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Sammanfattning 
Under de senare decennierna har statens direkta inflytande minskat. Liberalism 
och privatisering, men också kommunismens fall i Östeuropa, har varit drivkrafter 
bakom denna utveckling. Företag slås samman i allt högre takt och med ökad 
intensitet, framförallt inom bank-, fordons-, och läkemedelsindustrin men också 
inom många andra sektorer. Sammanslagningar är ett resultat av 
omstruktureringar efter avskaffandet av statliga monopol men också som en 
reaktion på en ökad globalisering. Denna globalisering har möjliggjorts av 
liberaliseringen av handeln och teknologins snabba utveckling. Idén om det civila 
samhället blomstrade efter kommunismens fall och ideella organisationer 
utvecklades och växte sig starka, ofta med kopplingar till media. 
Mediebevakningen har ofta en särskild global komponent och medborgarnas 
medvetande om internationella händelser har därför ökat. Konsumenter har också 
blivit mer krävande. De vill ta del av billiga kvalitetsvaror samtidigt som de vill 
känna sig tillfreds med det dem köper; de vill inte vill associeras med händelser i 
produktionsländerna som de inte tycker om t.ex. barnarbete. Denna utveckling har 
främjat den nutida existensen och formen av konceptet Corporate Social 
Responsibility (CSR). 
 
I takt med framväxten av CSR har företag också ökad mängden resurser som 
allokeras till CSR-relaterade aktiviteter. Det ökade intresset har också lett till en 
kommersialisering av företagsetiken. Många av de stora redovisningsfirmorna har 
inrättat särskilda avdelningar för rådgivning och revision inom området socialt 
ansvar. Konsulter inom marknadskommunikation och reklambyråerna fångar upp 
och styrs av de nya signalerna, organisations- och managementkonsulterna på 
området blir också fler och fler. Men vad innebär det för företag att vara socialt 
ansvarstagande? Det är en fråga som studenter, akademiker och utövare länge har 
försökt att besvara. Definitionerna är många och skiljer sig åt, och trots att vissa 
empiriska studier har gjorts inom det här området är CSR ett ämne som i större 
utsträckning har debatterats än undersökts. Således kan en djupare förståelse 
skapas genom att empiriskt undersöka ämnet utifrån företagens behov och motiv. 
I denna studie har avsikten därför varit att behandla just företagens inställning till 
och användande av CSR.   
 
Det empiriska underlaget samlades framförallt in genom intervjuer som 
genomfördes på fem större företag (SCA, Ericsson, V&S, SEB och H&M) och 
Svenskt Näringsliv. Resultaten visar att företagen har en relativt splittrad syn på 
CSR. Dock verkar det som om det råder en konsensus om att det finns en 
miljöaspekt av CSR. Globala standarder som FN:s Global Compact tenderar även 
att fungera som en värdegrund för företagens tolkning av konceptet. Överlag 
verkar det även råda en enighet om att företagens förhållande till dem anställda är 
en viktig del av CSR. Även om det inte kan uteslutas att företagen arbetar med 
CSR av etiska eller humanitära själ ger de utryck för att de arbetar med CSR av 
strategiska skäl. Även sättet på vilket företagen arbetar med CSR varierar i relativt 
stor utsträckning. Emellertid finns det vissa gemensamma drag t.ex. i frågan om 
vilka informationskanaler som används. Att företagen använder någon form av 
uppförandekod är också vanligt förekommande. Denna verkar också vara 
utgångspunkten för arbetet med och implementeringen av CSR.  
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1. Inledning  
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till studieområdet, vilket problem 
som har undersökts, uppsatsens syfte, samt de avgränsningar som gjorts. 

 

1.1Bakgrund
Under de senare decennierna har statens direkta inflytande minskat. Liberalism 
och privatisering, men också kommunismens fall i Östeuropa, har varit drivkrafter 
bakom denna utveckling. Företag slås samman i allt högre takt och med ökad 
intensitet, framförallt inom bank-, fordons-, och läkemedelsindustrin men också 
inom många andra sektorer. Sammanslagningar är ett resultat av 
omstruktureringar efter avskaffandet av statliga monopol men också som en 
reaktion på den ökade globaliseringen. Det finns i dag över 37,000 multinationella 
företag som anställer över 70 miljoner människor världen över. Denna 
globalisering möjliggjordes av handelns liberalisering och teknologins snabba 
utveckling. Idén om det civila samhället blomstrade efter kommunismens fall och 
ideella organisationer utvecklades och växte sig starka, ofta med kopplingar till 
media. Mediebevakningen har ofta en särskild global komponent och 
medborgarnas medvetande om internationella händelser har därför ökat. 
Konsumenter har också blivit mer krävande. De vill ta del av billiga kvalitetsvaror 
samtidigt som de vill känna sig tillfreds med det dem köper. Detta innebär att de 
inte vill associeras med händelser i produktionsländer som de inte tycker om t.ex. 
barnarbete. Denna utveckling har främjat den nutida existensen och formen av 
konceptet Corporate Social Responsibility (CSR).1

 
I takt med framväxten av CSR har företag drastiskt ökad mängden resurser som 
allokeras till aktiviteter som klassificeras som CSR.2 Det ökade intresset har 
också lett till en kommersialisering av företagsetiken. Många av de stora 
redovisningsfirmorna har inrättat särskilda avdelningar för rådgivning och 
revision inom området socialt ansvar. Konsulter inom marknadskommunikation 
och reklambyråerna fångar upp och styrs av de nya signalerna, organisations- och 
managementkonsulterna på området blir också fler och fler.3  
 
Men vad innebär det för företag att vara socialt ansvarstagande? Det är en fråga 
som studenter, akademiker och utövare länge har försökt att besvara. 
Definitionerna är många och skiljer sig åt.4 De som försöker definiera vad CSR 
innebär rör sig ofta inom ett område som sträcker sig över en mängd olika frågor 
såsom fabriksnedläggningar, arbetsrelationer, mänskliga rättigheter, företagsetik, 
samhällsrelationer och miljön.  
 
Enderle och Tavis defenierar CSR som… the policy and practice of a 
corporation’s social involvement over and beyond its legal obligations for the 
benefit of the society at large.5 Enligt Angelidis och Ibrahim är CSR… corporate 

                                                 
1 Körner, K., 2005 
2 Rubin, A., 2005 
3 Bryting, T. & Egels, N., 2004 
4 Zeinab, A., 1999 
5 Brønn, P. S., 2001, s. 3 
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social actions whose purpose is to satisfy social needs.6 Lerner and Fryxell menar 
att CSR i grund och botten handlar om i vilken utsträckning organisationers 
agerande är förenligt med samhällets förväntningar och värderingar.7  
 
Cannon menar att företagens huvudsakliga roll är att producera varor och tjänster 
som samhället efterfrågar och behöver. Emellertid menar han att det existerar ett 
ömsesidigt beroende mellan företagen och samhället i behovet av en stabil 
omgivning och en utbildad arbetskraft.8

  
Teoretiker har generellt identifierat fyra breda områden inom CSR: sociala, 
moraliska, ekonomiska och juridiska. Forskare och tänkare är inte alltid överens 
om att företag har ansvar för alla fyra områdena. Några anser inte att företag har 
ett moraliskt ansvar, andra menar att det sociala och moraliska ansvaret kommer 
efter de juridiska och ekonomiska.9

Huruvida företag bör ägna sig åt CSR, och vilka former ansvarstagandet bör ha, 
beror på vilket ekonomiskt perspektiv man har. Förespråkare för den neoklassiska 
synen på företagande skulle kanske anse att socialt ansvarstagande enbart innebär 
att tillhandahålla arbetstillfällen och att betala skatt.10 Denna ståndpunkt kanske 
bäst illustreras av Milton Friedman syn på CSR.  

Few trends would so thoroughly undermine the very 
foundations of our free society as the acceptance by 
corporate officials of a social responsibility other than 
to make as much money for their shareholders as they 
possibly can.11  

Författare som motsätter sig CSR-konceptet använder en mängd olika argument. I 
denna del av litteraturen betraktas de sammanflätade sfärerna och 
organisationstyperna som CSR antyder det huvudsakliga anledningen till att 
motsätta sig CSR. Det argumenteras för att företag bör ägna sig åt företagande och 
ingenting annat. Andra känner en oro för att företagens värderingar kommer att 
tränga ut andra värderingar.  Ett ytterligare motargument är att CSR är synonymt 
med PR.12

Förespråkare menar att det ligger i företagens egenintresse att använda olika 
former av socialt ansvartagande.13 Det här involverar dels idén om att företag ska 
varar proaktiva i sin relation med de sociala aktörerna och göra mer än att bara 
undvika moraliska fallgropar. Det involverar också idén om att företag motiveras 
av mer än bara egenintresset och visar socialt ansvarstagande. Alltså, genom att 
tillmötesgå sina egna intressen kan företag också ta samhällsnyttan i beaktning.14  

                                                 
6 Brønn, P. S., 2001, s. 3 
7 Ibid. s. 3 
8 Moir, L., 2001 
9 Zeinab A., 1999 
10 Moir, L., 2001 
11 Moir, L., 2001 
12 Svedberg Nilsson, K., 2004   
13 Moir, L., 2001 
14 Juholin, E., 2004 
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Enligt Freeman har företag ett ansvar till olika grupper av intressenter och att 
företagets överlevnad är beroende av det faktum att de på ett avsevärt sätt bidrar 
till dessa intressenters välfärd; det är detta som legitimerar företaget och 
garanterar en långsiktig överlevnad. Om den enskilda avsikten endast är att 
maximera aktieägarnas tillgångar kan det betraktas som ett någorlunda restriktivt 
mål. Emellertid måste vi komma ihåg att hanteringen av andras finansiella 
resurser för med sig vissa skyldigheter. Dock representerar företagets vinst bara 
en del av dess totala verksamhet och om företaget endast analyseras utifrån detta 
perspektiv står företaget isolerat från det sammanhang i vilket det är verksamt.15

Även om Corporate Social Responsiblity under de senaste åren har blivit ett 
alltmer betydelsefullt organisationskoncept, är de flesta överens om att CSR inte 
är ett särskilt väldefinierat begrepp.16 Litteraturen visar på en mängd olika 
tolkningar, och kriterierna för vad som kännetecknar CSR är svårdefinierade. 
Utanför de juridiska skyldigheterna är de mer eller mindre subjektiva; vad som är 
ansvarstagande för en person kan betraktas som oansvarigt av en annan.17 Detta 
har inneburit att företag själva definierar CSR på det sätt som passar dem. Vissa 
menar därför att CSR ses som någonting som läggs till företagens kärnverksamhet 
utan att det på något avgörande sätt förändrar hur företagen arbetar.18 Andra 
menar att vissa företag faktiskt tar ett socialt ansvar för sitt agerande.19  

1.2 Problem 
Trots att vissa empiriska studier har gjorts inom det här området är CSR ett ämne 
som i större utsträckning har debatterats än undersökts.20 Således kan en djupare 
förståelse skapas genom att empiriskt undersöka ämnet utifrån företagens behov 
och motiv.  
 
Nedanstående delfrågor har väglett detta arbete:   
 

• Vad innebär CSR för företagen? 
 
• Varför ägnar sig företag åt CSR, vilka är motiven, anledningarna och 

förväntningarna?  
 

