokus sedan start.  
 
Här skiljer sig Botkyrka kommun mot de övriga då de inte har något behov eller självändamål 
att gå med vinst. Det var nog den svåraste arbetsplatsen att sätta in på stegen då det CSR 
arbete de gör, så som de själva definierar detta, till stor del är lagstadgat. Att de har en så 
välarbetad personalpolitik gör att vi ändå satt dem mellan steg två och tre i pyramiden. 

5.2  CSR en medverkande process 
 
Alla våra undersökta företag har poängterat vikten av att se CSR arbetet som en naturlig del i 
verksamheten. Det måste integreras och inte vara något som ligger utanför. Däremot är det en 
stor skillnad på kopplingen mellan personalrelaterade frågor och CSR arbete. De flesta av 
våra undersökta företag har en egen CSR avdelning som jobbar med frågorna men hos många 
ligger det på marknadsföringsavdelningen. Endast ett av företagen har valt att inte lägga ut det 
sociala arbetet på en avdelning. Det ska inte ligga på en avdelning att sköta detta utan delat 
ansvar mellan alla. Alla avdelningar på Ica, jobbar med det på olika sett men vi har en 
styrgrupp som ett paraply (Falkenek, Ica). Detta arbetssätt ställer vi oss frågande till då 
kontrollen av CSR aktiviteter minskar i och med detta. Det är lätt att ingen tar ansvar och att 
det glöms bort.   
 
CSR ses ofta som en funktion som ligger på ledningsnivå men i flera fall är det på 
personalnivå som det viktiga arbetet med dessa frågor äger rum. Ett par av våra fallföretag 
säger sig belöna anställda som kommer med förbättringsförslag och egna idéer angående CSR 
aktiviteter. Det kan röra sig om exempelvis resor. Watkins (2003) förespråkar att CSR bör 
ligga på personalavdelningen då dennes funktion föddes ur intresset för de anställdas välfärd 
och grundas på en etisk tro. Ett av våra fallföretag uttryckte själva en svaghet i att ha CSR 
ansvaret på marknadsavdelningen men försvarar det med att det på så sätt bidrar till en 
professionell höjd på projekten.  
 
En svaghet inom CSR arbetet är att det ofta tycks drivas av en eldsjäl på företaget. Denne 
eldsjäl är ofta den som tar initiativet till CSR till att börja med och nya projekt under tidens 
gång. Detta kan leda till att personen i fråga bränner ut sig eller tröttnar då hon eller han inte 
möts av samma entusiasm för ämnet som hon själv känner. En annan risk är att företaget 
förlitar sig på denna person och att allting skall klaras av där. Som vi tidigare nämnt är CSR 
arbetet inget som kan ligga på en person eller ens en avdelning utan något som måste 
genomsyra företaget för att bli hållbart och trovärdigt. Om denne person sedan slutar på 
företaget eller organisationen löper risken att allting dör med denne och jobbet varit till ingen 
nytta. 
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De flesta av våra respondenter säger sig se ett ökat intresse av så kallade mjuka värderingar 
hos personalen. Utbildning och möjlighet att avancera blir allt viktigare. Attityden har 
förändrats, man strävar inte längre efter en livslång lön och fast anställning i 28 år, nu måste 
även arbetsgivaren försöka bevisa lika mycket att de duger och kan intressera de anställda. 
Det är inte de gamla morötterna som fungerar längre för då blir man omkörd (Torstensson, 
SEB). 
 
Detta stämmer väl överens med Hackman och Oldhams teori (1980) om inre arbetsmotivation 
där känslan av meningsfullhet poängteras. När arbetet utgör en tydlig helhet och om syftet 
med arbetet överensstämmer med personens egna värderingar kommer man att anstränga sig 
ännu hårdare på grund av den inre arbetsmotivationen. Även detta framkom under intervjuer 
med de flesta fallföretagen. Jag tror att det är viktigt att man som medarbetare känner lite 
stolthet för det bolaget man jobbar på och även om man inte ställer de frågorna konkret alltid 
men indirekt så känner man nog av det mer nu än tidigare. Folk vill kunna känna sig stolta 
över sitt jobb på familjemiddagen (Nilsson, Ica). Däremot får inte varje butiksanställd på Ica 
information om CSR arbetet från huvudkontoret utan det är upp till varje butikschef hur och 
om de anställda ska involveras i detta arbete.  
 
Något som dock kan ge lite huvudbry är Manpowers inställning till detta som dessutom 
backas upp av en global undersökning på internet, EMEA Work Trends Survey (2005). De 
säger att för svenskarna har det mycket liten betydelse huruvida företaget är välkänt, agerar 
etiskt, har ett socialt engagemang eller arbetar för mångfald. De menar att övriga européer 
fäster betydligt större vikt vid detta än svenskar. Ett par av våra respondenter har uttryckt 
samma åsikter som Manpower i denna fråga. Att Sverige fortfarande ligger väldigt långt bak i 
dessa frågor i förhållande till exempelvis USA. Kanske går detta att koppla till det 
välfärdssystem som vi har här i landet. Ett system som bygger på att staten är stark och det 
sociala skyddsnätet är stort. Alla betalar till det men alla får också ifrån det, exempelvis som 
barnbidrag. I länder som USA eller Tyskland är välfärdssystemet annorlunda. I Tyskland är 
det företaget du jobbar för som står för detta. Det är de som bestämmer hur mycket 
föräldraledighet eller semester du får. I USA bygger mycket av detta på privata försäkringar. 
Där har inte alla möjligheten att gå till doktorn om de är sjuka eller vara hemma med sina 
barn. Troligtvis går synen på företagens roll att upptäckas i dessa kulturella och strukturella 
skillnader. Vi i Sverige är inte vana vid att företagen måste ta något större ansvar för detta då 
vi har en stark historia av arbetarrörelser och fackföreningar som redan för länge sedan 
förhandlat sig till lagar och regler i dessa frågor. I och med globaliseringen och de 
multinationella företagens inmarsch i vårt svenska folkhem tvingas även svenskarna ta 
ställning och ansvar för sig själva på ett sätt de kanske inte behövt tidigare och därmed bli 
mer medvetna om omvärlden. 

Att personalen får vara med och vara delaktig i företagets CSR engagemang har flera av 
fallföretagen överlag upplevt. Exempel på det kan vara i form av förslagslådor både 
elektroniska och fysiska, men även utvecklingssamtal och föreläsningar. På ett av företagen 
får den nyanställde gå runt på företagets samtliga funktioner för att tydligare se sin egen roll i 
helheten. På CSR Europa ligger punkten ”erbjuda våra anställda sunda och säkra arbets-
förhållanden, ge rättvis ersättning och rak kommunikation likväl som rättvisa möjligheter till 
utveckling inom företaget” på andra plats bland dess policys. Som vi nämnt tidigare och fått 
fram i våra intervjuer är personalen, både hos underleverantörer och de egna anställda en 
ytterst relevant faktor inom CSR arbetet. Vissa går så långt att de säger att CSR-HR=PR. 
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5.3 Företagskultur och image 
 
Vikten av att företagets värderingar delas av samtliga anställda poängterades av alla våra 
respondenter. Det är mycket viktigt att personalen delar Manpowers vision och värderingar 
eftersom vi är en säljande organisation/verksamhet som även är starkt värderingsstyrd. Våra 
medarbetare är vårt företags ansikte utåt (Wink, Manpower). Detta var det område som 
samtliga företag ansåg som väldigt viktigt. Ett flertal företag ansåg att detta är grunden för allt 
annat arbete. I en studie av Trollestad (2000) framkom vikten av ett dokument med företagets 
värderingar för att kunna kommunicera dessa värderingar till samtliga anställda. 
Värderingsarbetet anses även viktigt vid rekrytering. I många fall fick vi broschyrer som 
behandlar företagets CSR- policys eller uppförandekoder. Broschyrer som även ges ut vid 
intervjusammanhang i nyrekrytering för att visa på företagens värderingar.  
Inget av företagen anser CSR vara avgörande vid rekrytering men för att intressera kompetent 
personal arbetar de aktivt med att föra ut sina värderingar och på så sätt öka intresset hos 
arbetssökande akademiker. Samtliga av de tillfrågade säger även att de märkt av ett större 
intresse för vad företaget står för än tidigare. 
Vår personal säger att det känns bra att jobba för ett företag som står för samma värderingar 
som en själ (Herrström, TeliaSonera). Vikten av värderingar ska dock inte bara finnas på 
papperet utan även ”sitta i väggarna”. Ett av våra företag menar att värderingar och företagets 
ledord ska vara så självklara att de till och med blir ett naturligt inslag på firmafesterna. Ett 
par av respondenterna går längre än så och menar att om man inte delar företagets värderingar 
så har man inget där att göra. Gör man inte det får man tänka om eller söka nytt arbete. Låter 
dramatiskt men det är vårt mål och vår vision och det måste alla dela (Torstensson, SEB). 
 