• Hur arbetar företag med CSR, hur implementeras CSR-programmen? 
 

1.3 Syfte  
Undersökningens syfte är att analysera företagens inställning till och användande 
av CSR.  

                                                 
15 Mura, M & Bonoi, A., 2005.  
16 Welford, R., 2004 
17 Juholin, E., 2004 
18 Welford, R., 2004 
19 Hummels, H., 2004 
20 Juholin, E., 2004 
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1.4 Avgränsning 
Avsikten har varit att skapa en bild av hur de undersökta företagen betraktar CSR. 
För att studien skulle bli praktiskt genomförbar gjordes därför vissa avgränsningar 
beträffande insamlingen av data. Även om viss kompletterande information 
samlats in är det i huvudsak respondenterna som utgör det huvudskaliga 
analysenheterna. Avgränsningen har alltså framförallt skett genom 
urvalsprocessen. Det bör också understrykas att studien har genomförts med 
utgångspunkt från företagen, avsikten har hela tiden varit att skapa en bild av hur 
företag betraktar fenomenet CSR och studien har därför ett tydligt 
företagsperspektiv.  
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2. Metod  
I detta kapitel redogörs för det ställningstagande som gjorts beträffande det 
vetenskapliga förhållningssättet och de metoder som valts vid den empiriska 
undersökningen. 

 

2.1 Vetenskapligt perspektiv 
Den här uppsatsen är skriven ur ett tolkande eller hermeneutiskt perspektiv vilket 
också har präglat dess form. Det vetenskapliga synsättet har påverkat valet av 
forskningsstrategi, undersökningsdesign, och metod för datainsamling.  
 
Hermeneutiken kännetecknas av inlevelse, intuition, strävan till ny kunskap, 
förhållande mellan del och helhet hos det som studeras och framförallt tolkning 
och förståelse av texter och existentiella situationer. Hermeneutiken gör en strikt 
åtskillnad mellan socialvetenskaper och naturvetenskaper; deras mål och metoder 
ses som artskilda. Genom hermeneutikens betoning på det egenartade och 
särpräglade införs en relativistisk syn på det sociala livet, en relativism som är 
oförenlig med positivismens allmängiltiga strävan.21  
 
I kontrast till positivismens strävan efter att finna kausala samband arbetar 
hermeneutiken med begreppet förståelse. Analyser i termer av orsak och verkan är 
oanvändbara på samhällslivets område eftersom det skulle innebära en reduktion 
av sociala fenomen till fysiska fenomen, ett bortseende från det specifikt 
mänskliga.22

 
Enligt det hermeneutiska synsättet lever vi i en sociomateriell värld. Genom sina 
handlingar omskapar och bearbetar människan ständigt sin materiella omgivning, 
vilken i sin tur omskapar och förändrar människan och hennes handlingar. Men 
det är inte fråga om något slumpmässigt eller ”neutralt” handlande. Människans 
agerande är till sitt väsen medvetet avsiktsbestämda; vi handlar för att uppnå vissa 
mål eller syften. Människan ingjuter sina avsikter i den materiella verkligheten, 
hon ”fyller” den med mening, med sociala företeelser.23  
 
Hermeneutikens mål är inte att nå fram till så allmängiltiga utsagor som möjligt, 
det är ett mål som begränsar sig till naturvetenskaperna. När vi till exempel 
lyssnar till vad någon säger eller läser en text, ser vi ju knappast bort ifrån vilken 
speciell text det gäller eller vem det är som säger något. Vi försöker inte skala bort 
så många tillfälliga nyanser som möjligt, tvärtom är det oerhört väsentligt att sätta 
sig in i just de specifika förhållandena. Det går inte att förstå en lösryckt mening i 
ett samtal, i en bok, därför att dess betydelse är avhängigt en större helhet.24

 
Eftersom hermeneutiken har ett helt annat materiebegrepp (sociomateria) än 
positivismen och eftersom den inte strävar efter universell giltighet utan efter 
helhetlig kunskap, avfärdar hermeneutiken också positivismens abstraherande 

                                                 
21 Andersson, S., 1982 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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metod. Den vetenskapliga kunskapen måste omvänt vara en konkretion av 
verkligheten. Det sociala fenomenet måste förstås i sin sammansatta form, det vill 
säga med hänsyn till den helhet i vilken det faktiskt ingår.25  

2.2 Forskningsstrategi 
Åtskilliga författare som skriver om metodologiska frågeställningar skiljer ofta 
mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Distinktionens status eller ställning är 
mångtydig; vissa författare hävdar att åtskillnad saknar betydelse eller att den till 
och med är falsk, medan andra tycker att det faktiskt finns en skillnad mellan 
kvalitativ och kvantitativ forskning.26

 
Metoden för datainsamling i denna studie är av kvalitativ art men många författare 
menar att skillnaderna mellan kvalitativt och kvantitativt går djupare än så. För 
många författare och forskare skiljer sig kvalitativ och kvantitativ forskning åt 
dels när det gäller de kunskapsteoretiska grundvalen, men också vad gäller flera 
andra frågeställningar.27  
 
Kvalitativ forskning har nästan alltid presenterats i motsats till ”traditionell” eller 
naturvetenskapligt inriktad forskning, som har en helt annan utgångspunkt vad 
gäller synen på verkligheten. Den traditionella forskningen utgår från att det finns 
en enda och objektiv verklighet som vi kan observera, veta något om och 
framförallt mäta. En mängd fakta har samlats in av forskarna för att de ska kunna 
beskriva världen, i vissa fall har man ställt upp lagar för att förklara vissa sidor av 
verkligheten. Utifrån ett forskningsperspektiv betraktas verkligheten som 
konstant. Man strävar efter att fastställa vad som finns där ute, forskningen är 
resultatinriktad och man framhåller reliabiliteten i mätningarna.28  
 
I motsats till den kvantitativa forskningen utgår man inom kvalitativ forskning 
från att det finns flera verkligheter, att världen inte är objektivt konstruerad utan 
snarare är ett resultat av varseblivning och samspel med andra människor. Här ses 
verkligheten som en mycket subjektiv historia som behöver tolkas snarare än 
mätas.  

2.3 Undersökningsdesign 
Även om många fallstudier endast fokuserar på ett enskilt fall är intresset i den här 
studien riktat mot sex fall. På senare tid har många författare förespråkat att man 
oftare ska använda sig av fler än ett fall. Inom vissa områden på det 
samhällsvetenskapliga fältet (t.ex. när det gäller organisationsstudier) har detta 
utvecklats till en specifik forskningsdesign. Denna typ av forskningsdesign brukar 
benämnas ofta som multiple fallstudie och innebär då att antalet fall är fler än ett. 
En styrka med den multipla fallstudiedesignen är bl.a. att själva jämförelsen kan 
ge idéer till utveckling av begrepp som är relevanta.29  
 
Fallstudiemetoden är att föredra när varför och hur frågor ställs. Fallstudier är 
också en passande metod när fokus ligger på ett samtida fenomen i ett verkligt 
                                                 
25 Andersson, S., 1982 
26 Bryman, A., 2002 
27 Ibid. 
28 Merriam, B. S., 1994 
29 Bryman, A., 2002 
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sammanhang. Fallstudien är även berättigad som empirisk undersökningsform när 
det inte finns någon tydlig gräns mellan fenomenet (CSR) och dess kontext 
(företagen).30    
 
När det handlar om en fallstudie, är det fallet i fråga som av egen kraft utgör det 
forskaren är intresserad av; avsikten är att på ett ingående sätt belysa detta fall. 
Fallstudien skiljer sig också från andra tillvägagångssätt i den meningen att 
forskaren oftast är intresserad av att belysa unika drag.31  
 
I linje med den här undersökningens kvalitativa forskningsstrategi är också syftet 
med fallstudien att förstå något snarare än att förklara något.32 I motsats till 
kvantitativ forskning innebär fallstudien stor närhet till analysobjektet, de 
kvantitativa studierna är mer distanserade i den bemärkelsen. Fallstudien är 
vanligtvis också mer idégivande än kvantitativ forskning, som syftar till att 
förklara händelseförlopp i kausala termer.33  Fallstudiemetoden kan användas för 
att pröva en teori, men en kvalitativ fallstudie används vanligtvis för att 
”konstruera” en teori. Fallstudier är därmed knutna till teorier, oavsett om det rör 
sig om en kvantitativ eller kvalitativ studie.34  
 
När en fallstudie används för att konstruera en teori, används en induktiv snarare 
än en deduktiv tankemodell över problemet och för att analysera informationen.35 
Sådana undersökningar som har som mål att upptäcka snarare än att testa teori är 
en del av det kvalitativa paradigmet. Den induktiva processen innebär således att 
man drar generella slutsatser med hjälp av observationer.36 Den induktiva 
tankemodellen har också applicerats vid genomförandet av denna studie och 
avsikten var skapa förståelse och insikt snarare än att testa teori.  

2.4 Tillvägagångssätt 

2.4.1 Insamling av data 
En av de viktigaste källorna vid en fallstudie är intervjun.37 Vanligtvis skiljer sig 
kvalitativa intervjuer från kvantitativa intervjuer i flera avseenden. 
Tillvägagångssättet är i regel mindre strukturerat i kvalitativ forskning. Den 
kvalitativa forskningen betonar också det generella beträffande formulering av de 
inledande frågeställningarna och en tyngd på respondenternas egna uppfattningar 
och synsätt.38  
 
I kvalitativ forskning kan intervjuarna i relativt stor omfattning avvika från varje 
form av frågeschema eller intervjuguide som har formulerats. Nya frågor kan 
ställas som en uppföljning av respondenternas svar, och ordningsföljden i 
frågorna kan variera. Som en följd av detta har de kvalitativa intervjuer en 
benägenhet att vara flexibla och följsamma efter den riktning som 
                                                 
30 Yin, R. K., 1987 
31 Bryman, A.., 2002 
32 Ejvegård, R., 1996 
33 Ibid. 
34 Merriam, B. S., 1994 
35 Ibid. 
36 Bryman, A., 2002 
37 Juholin, E., 2004 
38 Bryman, A., 2002 
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respondenternas svar går i, och undersökningens fokus kan också anpassas efter 
de viktiga frågor som dyker upp under intervjuerna. Forskaren vill ha fylliga och 
detaljerade svar i den kvalitativa intervjun, medan avsikten med den kvantitativa 
intervjun är att generera svar som snabbt kan kodas och bearbetas.39  
De intervjuer som har genomförts i anslutning till denna studie har också 
karakteriserats av en viss flexibilitet, framförallt beträffande ordningsföljden på 
frågorna men också genom följdfrågor.   
 