Inget av de företag vi pratat med har CSR som en del i varumärket. Med det menar vi att inget 
av de undersökta företaget är kända för allmänheten som just ett ansvarstagande, miljövänligt 
företag. Frågar men någon på gatan vet de troligtvis ingenting om SEBs värderingar, Indiskas 
uppförandepolicys eller Icas goda affärer. Inte på samma sätt som om man skulle fråga om 
Bodyshops arbete mot djurförsök.  
 
För att attrahera kompetent personal med de ”rätta” värderingarna är image viktigt. För att 
skapa ett gott rykte och ett starkt varumärke måste sex olika faktorer beaktas menar Fombrun 
(2004); Emotional Appeal, Product and Services, Financial Performance, Vision and 
Leadership, Workplace Environment, Social Responsibility.  
Efter att vi genomfört våra intervjuer och beaktat företagens definitioner av CSR anser vi att 
flera av Fombruns sex faktorer täcks in i begreppet CSR. Social Responsibility, Socialt ansvar 
som hela tiden har varit den självklara faktorn står nu sida vid sida med Emotional appeal, 
Vision and Leadership och Workplace environment. CSR måste grunda sig i företagets och 
ledningens visioner och värderingar, där basen måste ligga. Det måste också inkludera 
personalens arbetsmiljö och säkerhet. Eftersom företagets CSR engagemang i de allra flesta 
fall bygger på samhällets moraliska och etiska värderingar är det framför allt samhällets 
emotionella inställning till företaget som ligger till grund för företagets rykte och image. 
 

5.4 Sammanfattning 
 
Det råder en stor begreppsförvirring inom CSR. De företag och forskare som jobbar med 
frågorna tycks alla lägga in olika innebörd i begreppet. Men i mångt och mycket handlar det 
som att ta hans om miljö, samhälle och i de flesta fall sin personal. Företagen vi undersökt har 
valt helt olika sätt att definiera och arbeta med det på. Trots detta lever inte alla undersökta 
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företag upp till sina egna satta regler. Man kan se det på två olika sätt. Antagligen att detta 
kanske inte är så viktigt för dem som de vill ge sken av, alternativt att verkligheten inte är 
svart eller vit. Det går helt enkelt inte att leva som man lär men man försöker ändå så långt 
som man anser är möjligt. 
 
I vår analys kan man se att det är en stor lucka mellan Carrolls (2001) teori om CSR 
pyramiden i jämförelse med andra teoretiker och våra undersökta företag. Vi har därför valt 
att bygga på denna pyramid med ännu ett steg, det ultimata ansvaret. Detta för att täcka in 
samtliga fallföretag, åsikter ifrån andra teoretiker samt våra egna åsikter i frågan. I majoriteten 
av våra undersökta företag ligger CSR ansvaret på marknadsavdelningen eller någon annan 
avdelning vitt skild ifrån HR och personalfrågor. Detta trots att samtliga företag hävdar hur 
viktig kopplingen mellan personal och CSR egentligen är. I de flesta fall går märks även en 
stor brist i kommunikationen mellan huvudkontor och lokala avdelningar (kontor, butik etc.). 
 
Fallföretagen har sett en stor skillnad i efterfrågan av så kallade mjuka världen under de 
senaste åren. Nyexaminerade vill ha utbildning och möjlighet att avancera inom företaget 
samt bra familjepolitik. Även arbetsplatsens rykte ses som viktigt. Många uttrycker en önskan 
att känna sig stolt för sitt jobb. Gemensamt delade värderingar blir en allt viktigare faktor. 
Många av delarna i Fombruns (2004) modell för reputation management täcks in i det 
teoretiker och företagare väljer att kallas CSR. Därmed blir strävan för ett gott rykte för sitt 
varumärke även en aktiv insats för CSR. 
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6 Slutsatser 
 
Här nedan presenteras de slutsatser vi kommit fram till utifrån det analyserade materialet i 
vår undersökning.  
 