Emellertid kan kvalitativa intervjuer variera tämligen stort vad gäller forskarens 
angreppssätt. Ett av alternativen är den ostrukturerade intervjun. Här använder 
forskaren som mest av ett PM som minneshjälp vid behandlingen av ett visst antal 
teman under intervjun. Det kan hända att intervjuaren bara ställer en enda fråga 
och att respondenten därefter får svara och associera fritt; intervjuaren reagerar 
endast på enstaka punkter som förefaller vara värda en uppföljningsfråga. 
Ostrukturerade intervjuer har en tendens att likna ett vanligt samtal. De intervjuer 
som har genomförts i anslutning till denna studie är emellertid att betrakta som 
semi-strukturerade. Forskaren har då en lista över tämligen specifika teman som 
ska behandlas, men respondenterna har stor frihet att utforma svaren på sitt eget 
sätt. Frågornas ordningsföljd behöver inte vara den samma som i intervjuguiden. 
Även frågor som inte ingår i denna kan ställas, förutsatt att intervjuaren knyter an 
till något som respondenten sagt. Men på det hela taget ställs frågorna i 
ursprunglig ordning och ordalydelse. Tyngdpunkten måste ligga på hur 
respondenten uppfattar och förstår frågor och skeenden, det vill säga på det som 
respondenten upplever vara betydelsefullt vid en förklaring och förståelse av 
beteenden, mönster och händelser.40  
 
I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades åsikter, medan den 
kvantitativa intervjun framförallt speglar forskarens intressen. Vid genomförandet 
av kvalitativa intervjuer är det önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, 
eftersom detta förväntas ge kunskap om vad respondenten upplever vara relevant. 
I kvantitativa undersökningar ses detta ofta som en form av störning som ska 
undvikas.41  
 
I den här studien skedde datainsamlingen framförallt genom kvalitativa intervjuer 
men kompletterande information från hemsidor, rapporter och policys som knyter 
an till CSR har även samlats in. Ett antal breda, öppna frågor styrde intervjuerna, 
som genomfördes på plats hos respektive företag. Frågorna formulerades med 
utgångspunkt från de inledande del-frågorna och avsikten med intervjuerna var att 
skapa en insikt i respondenternas uppfattning om CSR. De olika perspektiven 
användes sedan för att utveckla en förståelse för hur de uppfattar CSR och varför 
de uppfattar CSR på det sätt som de gör. 
   

2.4.2 Urval 
Det finns två huvudsakliga typer av urval; sannolikhetsurval och icke-
sannolikhetsurval. Båda har använts i fallstudier men icke-sannolikhetsurval är 
framförallt den metod som används i kvalitativ forskning. Icke-
                                                 
39 Bryman, A., 2002 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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sannolikhetsurvalet är också den metod som har använts i denna studie. 
Sannolikhetsurval innebär kortfattat att man för varje element i populationen kan 
redovisa sannolikheten för att det kommer med i urvalet. I kontrast till detta 
innebär icke-sannolikhetsurvalet att det inte finns någon metod för att beräkna 
sannolikheten för att varje enskilt element ska inkluderas i urvalet. Samtidigt finns 
det ingen försäkran om att varje element har någon chans att alls komma med. 
Eftersom generalisering i statistisk mening inte är ett mål för kvalitativ forskning 
är det heller inte nödvändigt eller ens legitimerat att göra det i kvalitativ 
forskning. Den urvalsstrategi som därför är lämpligast är alltså icke-
sannolikhetsurval och den vanligaste formen är ett ändamålsenligt eller ett 
målinriktat urval. Ett ändamålsinriktat urval grundas på antagandet att man vill 
upptäcka, få insikt och förstå. Därför måste man göra urvalet på ett sätt som gör 
att man lär sig så mycket som möjligt. Ändamålsinriktat urval kräver att 
kriterierna, normerna eller basen som krävs för att en enhet ska komma med i 
undersökningen beskrivs. Därefter söker man sedan reda på ett urval som passar 
dessa kriterier. Forskaren sammanställer så att säga ett recept över de attribut som 
är betydelsefulla för en utvald enhet och fortsätter sedan med att leta reda på en 
enhet som motsvarar receptet.42  
 
Enheterna eller fallen som här har analyserats är svenska företag som på något sätt 
använder begreppet CSR i sin verksamhet. Intervjuobjekten var ledande personer 
som hade en insikt i CSR-frågor inom företaget. Fem intervjuer genomfördes på 
fem företag; Ericsson, H&M, SCA, V&S samt SEB. Ytterligare en intervju 
genomfördes på Svensk Näringsliv. Varje intervju representerar här ett unikt fall. 
En grundläggande förutsättning vid urvalsförfarandet var att företagen skulle 
arbeta med CSR. vilket i det här fallet innebar att de själva, på ett eller annat sätt, 
använder begreppet i sin verksamhet. En ytterligare förutsättning var att 
intervjuerna skulle vara praktiskt genomförbara, d.v.s. att företagen i fråga fanns 
lokaliserade i Stockholmsregionen och att en person med insikt i hur företagen 
arbetar med CSR, fanns tillgänglig för en intervju. Inledningsvis valdes företagen 
med utgångspunkt från en lista över de största företagen i Sverige som hämtades 
från largestcompanies.com. Hänsyn togs också till vilken bransch företagen 
verkade i för att undvika branschspecifika avvikelser i resultatet. Därefter gjordes 
en sökning på företagens hemsida för att finna rätt person att kontakta. De 
personer som sedan kontaktades var chefer med ansvar för CSR och som antogs 
ha en god insyn i CSR. Av dem tio personer som inledningsvis kontaktades var 
det tre stycken som visade ett direkt intresse för att delta i studien. Dock tillkom 
två personer via hänvisning från två av dem ursprungliga kontaktpersonerna. Det 
ansågs också lämpligt att genomföra en intervju med Svenskt Näringsliv för att ge 
ytterligare empirisk substans åt studien. Följaktligen genomfördes sammanlagt 
sex intervjuer som genomfördes på plats hos respektive organisation. Vid 
intervjuerna beslöt vi oss för att använda en bandspelare.43 Detta underlättar för 
intervjuaren eftersom han eller hon då kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 
intervjun. Orden, tonfallet, pauserna och liknande registreras i en bestående form som 
intervjuaren kan återvända till för omlyssning.44 Intervjuerna varierade i längd, från 
45 minuter till 1 timma och 10 minuter. 
 
                                                 
42 Merriam, B. S., 1994 
43 Ejvegår. R., 1996 
44 Svale, S., 1999 
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2.4.3 Arbetsprocessen 
En första granskning av forskningslitteraturen visade att det fanns en mängd 
forskning på området CSR, men att den i huvudsak var normativ, d.v.s. hur 
företagens ansvar bör se ut. Granskningen visade också att företagens perspektiv 
ofta fått en ganska undanskymd plats. Därför ansågs det fruktbart att studiens 
huvudskaliga fokus skulle vara hur företagen själva ser på CSR. Problemområdet 
var nu definierat men för att konkretisera vad som mer specifikt skulle undersökas 
konstruerades ett antal delfrågor som skulle besvaras. Med anledning av syftets 
och delfrågornas explorativa läggning, föll det naturligt att använda en kvalitativ 
forskningsstrategi. Valet av den kvalitativa ansatsen var också logisk då 
författarens syn på hur forskning bör bedrivas i ett samhällsvetenskapligt 
sammanhang är att betrakta som hermeneutisk. 
 
I praktiken bestod den efterföljande proceduren av sju faser. Samtliga intervjuer 
(1) spelades in och (2) transkriberades, varpå de (3) lyssnades och lästes igenom 
flera gånger. Det empiriska underlaget (4) klassificerades sedan i tre olika 
kategorier; innehåll, motiv och tillvägagångssätt. Utifrån dessa kategorier (5) 
gjordes ett teoretiskt urval som ansågs vara relevant och som kunde (6) kopplas 
samman med empirin. Slutligen (7) besvarades de inledande delfrågorna med 
hjälp av analysen.  
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3. Teori 
Nedan presenterar centrala aspekter och teorier som berör CSR och som kan knytas till 
det empiriska materialet 

 

3.1 Globala standarder 
Under åren har en mängd globala standarder som berör företagens sociala 
ansvarstagande uppkommit och BSI (Business and Social Initiatives) listar över 
400 olika standarder i sin databas. Några av de mest erkända är FN:s Global 
Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, och ILO:s 
konventioner.45

3.1.1 FN:s Global Compact 
Den 31 januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan 
företagsledare att ansluta sig till ett globalt initiativ – Global Compact – som 
skulle sammanföra företag och FN-organ, facken och det civila samhället för att 
stödja en rad globala miljö- och samhällsprinciper. I dag är flera hundra företag, 
fackliga och civila organisationer, från alla regioner i världen engagerade i Global 
Compact. Global Compact uppmanar företag att stödja och anta en 
sammansättning av kärnvärden inom området mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
miljö, och anti-korruption.46  
 
Mänskliga rättigheter 
Princip 1 - Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella 
mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och 
Princip 2 - försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot 
mänskliga rättigheter. 
 
Arbetsvillkor 
Princip 3 - Företagen ombeds att upprätthålla ("uphold") föreningsfrihet och ett 
faktiskt ("effective") erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar; 
Princip 4 - avskaffande av alla former av tvångsarbete; 
Princip 5 - faktiskt ("effective") avskaffande av barnarbete; och 
Princip 6 - avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. 
 
Miljö 
Princip 7 - Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; 
Princip 8 - ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och 
Princip 9 - uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 
 
Korruption 
Princip 10 - Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive 
utpressning och bestickning.47

 

                                                 
45 Galbreath, J., 2006 
46 http://www.unglobalcompact.org, 2006-05-19 
47 http://www.regeringen.se, 2006-05-22 

 16

http://www.unglobalcompact.org/


3.1.2 ILO:s Declaration on Fundamental Rights and Principles at 
Work 
ILO (International Labour Organisation) är ett FN-organ som hanterar frågor som 
rör arbete. ILO:s huvudsakliga uppgift var till att börja med att förbättra arbets- 
och levnadsförhållanden genom att skapa ett omfattande miniminormsystem för 
lagstiftning och praxis i dessa frågor.48  
 
ILO:s konventioner spänner över en mängd sociala frågor inklusive 
grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet såsom fri förenings- och 
förhandlingsrätt, avskaffande av barnarbete och slav- och tvångsarbete samt av 
diskriminering i arbetslivet. Dessutom behandlas frågor om relationerna mellan 
arbetsgivare och anställda, minimilöner, arbetsvillkor, sysselsättningspolitik, 
social trygghet och arbetarskydd.49  
 
Åtta konventioner har av ILO:s verkställande organ identifierats som 
grundläggande för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, oavsett 
utvecklingsnivå i enskilda medlemsländer.50 
 
ILO:s kärnkonventioner: 
 
Nr 29 – Om tvångs- eller obligatoriskt arbete 
Nr 87 – Om föreningsfriheten och organisationsrätten 
Nr 98 – Om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten 
Nr 100 – Om lika lön för män och kvinnor 
Nr 105 – Om tvångsarbete 
Nr 111 – Om diskriminering vid anställning och yrkesutövning 
Nr 138 – Om minimiålder för arbete 
Nr 182 - Förbud mot barnarbete 

3.1.3 OECD:s riktlinjer för multinationella företag 
OECD är en international organisation där medlemmarna består av länder som 
accepterar principerna för representative demokrati och den öppna 
marknadsekonomin. Organisation tillhandahåller ett forum där stater kan jämföra 
erfarenheter av policys, söka efter lösningar på vanliga problem, och koordinera 
nationella och internationella policys.51

 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag är samlade rekommendationer till 
företag från 39 regeringar. Riktlinjerna lades fram 1976 och har sedan dess 
omförhandlats fyra gånger, senast år 2000.52 Genom den sista revideringen 
vidgades riktlinjerna till att gälla företagens verksamhet i alla länder och att även 
inkludera företagens arbete med miljö och mot korruption. Riktlinjerna har 
förhandlats fram i samarbete med representanter från fackföreningar, 
arbetsgivarna och ideella organisationer vid OECD i Paris. OECD:s 

                                                 
48 http://www.lo.se, 2006-05-20 
49 Ibid., 2006-05-20 
50 http://www.ilo.org, 2006-05-20 
51 http://www.oecd.org, 2006-06-12 
52 http://www.sweden.gov.se, 2006-05-19 
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medlemsländer har åtagit sig att stödja riktlinjerna bl.a. genom s.k. Nationella 
kontaktpunkter.53 Riktlinjerna är inte tvingande och innehåller bl.a. följande: 
 
Övergripande policy: 
Bidra till ekonomisk, social och miljömässig utveckling i syfte att uppnå en 
hållbar utveckling, respektera de mänskliga rättigheterna för de individer som 
påverkas av deras verksamhet i linje med värd-regeringens internationella 
skyldigheter och åtaganden samt stimulera uppbyggnad av lokal kapacitet. 
 