• Det finns inget korrekt begrepp för att beskriva CSR. Förklaringen är väldigt 
subjektiv och skiljer sig från fall till fall och från företag till företag. Därmed skiljer 
sig även arbetet med dessa frågor vitt åt. Ett exempel på detta är skillnaden i 
tillvägagångssättet vid arbete med CSR mellan Indiska och SEB. På Indiska har 
man personal anställd enkom för att kontrollera underleverantörerna på plats medan 
på SEB används skrivna policys till de anställda som bas i arbetet. 

 
• Samtliga av våra fallföretag har valt att sponsra eller på annat sätt samarbeta med 

olika frivilligorganisationer och ser detta som en betydande del i sitt CSR. Men vi 
ställer oss frågande till om sponsring kan ses som CSR eller om det snarare borde 
ses som marknadsföring. Inget är svart eller vitt och svaret på detta är omöjligt att 
utreda. Genomgående för våra fallföretag är en miljömedvetenhet i form av policys 
och regelverk. 

 
• De mest trovärdiga CSR projekten, anser vi, är de som går hand i hand med företagets 

grundläggande verksamhet. Exempelvis TeliaSonera Sveriges arbete med att förhindra 
spridning av barnpornografi via internet, och Indiskas arbete med leverantörernas 
uppförandekoder och oupphörliga kontroller av dessa. Sponsring av projekt som inte 
alls ligger i linje med företagets verksamhet anser vi snarare vara ett spel för galleriet.  

 
• Ett företag ska grund och botten ska tjäna pengar på sin affärsidé. Ingen av våra 

fallföretag har CSR som en del i sin affärsidé. Med det menar vi att inget av de 
undersökta företaget är kända för allmänheten som just ett ansvarstagande, 
miljövänligt företag. Frågar men någon på gatan vet de troligtvis ingenting om SEBs 
värderingar, Indiskas uppförandepolicys eller Icas goda affärer. Inte på samma sätt 
som om man skulle fråga om Bodyshops arbete mot djurförsök. Många använder 
istället sig av kampanjer som de ser som en del av sitt CSR engagemang. Som till 
exempel Icas goda bröd. 

 
• Policys om miljöarbete och socialtansvar finns på alla fallföretag vilket ser bra ut och 

kan medverka till att de anställda motiveras och ges riktlinjer för att arbeta med dessa 
frågor. Eldsjälar som ser till att policys skrivs och upprätthålls bidrar i organisationen 
till en hög höjd på CSR arbetet men däri ligger även en risk i att dessa eldsjälar 
brinner ut eller slutar och att detta innebär slutet på det genuina CSR engagemanget. 
Vad som egentligen är bäst, policys som ligger i bakgrunden i en organisation eller 
eldsjälar som verkligen engagerar sig är svårt att värdera.  

 
• Vi anser att företagen CSR arbete bör fokusera på att inte göra någon skada på den 

arena där de agerar framför att bidra med något extra i form av sponsring. Något extra 
ska inte vara i stället för utan ett komplement! 
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• Det mest övertygande CSR projekten är även de som inte annonseras ut till 
konsumenten utan förblir en naturlig del av företagskulturen och dess värderingar. 
Det ligger dock en komplexitet i detta då dessa värderingar bör komma ut till 
marknaden men utan att detta ses som ett rent PR-trick eller en del i 
marknadsföringsmixen. Vi frågar oss om man verkligen kan se ett företags etiska 
och sociala ansvar som frivilligt. I och med det ökande intresset för engagemang i 
dagens samhälle kan det snarare ses som en självklarhet att ett företag tar upp dessa 
frågor på agendan för att skapa sig ett gott rykte. 

 
• Det ligger en stor brist i företagens information till sin personal i dessa frågor. Ofta 

görs ett gediget arbete på huvudkontoren men informationen om detta och 
deltagandet i aktiviteterna till butik och produktionsanställda lämnar mycket kvar att 
önska. Detta kan bero på att vår undersökning inte kan generaliseras till samtliga 
företag och branscher i Sverige. 

 
• Då exempelvis butiksbiträden ofta kan ses som företagets ansikte utåt bör dessa 

involveras mer i företagens CSR och värderingsarbete än vad de görs idag. Detta för 
att ge korrekta svar på kundernas frågor och föra företagskulturen ut till slutkunden 
och därmed marknaden. 

 
• I en mer horisontell organisation ges större utrymme till deltagande och 

medverkande i frågorna. En synlig ledning ökar också intresset och motivationen 
för företagets sociala ansvar. Detta beror på att personalen inte kan gömma sig 
bakom en osynlig ”styrande hand” alternativt att ägandet är mer självklart. Det är 
inga anonyma aktieägare som bestämmer vad som skall och inte skall göras. 

 
• En stark företagskultur kan även verka som en motivationsfaktor för de anställda. Ju 

tydligare kulturen desto större är möjligheten att lyckas locka till sig rätt personal. 
De anställda känner delaktighet och samtycker med företaget och känner sig stolta 
över sin arbetsplats och blir därmed mer lojala. Det är därför viktigt att företaget 
från början, redan i rekryteringssammanhanget gör gällande vad som förväntas och 
hur och vad man värderar högt inom företaget. En annan stark motivationsfaktor är 
att den anställda måste känna att det arbete han/hon utför känns meningsfullt och att 
man är medveten om sin egen del i helheten. 

 
• De kompetenta akademiker som rekryteras till företagen har generellt högre krav på 

sin arbetsplats och sin anställning än tidigare. Det handlar om nya världen som 
kompetensutveckling, familjepolitik med mera. De är noga med att inte förknippas 
med olagligheter och omoral. De vill kunna stå upp rakryggad för sin arbetsgivare. 

 
• Att vara stolt över sin arbetsplats bygger mycket på det anseende eller rykte som 

företaget har. Företagens egna definitioner av CSR visar på att detta täcker in över 
70% av det Fombrun (2004) menar skapar ett företags anseende. Exempelvis 
personalvård, ledning, visioner och arbetsmiljö kommer in i den bit som tidigare 
kallats Socialt ansvar. Alltså har CSR betydelse för ett företags image och anseende 
ökat från dryga 17 % till nuvarande 70 %. Alltså en av de tidigare sjättedelarna har 
nu ökat till fyra sjättedelar i Fombruns modell. 
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6.1 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att CSR är ett brett och stort begrepp som 
tolkas lite som man själv vill. Frågor som personalpolitik sponsring och miljöcertifiering 
ingår i de undersökta företagens definieringar. Men vi anser att CSR arbetet bör innefatta 
och ses som en självklarhet för att åstadkomma minsta möjliga skada på både miljö och 
personal. Samtliga personal allt från chefer, butiksanställda till industriarbetare i Indien ska 
involveras. De mest övertygande och trovärdiga CSR projekten är de som ligger i linje med 
företagets ursprungliga verksamhet och de som inte annonseras ut till konsument och media 
utan förblir en naturlig del av företagskulturen och dess värderingar.  
 
Värderingar och företagsetik har blivit en allt vanligare faktor vid valet av arbetsgivare hos 
akademiker. Därmed har företagen tvingats ta större ansvar för sin företagskultur och sitt 
rykte. En stark företagskultur kan även verka som en motivationsfaktor för de anställda. 
Våra respondenter ser en brist i deltagandet hos sina anställda vilket i många fall beror på 
den alltför hierarkiska organisationsstrukturen och brist på tillräcklig information genom 
samtliga led. CSR kan inte ses som svart eller vitt, allt beror på inom vilka ramar man 
väljer att arbeta inom. Frågan om CSR grundar sig i ett genuint engagemang eller bara 
används som PR går inte att uttala sig om. Det ligger på konsumenten, arbetsgivaren eller 
invånaren att värdera. I längden innebär det att organisationer och företag måste ta större 
ansvar för sina intressenter för att stå sig i konkurrensen.   
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7 Avslutande diskussion 
 
Nedan redogör vi en kritisk granskning av uppsatsens vetenskapliga kvalitet samt förslag till 
vidare forskning. 