Information: 
Säkerställa att läglig, regelbunden, pålitlig och relevant information offentliggörs 
beträffande deras verksamhet, struktur, finansiella situation och resultat. 
 
Anställda:  
Respektera sina anställdas rätt att företrädas av fackföreningar, bidra till det 
faktiska avskaffandet av barnarbete, bidra till avskaffande av alla former av 
tvångsarbete. Företagen ska inte diskriminera sina anställda med avseende på 
anställning eller sysselsättning på grund av ras, hudfärg, kön, religion, politiska 
åsikter, nationell härstamning eller socialt ursprung. 
 
Miljö:  
Beakta behovet av att skydda miljön, den allmänna hälsan och säkerheten samt i 
allmänhet bedriva sin verksamhet på ett sätt som bidrar till det mer allmänna 
målet hållbar utveckling t ex genom miljöledningssystem, information om 
miljömässiga, hälso- och säkerhetsbetingade följderna av företagens verksamhet. 
 
Korruption: 
Inte, direkt eller indirekt, erbjuda, utlova, ge eller begära en muta eller annan 
otillbörlig fördel för att utverka eller behålla verksamhet eller annan otillbörlig 
fördel. 
 
Konsumentintressen: 
I konsumentrelationer handla i överensstämmelse med god affärs-, 
marknadsförings- och reklamed och vidta alla skäliga åtgärder för att säkerställa 
kvaliteten och säkerheten hos de varor eller tjänster de tillhandahåller. 
 
Vetenskap och teknik:  
Då det är genomförbart i den löpande verksamheten införa metoder som medger 
överföring och snabb spridning av teknik och sakkunskap samt utföra 
vetenskapligt och tekniskt utvecklingsarbete i värdländer för att möta lokala 
marknadsbehov. 
 
Konkurrens:  
Bedriva sin verksamhet på ett konkurrenspräglat sätt. Företagen bör i synnerhet 
avstå från att ingå eller verkställa konkurrensbegränsande avtal bland 
konkurrenter. 
 
 

                                                 
53 http://www.sweden.gov.se, 2006-05-19 
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Beskattning:  
Bidra till värdländernas offentliga finanser genom att i rätt tid fullgöra sina 
skattskyldigheter.54

3.2 Fyrpartsdefinitionen 
De olika uppfattningarna om vad CSR innebär kan enligt Carroll summeras i nio 
punkter.55

  
1. Vinstgenerering (Friedman) 
2. Det sträcker sig utöver vinstgenerering (Davis, Backman) 
3. Det sträcker sig utöver ekonomiska och juridiska krav (McGuire) 
4. Frivilliga aktiviteter (Manne) 
5. Ekonomiska, juridiska och frivilliga aktiviteter (Steiner) 
6. Koncentriska cirklar (CED, Davis och Blomström) 
7. Hänsyn till det bredare sociala systemet (Eells och Walton) 
8. Ansvar inom en rad sociala problemområden (Hay, Gray, och Gates) 
9. Ge vika för social responsiveness (Ackerman och Bauer, Sethi) 
 
Carroll menar också att en definition av CSR måste inkludera alla de skyldigheter 
företaget har gentemot samhället. Hon menar att definitionen därför måste 
innehålla ett filantropiskt, etisk, juridisk och ekonomisk kategorisering av 
företagets aktiviteter.56

 
 

Filantropiska Ansvaret 
 

Etiska Ansvaret  
 
 
  
 

Juridiska Ansvaret 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomiska Ansvaret 
 
 

 
 
 
Figur 3.1 Fyrpartsdefinitionen (Källa: 
Carroll, A. B., 1979) 

                                                 
54 http://www.sweden.gov.se, 2006-05-19 
55 Carroll, A. B., 1979 
56 Ibid. 
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Figur 1 visar hur det sociala ansvaret kan kategoriseras i fyra grupper och 
proportionerna illustrerar den relativa storleken på varje kategori. De fyra 
ansvarskategorierna ska inte ses som uteslutande kumulativa eller additativa. De 
prickade linjerna visar att, även om det finns fyra typer av ansvarsområden, måste 
de infrias parallellt. Carroll understryker också att de specifika frågorna och 
förväntningarna inom de olika ansvarskategorierna förändras med tid och rum, 
d.v.s. olika samhällen har olika förväntningar på olika företag vid olika 
tidpunkter.57  
 
Ekonomiskt ansvar  
Det främsta av företagens sociala ansvar är det ekonomiska. Framförallt utgör 
företagen den grundläggande ekonomiska enheten i samhället. Som sådan har 
företaget ett ansvar att producera varor och tjänster som samhället efterfrågar och 
sälja dem med vinst.58   
 
Juridiskt ansvar 
Precis som samhället har sanktionerat det ekonomiska systemet genom att tillåta 
företag att anta en produktiv roll, som en del av det ”sociala kontraktet”, har den 
också lagt grundreglerna, d.v.s. lagar och riktlinjer, utifrån vilka företag förväntas 
verka. Samhället förväntar sig att företagen ska uppfylla sina ekonomiska 
uppgifter inom ramen för dessa lagar och regler.59  
 
Etiskt ansvar 
Även om de första kategorierna innehåller etiska normer finns det ytterligare 
beteenden och aktiviteter som inte nödvändigtvis finns förbestämda i lagen men 
som inte desto mindre förväntas av medlemmarna i samhället. Det etiska ansvaret 
är inte väldefinierat och är som en konsekvens av detta är det etiska ansvaret är ett 
av det för företagen att möta.60   
 
Filantropiskt ansvar 
Det filantropiska ansvaret är det ansvar som samhället inte har någon uttalad 
uppfattning om, till och med i högre utsträckning än det etiska ansvaret. Det är 
upp till den individuella viljan och omdöme att avgöra vad som ingår i detta 
ansvar. Ett exempel på den här typen av aktiviteter kan t.ex. vara 
avvänjningsprogram för drogmissbrukare.61  
 
Enligt Carroll ger kategoriseringen en definition som mer uttömmande beskriver 
vad samhället förväntar sig av företag, eftersom varje ansvarsområde är en del av 
företagens totala sociala ansvar: 
 

The social responsibility of business encompasses the 
economic, legal, ethical, and discretionary 

                                                 
57 Carroll, A. B., 1979 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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expectations that society has of organisations at a 
given point of time.62

3.3 Triple Bottom Line 
En av de mest framträdande teoretiska bidragen inom detta område är triple-
bottom line och begreppet används ofta synonymt med CSR.63 Tanken bakom det 
här konceptet är att organisationer - för att de ska kunna överleva - är tvungna att 
minimera sin negativa inverkan på miljön, agera i enlighet med samhället 
förväntningar samt vara finansiellt stabila.64

 
Economic bottom line 
I de flesta länder har företag en skyldighet att redovisa sina finansiella resultat. 
Vid årliga möten har aktieägarna möjligheten att se över redovisningen, 
utnämnandet av direktörer och revisorer, fastställa deras ersättning och 
rekommendera eventuella utdelningar. Dessutom är företag skyldiga att stå till 
svars inför en rad andra investerare (t.ex. aktiemäklare, pensionsfonder, 
kreditgivare) vars huvudsakliga intresse är företagets framtid.65

 
Environmental bottom line 
I många länder hålls företag ansvariga för aspekter i deras miljöprestationer och 
miljöaktivister och media kan hålla företag ansvariga för frågor som har liten 
anknytning till förutbestämda mål.66

 
 
Social bottom line 
Den sociala agendan för företag har förmodligen en längre historia än den 
miljömässiga. P.g.a. av tidiga kontroverserna kring slavhandel, barnarbete och 
arbetsvillkor har företagare i ökad utsträckning begränsats av folkrörelser och 
myndigheternas försök att reglera och kontrollera företagens sociala inverkan.67  
 

3.4 Etisk CSR 
Etisk CSR handlar om att uppfylla företagets etiska skyldigheter. Det är socialt 
ansvarstagande i den mening att företaget har ett moraliskt ansvar gentemot varje 
individ eller grupp som kan tillfogas skada p.g.a. en viss typ av handling.68

Alla organisationer som inte står fast vid sina etiska skyldigheter agerar i det här 
sammanhanget socialt ansvarslöst. Även om man inte alltid kan undvika att skada 
åsamkas någon annan, bör det minimeras när det är möjligt. När ett företag 
exempelvis beslutar att lägga ner eller omlokalisera en fabrik p.g.a. att en produkt 
inte längre säljer eller för att källan till råmaterialet har bytts ut, kan det ändå 
verka sunt. Även om förändringen kan förorsaka tillfälliga svårigheter för de 
anställda och deras lokalsamhälle, innebär förändringen också en effektivare 
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användning av resurserna och gagnar därför samhället i stort. Med andra ord är 
det socialt ansvarstagande i den mån att skadan som drabbar de anställda 
minimeras så mycket som möjligt, via exempelvis avgångsvederlag.69

Etiska regelverk måste stå fast vid etiska frågor med moraliska normer även om 
det sker på bekostnad av företagets potentiella intäkter. Ibland måste åtgärder 
vidtas därför att det rätt, inte för att de vinstgivande. Företagsledare har inte en 
skyldighet att maximera vinsten för aktieägarna, utan att ta hänsyn till de medel 
som används. Som i alla beslut som är socialt ansvarstagande finns det 
kompromisser, vid etisk CSR står det ofta mellan kortsiktiga vinster och 
moraliska handlingar. Pengar som spenderas på att öka produktsäkerheten eller 
kontroll av utsläpp kan minska avkastningen till aktieägarna, men alternativet är 
att hota andras välbefinnande.70

Lantos gör gällande att erfarenheter och empiriska bevis har visat att ”bra etik är 
bra affärer”, på lång sikt. Han menar att moraliskt beteende dels bygger förtroende 
och förbättrar företagets rykte, vilket attraherar leverantörer, distributörer 
anställda och kunder. Vidare menar han att etiskt handlande också minimerar 
kostnaderna för böter och rättsprocesser, samt minskar den negativa publiciteten 
som oetiska handlingar så ofta leder till.71  

Vid etisk CSR sägs företag ha speciella moraliska skyldigheter gentemot 
intressenter som befinner sig utanför organisationen.  