7.1 Kritisk granskning 
 
Det är av yttersta vikt att ta i beaktning att samtliga respondenter vi träffat talar för sitt företag 
och inte för sig själva. Då dessa i samtliga fall är högt uppsatta inom sina företag har de 
mycket att vinna på att tala gott om sina arbetsgivare. Våra respondenter har inte samma 
position inom företagen vilken kan ha påverkat den information vi fått ifrån dem. Vissa av 
respondenterna har bara ansvar över CSR frågor och vissa över många andra delar inom 
företaget. De flesta vi pratat med har varit länge inom företagen och ”halkat in” på dessa 
frågor. Endast en av respondenterna är anställd enbart för detta syfte. Vi tror att detta kan 
påverka intresset och hur denne ”lägger fram” sitt material i förhållande till de övriga. 
Bemötandet och presentationen av företaget och dess CSR arbete kan även inverka på hur vi 
sedan analyserat svaren. Då frågorna varit öppna och lett till följdfrågor har vissa 
respondenter haft tillfälle och möjlighet att ta mer plats än andra vilket lett till att svaren inte 
blir lika ”säkra” som om vi gjort en kvantitativ undersökning. 
 
I ett par av företagen har respondenterna haft problem att svara på frågor rörande HR och 
rekrytering då de inte rör deras dagliga arbete. Detta kan ha påverkat undersökningens 
validitet till en viss gräns. Däremot tror vi oss upprätthålla en hög reliabilitet i 
undersökningen då vi varit i kontakt med samtliga respondenter mer än en gång och låtit dem 
granska det färdiga empirimaterialet och rätta faktafel och felciteringar.  
 
I flera fall har vi fått skriftlig information ifrån respondenterna men även denna är det viktigt 
att läsa kritiskt då den ibland snarast påminner om reklammaterial mer än 
informationsmaterial. Inte i något av fallen har vi haft möjlighet att tala med de anställda och 
deras syn på sin egen inblandning i företagens CSR arbete och dess personalpolitik. 
 
Vi kan heller inte veta om de företag som valde att ställa upp i undersökningen gjorde det för 
att de har ett bra genuint CSR intresse och om resultatet i så fall skulle blivit annorlunda ifall 
vi gjort undersökningen på andra företag. 
 
Gällande teorin bör tilläggas att de delar angående arbetsmotivation är en stark förenkling av 
en mycket mera komplicerad verklighet. Det är svårt att hitta relevanta och moderna teorier 
om vad som motiverar anställda och kan även skifta från land till land och kultur till kultur. 

 
En viktig faktor att ta med i kritiken av CSR teorierna är källorna bakom. CSR Europe är ett 
nätverk med ett 60-tal multinationella företag. Dessa företag upprätthåller existensen och 
finansieringen av nätverket vilket kan visa på en situation med intressekonflikter. De tar 
visserligen upp på sin hemsida att så inte är fallet men det är ändå viktigt att ta detta i åtanke. 
Det kan även vara en förklaring till varför företag med väldigt dåligt rykte inom socialt ansvar 
är framstående medlemmar i nätverket. Kanske väljer de att se genom fingrarna mot sina 
medlemmar i vissa fall. Vi anser dock att CSR Europe är en viktig intressent med mycket 
välarbetade policys och tycker därmed att de är en relevant källa att ha med i uppsatsen. 
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7.2 Förslag till vidare forskning 
 
Vi har i vår undersökning utgått ifrån huvudkontorets syn på CSR och hur detta påverkar 
deras HR arbete och personalvård. Det vore intressant att titta på de anställda själva ser på 
dessa frågor samt om huvudkontoret verkligen gör allt de utger sig för att göra. Om de 
anställda kan se en motivationsfaktor i företagskulturen, deras värderingar och CSR. 
 
Ett annat område som vore intressant att granska närmare är hur olika typer av företag arbetar 
med CSR. Vi tycker oss se en skillnad i hur exempelvis börsnoterade företag driver dessa 
frågor i förhållande till mindre familjeägda företag.  
 
Slutligen tycker vi att det vore spännande att titta på CSR ur ett genusperspektiv. Ett par av 
våra respondenter (SEB och TeliaSonera) har antytt att dessa frågor fått en större vikt i det 
dagliga arbetet sedan en kvinnlig VD tog över företaget. Det vore intressant att studera detta 
påstående för att kunna bevisa eller förkasta teorin. 
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