Etisk CSR berör också förmågan att prestera någonting. Ett exempel skulle kunna 
vara att en individ slår fast att en marknadschef inte bär ansvaret för ett 
varumärkes förfall, eftersom han eller hon inte hade kontroll över den hårda 
konkurrensen som bidrog till produktens död. Ansvar utifrån förmåga är ett av de 
starkaste argumenten för dem som förespråkar den alltruistiska formen av CSR; 
företaget bör agera för att lösa missförhållanden i samhället eftersom de har 
medlen att göra det.72

Ansvarstagande kan också innefatta ett moraliskt ansvar för konsekvenserna av 
det som någon har orsakat en annan. Således är orsaks-ansvar det som närmast är 
kopplat till den etiska formen av CSR; organisationen är ansvarig för att återställa 
den skada som den har förorsakat eller för att förebygga potentiell skada som den 
kan föranleda. Vi skulle exempelvis kunna säga att företagsledningen är ansvarig 
för företagets misslyckande p.g.a. av deras dåliga planering. Ibland kan det vara 
kontroversiellt vart gränsen för orsaksansvar går. Bör vapen- och 
cigarettillverkare hållas ansvariga för vem som köper deras produkter eller vem 
som använder dem, eller är det återförsäljarens ansvar, eller kanske (i fallet med 
minderåriga) föräldrarnas ansvar? Faktum är att orsaks-ansvar ofta delas av flera, 
inte enbart bland medlemmarna i en organisation utan också medlemmarna i 
samhället.73
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Ansvarstagande kan också ses ur ett rollperspektiv. Att vara ansvarstagande 
innebär i det här sammanhanget det korrekta beteendet som är kopplat till en 
given roll eller särskild position i samhället. Revisorer är ansvariga för 
självständigheten och objektiviteten i deras bedömningar, journalister är skyldiga 
att skriva rättvisa och sanningsenliga artiklar. En person som förminskar sitt 
rollrelaterade ansvar överträder också de normer som är associerade med etisk 
CSR.74  

Svårigheter orsakas ibland av rollkonflikter; en given roll kan ha oförenliga 
skyldigheter som står mot varandra. Vi kan tänka oss försäljaren som förväntas 
maximera företagets vinst samtidigt som han eller hon ska skapa kundrelationer, 
eller chefen som måste se till att de anställda är lojala samtidigt som han eller hon 
kritiserar dem för att de underpresterar.75

Vid studier av yrkesetik påstås ofta att yrkesmän har specifika skyldigheter 
eftersom samhället har beviljat dem diverse privilegier, inklusive höga inkomster, 
meningsfullt arbete, hög social status, prestige, autonomi i arbetet, tillgång till 
stora resurser, och i många fall självreglering. I gengäld förväntas de, utöver deras 
juridiska och ekonomiska skyldigheter, bidra till samhällets moraliska 
förpliktelser. Således kan denna sociala kontraktsmodell också användas för att 
rättfärdiga företagens sociala skyldigheter.76

3.5 Alltruistisk CSR 
Termen alltruistisk eller humanitär CSR innebär att företaget ska vara en god 
samhällsmedborgare genom att ge tillbaks till samhället, oavsett om företaget får 
finansiell avkastning eller ej. Alltruistisk CSR kräver att företagen hjälper till att 
lindra missförhållanden i samhället, såsom drog- och alkoholrelaterade problem, 
brottslighet, fattigdom, analfabetism, brist på resurser till utbildningsinstitutioner, 
latent arbetslöshet och andra sociala missförhållanden. Humanitär CSR är baserat 
på ansvar utifrån förmåga; företaget har resurser för att kunna bidra till 
samhällsnyttan. Enligt vissa är det också grundat på ett rollrelaterat ansvar; 
företag och deras anställda är en del av det sociala kontraktet.77

 
Alltruistisk CSR inkluderar alla filosofier, policys, procedurer och handlingar som 
avser öka välfärden i samhället och förbättra livskvalitet, Det involverar också 
kopplingen mellan kärnkompetens i verksamheten och samhällets behov. 
Alltruistisk CSR går därför ett steg längre än etisk CSR genom att på något sätt 
avses göra världen till en bättre plats genom att lösa samhällsproblem.78  

Även om det är svårt att identifiera de verkliga motiven bakom den här typen av 
CSR, involverar humanitär CSR att ”gör det rätta” genom att ge tillbaks till 
samhället utan att förvänta sig något tillbaka.79 I kontrast till strategisk CSR, där 
resurser som läggs på goda ting förväntas ge avkastning till företaget, är detta inte 
motivet för altruistisk CSR. Om ett företag exempelvis stödjer en skola, finns det 
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ingen garanti att företaget i framtiden kommer att ha tillgång till en bättre utbildad 
arbetskraft, eftersom de kan arbeta för företag inom andra sektorer eller t.o.m. 
flyttar därifrån. Eller, om en firma tillhandahåller yrkesutbildning för 
långtidsarbetslösa, finns det ingen som med säkerhet kan säga att de kommer att 
bli produktiva medarbetare, eller att de överhuvudtaget ens kommer att arbeta i 
organisationen.80 Organisationer som ger sig i kast med den här typen av CSR kan 
bidra till sociala ändamål på ad hoc-basis (t.ex. vid naturkatastrofer) eller genom 
regelbundna bidrag (t.ex. årliga välgörenhetstillställningar).81

De som förespråkar en alltruistisk form av CSR poängterar att, eftersom 
myndigheterna och företag är de starkaste institutionerna, är de också skyldiga att 
rätta till samhällsproblem. De menar att denna form av CSR är att föredra som 
substitut i stället för statlig välfärd, eller att det åtminstone är nödvändigt för att ta 
i tu med en ofullständig sådan, eftersom företag är motståndare till högre 
skatter.82 I den nordiska välfärdsmodellen är situationen annorlunda eftersom 
företag tar ett större samhällsansvar genom att betala höga skatter.83 Argumentet 
torde därför inte vara lika välgrundat i ett nordiskt sammanhang.   

Ett annat och helt och hållet pragmatiskt argument för humanitär CSR är upplyst 
kapitalism. Att vara socialt ansvarstagande innebär inte nödvändigtvis minskade 
vinster; i själva verket kan de öka som ett resultat av fördelaktig publicitet och 
goodwill, ökad moral bland de anställda som leder till högre produktivitet, eller 
mindre inblandning från myndigheter. Om affärerna blomstrar talar vi emellertid 
inte om alltruistisk CSR, utan om strategisk CSR.84  

Emellertid menar Lantos att alltruistisk CSR, sett ur ett etiskt perspektiv, är 
omoraliskt. Han menar att det bryter mot aktieägarnas egendomsrätt och bidrar till 
den generella välfärden på bekostnad av dem som företaget verkligen bör bry sig 
om, d.v.s. anställda och kunder.85  

3.6 Strategisk CSR 
Strategisk CSR eller “strategisk filantropi” genomförs med syfte att uppnå 
strategiska affärsmål; goda gärningar anses vara bra för såväl företaget som 
samhället. Vid strategisk CSR ger företaget tillbaks till samhället för att det anses 
gynna deras egna finansiella intressen. Detta är filantropi kombinerat med ett 
egenintresse; sociala mål kan vara lönsamma på lång sikt eftersom 
marknadskrafterna tillhandahåller finansiella incitament att agera på ett socialt 
ansvarstagande sätt. Intressenterna utanför aktieägargruppen betraktas här som 
medlet som i slutänden maximerar vinsten för aktieägarna.86

 
Denna form av strategisk filantropi växte sig stark runt mitten av 1980-talet och 
förväntas växa sig starkare även i framtiden. Den bakomliggande idén är att 
socialt ansvarstagande ofta innebär kortsiktiga uppoffringar och men att de 
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vanligtvis resulterar i långsiktiga fördelar. Utgifter kopplade till strategisk CSR 
bör därför enlig detta resonemang betraktas som investeringar. Liksom med de 
flesta marknadsföringsaktiviteterna såsom marknadsundersökningar och 
imagebyggande åtgärder, syns kanske inte dessa långsiktiga vinningar i företagets 
finansiella rapporter omedelbart. Att göra goda gärningar kan därför sägas 
överensstämma med Friedmans ekonomiska perspektiv så länge företaget skördar 
indirekta finansiella fördelar.87

 
Baron gör gällande att företag konkurrerar om socialt ansvarstagande kunder 
genom att medvetet koppla sina sociala insatser till försäljningen. Ett exempel på 
denna typ av CSR var Ben and Jerrys’ åtagande att avsätta 7.5% av vinsten till 
sociala gärningar.88

 
Lantos menar att en viktig konsekvens av strategisk CSR är att denna aktivitet 
sannolikt kommer att bli integrerad in i företagets differentieringsstrategi. 
Exempelvis genererar en hybridversion av en Honda Accord mindre utsläpp än 
standardmodellen. Vissa konsumenter kommer därför att vara beredda att betala 
högre pris för hybridbilen förutsatt att de finner ett värde i de minskade utsläppen. 
Andra typer av CSR-investeringar berör CSR-relaterade produktionsprocesser, där 
man intresserar sig för i vilken utsträckning företagets metoder i 
produktionsprocessen är socialt ansvarstagande.89

 
Medan vissa CSR-attribut är lättigenkännliga är det i bland svårt för konsumenter 
och andra intressenter att värdera företagets sociala prestation. Information 
rörande företagets interna förfarande kan förmedlas genom företaget själv eller av 
ideella organisationer. Företag såsom Motorola, McDonalds, och Nike publicerar 
årliga CSR-rapporter. Sådana rapporter kan förvisso vara nyttiga men vissa 
konsumenter uppfattar denna information som partisk. Fedderson & Gilligan 
menar att ideella organisationer därför kan spela en viktig roll i det här 
sammanhanget genom att förmedla information som allmänheten kan lita på.90

I försöket att lösa konflikten mellan ekonomiska mål och moraliska, sociala och 
miljömässiga förväntningar från samhället är den här typen av CSR är 
pragmatisk.91

Enligt Galbreath verkar företagets överlevnad i det moderna samhället, bakgrund 
av den nuvarande synen på företagande, vara beroende av insikten om att det 
sociala ansvaret är en oumbärlig del av företagets strategi. Således har den 
reciproka strategin ett sammanflätad och dubbelbottnat syfte: att gynna samhället 
samtidigt som det innebär ekonomisk vinning för företaget.92

Den här formen av CSR är mer proaktiv beträffande det sociala ansvaret. 
Exempelvis kan ett industriföretag som har en miljömässigt sund tillverkning som 
går längre än de juridiska minimikraven, inte enbart tillföra positiva fördelar till 
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samhället, utan kan även reducera en reglering, som kan resultera i ekonomiska 
fördelar. På ett liknande sätt kan ett läkemedelsföretag ge bidrag åt speciella 
hälsorelaterade ändamål (t.ex. AIDS), inte enbart för att ge ett positivt bidrag till 
samhället, utan även för att signalera att dem är en sympatisk arbetsgivare och på 
så sätt dra nytta av det vid nyanställningar.93

Den här typen av CSR kan också knytas till partnerskap såsom mellan företaget 
och en specifik samhällsgrupp eller ideell organisation, med avsikten att gynna 
samhället samtidigt som det gynnar företagets försäljning eller rykte.94  

CSR-aktiviteter som betraktas som investeringar och som på lång sikt generera 
fördelar, oavsett om det är finansiella eller inte, är rationella, vanligtvis knutna till 
kärnverksamheten och ger nytta åt både företaget och samhället. För att mäta 
resultaten krävs en aktivitetsbaserad rapportering eftersom företag har ett större 
intresse i specifika grundläggande fördelar än vid alltruistisk CSR. Även 
allmänheten inte får ta del av den aktivitetsbaserade rapporteringen tillåter den att 
man följer en given CSR-investering fram tills dess att den ger avkastning.95

Ett annat alternativ är aktieägarstrategin där CSR ses som en överordnad 
komponent i ett vinstmotiv, ett motiv som fokuserar på att enbart maximera 
aktieägarnas avkastning. Denna strategi är i linje med Friedmans syn. Trots att 
investeringskapitalismen och tanken om ett överordnat ansvar gentemot 
aktieägarna vann mark under 1980-talet, oroades Friedman av ökade krav på 
CSR. Han argumenterade för att det enda ansvaret företagen har är att ge 
arbetstillfällen, producera varor och tjänster som konsumenterna efterfrågar, 
betala skatter, samt att generera vinst genom att följa de juridiska minimikraven 
och genom att inlåta sig i en öppen och fri konkurrens, utan att vilseleda eller 
bedra. Friedman menade att företagen, genom vinstmaximering och 
ansvarstagande gentemot aktieägarna, skapar tillräckliga resurser för att möta alla 
former av socialt ansvar. Ett företag som fullgör sina 
vinstmaximeringsskyldigheter säkerhetsställer inte endast sin egen överlevnad 
utan bidrar också till de övergripande tillgångarna och tillväxten i samhället. 
Emellertid kan juridiska handlingar och regleringar tvinga företag med ett rent 
vinstmotiv att vidta reaktiva strategier för CSR. Givet det renodlade ekonomiska 
motiven är aktieägarstrategin baserat på en kortsiktig syn eftersom den i huvudsak 
innebär att generera finansiella resultat i relation till en tidigare period.96  

3.7 Kommunikation av CSR 
Det finns flertalet specifika utmaningar kopplade till kommunikationen av CSR, 
speciellt mot bakgrund av allmänhetens synism gentemot företag i fråga om 
trovärdigheten i företagens budskap på det sociala, miljömässiga och etiska 
området. För att företagen ska framstå som trovärdiga måste CSR-aktiviterna 
passa varumärket, och företagets agerande i sin helhet måste upplevas som 
förenligt – annars riskeras CSR-programmen att uppfattas som rökridåer för 
oetiskt handlande. En annan utmaning för företagen är att olika intressentgrupper 
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har olika förväntningar, olika informationsbehov och de reagerar olika på de olika 
informationskanalerna som finns tillgängliga.97  
 
Kommunikationen mot opinionsbildare 
Opinionsbildare i det här sammanhanget är framförallt lagstiftare, affärspress, 
investerare och ideella organisationer. Kommunikationen av företagens sociala 
ansvar är viktigt för olika opinionsbildande grupper i samhället. CSR-rapporter 
representerar här en viktig kanal för kommunikationen av företagens inställning 
till frågor som berör socialt ansvarstagande. Mottagare av dessa rapporter kan 
emellertid se olika ut med olika krav på informationen. På den bredaste nivån 
tenderar frågor att ha högre prioritering i vissa regioner, att bidra på den lokala 
orten kan exempelvis värderas högt av amerikanska intressenter, medan 
miljörelaterade frågor kan vara viktigare bland nordeuropeiska mottagare 
samtidigt som anställningsrelaterade frågor ofta är viktigt för Japanska 
opinionsbildare.  Företag måste också balansera en tydlig global överblick i 
rapporteringen mot en detaljerad lokal bild för de intressenter för vilka det är 
relevant. Att tillfredställa dessa skilda förväntningar i en och samma rapport är 
uppenbarligen en utmaning för företag. Tydliga definitioner av prioriterade 
målgrupper för företagets sociala rapportering, och utvärdering av deras 
informationsbehov, är avgörande för att säkerhetsställa att rapporteringen är 
effektiv.98  
 
Internet användas i allt större utsträckning av företag för att skräddarsy deras 
budskap mot olika typer av mottagare, men det krävs också kreativ användning av 
andra informationskanaler.  Många mottagare letar inte aktivt efter information 
om CSR, och medan enskilda rapporter visserligen har en tydlig mening för vissa 
mer engagerade mottagare, finns det fördelar med att linda in budskapet i mer 
konventionell kommunikation.99  
 
Kommunikationen mot allmänheten 
Den generella allmänheten är sällen den huvudsakliga målgruppen för särskilda 
kommunikationskanaler såsom CSR-rapporter. Likväl finns det intresse från 
allmänheten att få information om företagens ansvarstagande. I en studie om den 
allmänna opinionen på 23 marknader över hela världen 1999, visade att ungefär 
en fjärdedel hade bestraffat ett företag som de betraktat som socialt oansvariga det 
föregående året. Men de flesta konsumenter söker inte aktivt information om 
företagens beteende, även i de frågor som de anser är speciellt viktiga (såsom 
barnarbete). Liksom i fallet med andra målgrupper finns det en potential för 
företag att integrera budskapen med mer konventionell kommunikation, speciellt 
när de demonstrerar fördelen för konsumenten samtidigt som de demonstrerar 
fördelarna för samhället och miljön. Papperslös betalning kan t.ex. ha 
kostnadsfördelar för konsumenten samtidigt som det skonar miljön. I Europa 
anser allmänheten att den mest passande kanalen för företag att kommunicera 
CSR-aktiviteterna, är genom produkten eller märket, genom frivillig rapportering 
och genom redaktionell bevakning på TV eller i press.100
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Intern kommunikation 
Den anställningsbaserade kommunikationskanalen underskattas ofta av företag 
när de lanserar CSR. Ofta uppfattas den som en synnerligen trovärdig 
informationskälla och de anställda är därför potentiellt kraftfulla förespråkare för 
företagets CSR-program. CSR är också en viktig faktor i rekryteringen av de bästa 
talangerna. Detta ger företaget ytterligare en potentiell intressentgrupp för den 
sociala rapporteringen, även om den skräddarsydda kommunikationen genom 
välkända kanaler ofta är mer effektiva för de anställda. Likafullt är det viktigt att 
ge konsekvent information, både internt och externt - inte minst för att förse de 
anställda med svar på intressenternas funderingar kring huruvida företaget faktiskt 
tar dessa frågor allvar. CSR har också möjligheten att öka de anställdas 
motivation och förbättra deras uppfattningar om arbetsgivaren. De anställda som 
en kommunikationskanal mot andra intressentgrupper bör inte underskattas. Den 
mest effektiva kommunikationskanalen för allmänheten, i termer av att vinna 
erkännande för företagets ansvarstagande, är informella kanaler såsom ”word of 
mouth”. 101

3.6 Intressentperspektivet 
Caroll menar också att det finns ett naturligt samband mellan CSR och företagets 
intressenter. Ordet “social” I CSR har alltid varit vagt och brister i specifik 
riktning beträffande gentemot vem företaget ska vara ansvarig. 
Intressentkonceptet personifierar sociala och samhälleliga ansvaret genom att 
definiera de specifika grupperna eller personerna, gentemot vilket företaget ska ta 
hänsyn till i sin CSR-orientering. Således ger intressentperspektivet namn och 
ansikte på de medlemmar i samhället som är mest angelägna för företaget, och till 
vilka företaget måste vara ansvariga.102  
 
Freeman definierar intressenterna som: “any group or individual who can affect or 
is affected by the achievement of the organization’s objectives”103. Intressenterna 
kategoriseras vanligtvis som primära och sekundära intressenter.104 Clarkson 
deifnierar de primära intressenterna som “one without whose continuing 
participation the corporation cannot survive as a going concern”, vilket inkluderar 
aktieägare och investerare, anställda, leverantörer, kunder och myndigheter105. De 
sekundära grupperna definieras som: “those who influence or affect, or are 
influenced or affected by the corporation, but they are not engaged in transactions 
with the corporation and are not essential for its survival” 106. 

Den största klyftan inom intressentteorin är ifall det är en enhetlig teori eller en 
sammansättning teorier. I själva verket handlar det om huruvida intressentteorin är 
en normativ teori baserad på en etisk grund eller om det är en 
beskrivande/instrumentell/empirisk teori. Den centrala frågan vad gäller socialt 

                                                 
101 Dawkins, J., 2005 
102 Carroll, A.B., 1991 
103 Moir, L., 2001, s.19  
104 Ibid. 
105 Ibid. s.19 
106 Ibid. s. 19 
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ansvarstagande är huruvida intressentanalysen är en del av motivationen för 
företag att vara ansvarstagande och i så fall, gentemot vilka intressenter.107

Redan på 1940-talet fanns det dem som menade att företag bör betraktas som 
medborgare som har ett ansvar gentemot andra medborgare i samhället. Denna 
form av CSR ställer inte enbart krav på att företaget ska stå till svars inför externa 
grupper utöver aktieägare, utan även interna enheter. Att arbeta med CSR utifrån 
ett intressentperspektiv innebär att företagen måste balansera de konkurrerande 
behoven från olika grupper som påverkas eller har intressen i organisationen. 
Emellertid står kraven från intressenterna ofta mot varandra och företaget kan inte 
nödvändigtvis behandla alla intressenter som jämlika. Därför kan företag 
kategorisera deras intressenter som primära och sekundära. Utmaningen blir här 
att ta sig an denna spänning samtidigt som företaget försöker vara en god 
medborgare, genom att reda ut hur man kan förena intressenterna olika 
ekonomiska och sociala mål. Men detta kan till synes vara svårt. Om t.ex. en 
tillverkare av kemiska produkter implementerar en standard för en mer 
miljövänlig produktion och samtidigt måste sänka de anställdas löner för att 
ersätta förlusterna, är företaget då en god medborgare?  Eller, om ett företag som 
säljer finansiella tjänster säger upp anställda för att flytta jobb utomlands där 
lönekostnaderna är lägre samtidigt som det förbättrar de socio-ekonomiska 
förhållandena, innebär detta att företaget då är en god medborgare? Exemplena 
illustrerar den problematik som kan vara förknippat med försöken att möta kraven 
från alla företagets intressenter, speciellt i ett globalt sammanhang.108

En viktig förutsättning är därför att företagen har en proaktiv dialog med dess 
intressenter och integrerar resultatet av dialogen i beslutsfattande. I detta 
förhållningssätt till CSR är intressenternas behov sammankopplat med företagets 
övergripande strategi. Med hänsyn till dess komplexitet är det inte säkert att 
hanteringen av intressenternas behov genererar vinningar på kort sikt. Det innebär 
snarare ett långsiktigt fokus på bekostnad av svagare kortsiktiga resultat. Vidare 
kan detta förhållningssätt till CSR utveckla ett sätt att hantera och mäta 
ansvarstagandet gentemot intressenterna. Oavsett om detta sker genom årliga 
rapporter, öppna webbplatser, eller separata ”triple bottom line”-rapporter innebär 
denna strategi att företag är transparenta i ett CSR-hänseende.109

                                                 
107 Moir, L., 2001 
108 Galbreath, J., 2006 
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4. Empiri 
I följande kapitel presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Materialet 
består av intervjuer med representanter från Ericsson, H&M, SCA, V&S, SEB och 
Svenskt Näringsliv. Här ingår även material från företagens webbsidor, 
årsredovisningqar och CSR-rapporter. 

 

4.1 Ericsson 
Ericsson levererar telekomutrustning och närliggande tjänster till mobil- och 
fastnätsoperatörer. Över 1000 nät i över 140 länder använder Ericssons 
nätutrustning. Genom samriskbolaget Sony Ericsson Mobile Communications har 
de också ett brett utbud av mobiltelefoner.110

4.1.2 Innehåll 
Enligt Dag Nielsen, Ericsson Response, handlar CSR-begreppet inom Ericsson 
inte bara om de sociala faktorerna. Det handlar även om andra saker som 
arbetsrätt och life cycle assesment, vilket innebär att Ericsson tar ett ansvar för 
produkterna tills att de inte längre används.111  
 
Ericssons arbete med CSR innefattar också en årlig rapport; Ericsson 
Sustainability Report.112  Rapporten behandlar Ericssons prestationer beträffande 
hållbar utveckling och beskriver Ericsson syn på bl.a. intressenterna, den globala 
ekonomin, kommunikation, miljön, de anställda, samhället, katastrofsituationer, 
radiovågor och hälsa, samt FN:s Global Compact.113

 
I rapporten framgår det att Ericsson betraktar kontakten med intressenterna som 
en förutsättning för att kunna stödja och befrämja hållbar utveckling.  
 

Establishing a good level of understanding and trust 
with our stakeholders is essential for developing 
mutually beneficial and sustainable relationships. We 
believe that investors, analysts and others that make 
use of our public disclosures must have confidence 
that the information we provide is timely, complete, 
relevant and accurate… Our aim is to communicate 
our strategy and results in such a way that 
stakeholders other interested parties can gain 
sufficient understanding of how our company works, 
our operational performance, our prospects and the 
risk that these opportunities may not be realized. 
(Ericsson sustainability report 2004 – bridging the 
digital divide with communication for all)  

                                                 
110 http://www.ericsson.se, 2006-05-06 
111 Intervju Dag Nielsen, 12 april, 2006 
112 Phersson, U., 2005 
113 Ericsson sustainability report 2004 – bridging the digital divide with communication for all 

 30

http://www.ericsson.se/


Ericsson betraktar också villkoren för de anställda som en del av arbetet med 
CSR. Ericsson har bl.a. en policy som säger att arbetsförhållandena utomlands ska 
likna de som finns i Sverige.114

4.1.3 Motiv 
Enligt Dag Nielsen har Ericsson framförallt tre mål med CSR-arbetet. Dels har 
Ericsson en teknologi som inte är tillgängliga för humanitära organisationer; 
genom att bidrar med kunskaper, teknologi och personal blir hjälpinsatsen bättre 
och räddningsarbetet effektivare. Ett annat syfte med CSR-arbetet är att stärka 
varumärket, både internt och externt. Det tredje målet med CSR är att skapa ett 
medvetande om CSR i allmänhet, både mot privatpersoner och mot företag.115

 
Vidare menar Nielsen att Ericsson aldrig har behövt legitimera den 
resursallokering som sker till de CSR-relaterade aktiviteterna inför aktieägarna. 
De olika aktiviteterna har presenterats vid årsmötena och enligt Dag Nielsen har 
det aldrig uppstått ett behov att rättfärdiga sig, snarare har han fått intrycket att 
alla har en positiv inställning till de här typerna av aktiviteter.116

 
Inom området hälsa har Ericsson speciellt intresserat sig för radiovågor och sedan 
1992 har det funnits en kommitté som hanterar de här typerna av frågor. I 
anslutning till detta sponsrar Ericsson tillsammans med andra organisationer, 50 
olika forskningsprojekt inom området radiovågor och hälsa.117  
 
En annan del av företagets CSR-arbete är Ericsson Response, vilket är en enhet 
inom organisationen som hjälper till vid katastrofer, både i naturkatastrofer och i 
andra katastrofer. Insatserna görs oftast i samarbete med FN och Röda Korset och 
denna verksamhet ses som avskilt från Ericssons kommersiella verksamhet. Enligt 
Dag Nielsen är det snarare en fråga om rent humanitära insatser som Ericsson ger 
till hjälporganisationer och katastrofländer.118

4.1.4 Tillvägagångssätt  
På frågan om hur Ericsson implementerar CSR-policys i verksamheten, berättar 
Dag Nielsen att Ericsson dels har någonting som de kallar för Supplier Code of 
Conduct, som beskriver hur Ericsson ska uppträda, utan också hur 
underleverantörer i flera led ska uppträda. Detta dokument har utformats med 
utgångspunkt från FN:s Global Compact och de tio budorden. Ericsson använder 
sig också av någonting de kallar för Code of Business Ethics and Conduct, vilket 
är ett dokument som beskriver hur de anställda ska uppföra sig och som samtliga 
måste skriva under.119  
 
Ericsson kommunicerar arbetet med CSR genom framförallt hemsidan. Men det 
finns också en personaltidning som går ut till alla anställda i alla länder. 
Kommunikationen utåt mot konsumenterna har enligt Dag Nielsen varit ganska 

                                                 
114 Ericsson sustainability report 2004 – bridging the digital divide with communication for all 
115 Intervju Dag Nielsen, 12 april, 2006 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
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begränsat men samtidigt menar han att uppmärksamhet i media är mer värdefullt 
än renodlade reklamkampanjer.120

 
…det är mycket starkare om FN går ut och säger att 
Ericsson gjorde det här och det här, än att vi gör det 
själva. Vi hade en jättelång artikel i Financial Times 
på initiativ av FN och det är obetalbart att få sådana 
grejer. Och vid tsunamin ute i Bandache så hade vi 
dubbla uppslag i Dagens Industri. Det kostar många 
miljoner om man ska betala för det. (Dag Nielsen, 
Ericsson Response Director)  

Ericsson Response ger sig också i kast med andra aktiviteter. De har bl.a. ett 
program där det hjälper invandrarkvinnor i Kista med IT. Programmet går ut på 
att dem får lära sig att använda Internet, skriva Word-dokument, och arbeta med 
sin CV på webben. Ericsson bedriver också CSR-relatera aktiviteter vid de olika 
lokala kontoren. I Guatemala bygger man en skola för gatubarn, i Portugal hjälper 
man föräldralösa och i Brasilien har man ett program för gatubarn som man tar in 
i bolaget. De lokala programmen sker på initiativ av de lokala organisationerna 
men det är egentligen på de olika marknadsenheterna som det finns en budget för 
de här aktiviteterna. Enligt Nielsen finns det i Ericsson en uppsjö av CSR-
relaterade aktiviteter samtidigt som det finns brister i koordineringen av dessa är. 
Som en konsekvens av vad Nielsen kallar för ”de tre dåliga åren på Ericsson”, 
skars det ner på mycket som inte ansågs vara absolut nödvändigt, vilket ledde till 
att den globala koordineringen av CSR-aktiviterna fick stå tillbaka. Dock fortsatte 
Ericsson Response existera och gick oberörda genom krisen.121  
 
Erissons arbetet med CSR påbörjades under åren -98 och -99 med en större studie 
och analys om vad Ericsson skulle göra på CSR-området. De hade fått intryck 
från USA och det var framförallt Ericsson Kanada som drev frågan framåt. Man 
började med att intervjua personer inom koncernen; chefer och anställda men 
också andra intressenter. Därefter genomfördes en analys av vad som skulle göras. 
I anslutning till detta började man också diskutera frågan om katastrofhjälp.122

 
Då började vi diskutera det här med katastrofhjälp. 
Dels hade jag en bakgrund från det eftersom jag 
kommer från FN och Röda Korset, men framförallt 
har Ericsson en lång historia, man har jobbat i 
katastrofer. Så fort det är en katastrof och telenätet 
har gått ner så har det varit Ericsson som har ryckt in 
och återupprättat det, även om det ofta är operatören 
som får kredit för det. Då såg man det här med den 
globala teckningen som vi har, så är det här en bra 
grej för oss att satsa på, vi når ut till alla lokalbolag 
och anställda på ett väldigt direkt sätt och vi kan göra 
väldig nytta eftersom vi finns på så många ställen. Vi 
gjorde det mer på ett kommersiellt sätt förut när vi 

                                                 
120 Intervju Dag Nielsen, 12 april, 2006 
121 Ibid. 
122 Ibid. 

 32



hjälpte våra kunder. (Dag Nielsen, Ericsson Response 
Director) 

4.2 H&M 
H&M säljer kläder och kosmetika i över 1 196 butiker i 22 länder. Koncernen 
äger inga fabriker utan arbetar med ca 700 fristående leverantörer i främst Asien 
och Europa. H&M har 22 produktionskontor runt om i världen, nio i Europa elva i 
Asien, ett vardera i Central Amerika och Afrika. Koncernen har drygt 50 000 
medarbetare och 2005 uppgick omsättningen till drygt 70 miljarder kronor.123  

4.2.1 Innehåll 
H&M började arbetet med CSR under 1997 i samband med att dem tog fram en 
uppförandekod som bl.a. innefattar arbetsmiljö, brandsäkerhet, förbud mot 
barnarbete, arbetstider, fackföreningsfrihet och löner. Uppföljning av 
uppförandekoden och inspektionsarbetet inleddes året därefter. Enligt Karolina 
Dubowicz, ansvarig för H&M:s CSR-rapportering, innebär CSR i grova drag att 
H&M ska verka för att införliva miljömässiga och sociala hänsyn i verksamhet 
och på så vis skapa förtroende.124

 
I H&M:s CSR-rapport från 2005 framgår det att H&M betraktar CSR som en del 
av ett kvalitetsbegrepp. Att företaget ser produktkvaliteten som en betydande del 
av H&M:s affärskoncept, och att ambitionen är att säkerhetsställa att kunderna 
alltid ska vara säkra och nöjda beträffande kvaliteten på produkterna.125   
 
På H&M:S hemsida framgår det också att H&M utformar policys med 
utgångspunkt från FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag, samt ILO:s deklaration om fundamentala principer och rättigheter inom 
arbetslivet.126

4.2.2 Motiv 
Målet med CSR-arbetet är enligt Dubowicz att minimera, eller allra helst 
eliminera H&M:s negativa inverkan på samhället, och att detta synsätt verkligen 
ska införlivas i alla affärsprocesser.127  
 
Som ett komplement till det ordinarie CSR-arbetet arbetar H&M också med 
välgörenhet. Exempelvis stödjer H&M genom ett avtal med UNICEF ett globalt 
program för flickors utbildning, där det som H&M bidrar med blir en del av en 
pott som UNICEF själva disponerar.128

 
Vidare berättar Dubowicz att H&M inte har samma behov av att rättfärdiga den 
resursallokering som sker till de CSR-realterade aktiviteterna som andra företag 
kanske har. Hon menar att eftersom H&M:s absolut största aktieägare är aktiv i 

                                                 
123 http://www.hm.se, 2006-05-20 
124 Intervju Karolina Dubowicz, 2005-04-21 
125 H&M:s CSR-rapport 2005 
126 http://www.hm.se, 2006-05-20 
127 Intervju Karolina Dubowicz, 2005-04-21 
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bolaget så finns det hela tiden ett stöd för dem här aktiviteterna och att CSR är en 
viktig strategisk fråga för H&M.129  

4.2.3 Tillvägagångssätt 
Dubowicz menar att det i praktiken framförallt handlar om leverantörskedjan, 
åtminstone vad gäller den sociala dimensionen. På miljösidan däremot jobbar de 
med både leverantörerna, transportörerna, distributionscentralerna och butikerna. I 
praktiken innebär arbetet med leverantörsledet att uppförandekoden fungerar som 
en kravspecifikation gentemot leverantörerna, vilket också fungerar som ett 
styrverktyg. I H&M finns det en organisation som har som uppgift följa upp hur 
uppförandekoderna efterlevs och i dagsläget arbetar 50 personer inom H&M med 
dem här frågorna. Arbetet kan bestå av inspektioner ute på de olika fabrikerna 
men det sker också andra aktiviteter parallellt med tillsynsverksamheten. 
Uppförandekoden innefattar också miljökrav där H&M framförallt fokuserar på 
kemikalier och vatten. Det kan exempelvis handla om olika våtprocesser såsom 
infärgning av tyg, där syftet är att spara in på vatten och energi men också rening 
av vatten.130

 
Företagets externa kommunikation av CSR sker dels genom den årliga CSR-
rapporten och dels genom hemsidan. Dessutom brukar H&M publicera CSR-
relaterade artiklar i den kombinerade kund- och personaltidningen. Utöver 
personaltidningen sker den interna kommunikationen också genom någonting som 
de kallar för H&M wallpaper, vilket är en plansch som vanligtvis sitter på 
strategiska ställen såsom fikarum etc. Den interna kommunikationen sker också 
genom H&M:s Intranät. Enligt Dubowicz har H&M också börjat fundera alltmer 
på hur man kommunicerar mot kunden men att denna kommunikation hitintills 
har varit otillräcklig.131

 
Vi tittar på hur vi skulle kunna kommunicera CSR-
arbetet till kunderna, vår viktigaste målgrupp. Hittills 
har vi inte prioriterat det, men vid det här laget har 
gapet mellan det vi gör och det vi kommunicerar 
hunnit bli så stort att det är dags för 
kommunikationen att springa ikapp. (Karolina 
Dubowicz, ansvarig CSR-rapportering, H&M) 

                                                 
129 Intervju Karolina Dubowicz, 2005-04-21 
130 Ibid. 
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4.3. SCA 
SCA tillverkar pappersmassa och papper samt sågade och förädlade trävaror. 
Företaget är Sveriges största privata ägare av skogsmark och förvaltar total cirka 
2,6 miljoner hektar. SCA-koncernen tillverkar, utvecklar och marknadsför också 
förpackningar och hygienprodukter. Verksamhet bedrivs i samtliga världsdelar, 
genom hel- eller delägda dotterbolag. SCA har ungefär 51,000 anställda i 50 
länder och omsatte 2005 knappt 100 miljarder kronor.132  

4.3.1 Innehåll 
Anledningen till att man valde att använda begreppet Corporate Social 
Responsibility var något av en slump. Egentligen kunde man ha valt att kalla det 
corporate citizenship eller social responsibility; det fanns en uppsjö av 
beteckningar och SCA valde helt enkelt en av dessa.133

 
Som ett verktyg för att implementera CSR i verksamheten har SCA utformat en 
uppförandekod. Uppförandekoden har sin utgångspunkt i SCA:s kärnvärden och 
ett flertal internationella deklarationer och konventioner, inklusive FN:s Global 
Compact, ILO:s kärnkonventioner, samt OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag.134

 
Utifrån uppförandekoden har SCA planerat de olika processerna och specificerat 
hur arbetet ska gå till och inom vilken tidsram det ska ske.135 Koden innehåller 
riktlinjer för SCA och de anställda vad gäller frågor som mänskliga rättigheter, 
hälsa och säkerhet, affärspraxis, relationer till dem anställda, rutiner och sekretess 
för rapportering av överträdelser mot uppförandekoden.136  
 
Målet är att alla delar av verksamheten ska nå upp till uppförandekoden men Pilay 
uppger samtidigt att SCA inte alltid lyckas leva upp till den fullt ut. Men för att 
göra koden mer levande sätter SCA upp tre till fem huvudsakliga mål varje år, 
utifrån vilka det skapas en plan för hur de ska uppnås. Mycket av det som 
återfinns i uppförandekoden är hämtat från redan tidigare existerande värderingar 
och policys men SCA har också använt sig av ILO:s kärnvärderingar och FN:s 
deklaration för mänskliga rättigheter.137

 
På SCA:s hemsida går det också att läsa… SCA is committed to creating value for 
its shareholders and other stakeholders and to building relationships based on 
mutual respect, responsibility and excellence in a socially and environmentally 
responsible manner.138

 
 

                                                 
132 http://www.sca.se, 2006-05-10 
133 Intervju Yogi Pilay, 2006-04-26 
134 SCA:s årsredovisning 2004 
135 Intervju Yogi Pilay, 2006-04-26 
136 SCA Miljö och socialt ansvar 2005: respekt, högklassighet och ansvar 
137 Intervju Yogi Pilay, 2006-04-26 
138 http://www.sca.se, 2006-05-25 
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4.3.2 Motiv  
SCA började arbeta med begreppet CSR under 2001. Yogi Pilay, manager SCR 
program, berättar att SCA redan innan dess, hade arbetat mycket med olika 
miljöfrågor såsom återvinning, energi och kemikalier. Hon berättar också att dem 
personer som jobbade med de här frågorna uppfattade att omvärldens intresse 
skiftande fokus från miljöfrågorna mot hållbar utveckling vilket ledde till att SCA 
började arbeta med dem här frågorna.139 Dessutom har SCA i viss mån låtit sig 
influeras av externa intressenter.140

 
Vad som påverkade det här var också att vi hade 
mycket frågor från våra kunder, investerare och 
analytiker. Och varje gång dem hade några frågor så 
var vi tvungna att springa runt och försöka hitta alla 
policys…det fanns massvis med olika papper och då 
skulle vi samla in allt det där och det tog jättemycket 
tid. Då tänkte vi att det skulle vara så enkelt om vi 
hade allt på ett ställe där man hade all information 
samlad. (Yogi Pilay, Manager Corporate Social 
Responsibility Programmes)  

SCA:s Syftet med CSR är enligt Pilay att företaget ville ha en samlingspunkt för 
det arbete som redan gjordes. Vidare berättar hon att SCA betraktar CSR som en 
konkurrensfråga.141  
 

…ju bättre vi är på det här området, ju bättre är vi 
gentemot våra konkurrenter. På grund av det vill vi 
förbättra oss hela tiden. Vi märker att de här 
processerna t.ex. leverantörsprocessen… det är ett 
värde för verksamheten, det är inte socialt ansvar för 
socialt ansvars skull. Man vill inte ha kärnverksamhet 
med en partner som landar i en skandal för att de 
kanske utnyttjar anställda eller slänger kemikalier i 
den närmaste floden, eller vad som helst. Man vill 
identifiera dem här riskerna tidigt i processen och 
säga till – ni för ändra på er. Vi måste också han en 
säker leveranskedja, man måste kunna lite på 
leverantören. Så det är väldigt mycket vanligt sunt 
förnuft. (Yogi Pilay, Manager Corporate Social 
Responsibility Programmes) 

 

Beträffande legitimeringen av den resursallokering som sker till de CSR-
relaterade aktiviteterna inför aktieägarna, menar Pilay att SCA inte behöver 
försvara detta. Hon menar att frågan om CSR tas upp på bolagsstämman och att 
det är drivet av aktieägarna. Samtidigt poängterar hon att det har skett en 
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dramatisk ökning i antalet aktier som ägs av etiska fonder; från 5 miljoner aktier 
2002 till 11 miljoner aktier 2004.142  
 

4.3.3 Tillvägagångssätt 
2004-2005 har SCA genomfört en undersökning om vilka risker beträffande 
mänskliga rättigheter som förekommer i de 53 länder där dem är verksamma. 
Avsikten är sedan att genomföra kontroller i dem länder där det finns ett glapp 
mellan uppförandekoden och miljön i respektive land.143  
 

I Ryssland har vi t.ex. 1000  anställda och riskerna i 
miljön var stora, då granskade vi de två fabrikerna 
där. Utifrån det här ska vi göra en utvärdering där vi 
tittar på om vi kan motverka dem här riskerna. I 
Ryssland t.ex. har vi inköpschefen, han kan inte köpa 
in, han kan samla på sig tenders, han får gå ut och 
säga att vi vill ha den här tjänsten och får samla in 
förslag, men han har ingen beslutsrätt. Beslutet tas 
tillsammans med fyra olika personer så att han inte 
kan bli påverkad av mutor, det ger ganska mycket 
säkerhet. Man måste ha väldigt stränga regler när det 
gäller sånt där. (Yogi Pilay, Manager Corporate 
Social Responsibility Programmes)  

Sedan 1999 har SCA i Italien tillsammans med de anställda, stöttat barn i 
utvecklingsländer. I samband med detta donerar SCA motsvarande belopp som 
samlas in av dem anställda varje månad. Dessa pengar garanterar att varje barn får 
ett mål mat om dagen och att dem får grundläggande sjukvård. Efter 
flodvågskatastrofen i USA 2004, donerade SCA produkter till lokalsamhällen som 
drabbats. SCA är också en stor bidragsgivare till välgörenhetsorganisationen 
United Way.144

4.4 V&S 
V&S är ett statligt ägt bolag som tillverkar och distribuerar sprit och vin. 
Produktportföljen innehåller egna varumärken för internationell, regional och 
lokal försäljning liksom agenturprodukter. Verksamheten bedrivs i tio länder och 
försäljning sker på cirka 125 marknader. Antalet anställda är ca 2 500 och 
omsättning år 2005 var 9,8 miljarder kronor.145  

4.4.1 Innehåll 
Claes Åkesson, Director CSR & Quality Management, berättar att V&S sedan 
länge har arbetat med miljöfrågor och HR-relaterade frågor som trivsel, 
diskriminering, ledarskap, personlig utveckling och psykosomatisk stress. Dessa 

                                                 
142 Intervju Yogi Pilay, 2006-04-26 
143 Ibid. 
144 http://www.sca.se, 2006-05-22 
145 http://www.vsgroup.se, 2006-05-16 
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frågor ingår numera i CSR-begreppet, men Åkesson konstaterar samtidigt att 
ambitionsnivån kanske inte var lika hög tidigare.146  
 
V&S har, tillsammans med konsulter, tagit fram en uppförandekod med riktlinjer 
inom fyra block som är baserat på Global Compact och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. Blocken kallas för ansvar för marknaden, ansvar på 
arbetsplatsen, ansvar för miljön samt ansvar i samhället. Ansvar för marknaden 
handlar om marknadsrelationer med kunder och konsumenter, hur V&S ska rikta 
reklam och hur den skall utformas. I detta ingår också hur V&S ska jobba 
gentemot sina  konkurrenter, kunder och leverantörer för att inte göra affärsetiska 
fel. Ansvar på arbetsplatsen inbegriper en mängd HR-relaterade frågor såsom 
arbetsmiljö, fysisk miljö, psykisk arbetsmiljö, jämställdhetsfrågor, mångfald, anti-
diskriminering, trakasserier, lönepolicy, ledarskapsfrågor, 
medbestämmandefrågor. Det tredje blocket, ansvar för miljön, är baserat på 
traditionellt miljöarbete och bygger på en miljöpolicy. Det sista blocket, ansvar i 
samhället, inbegriper de frågor som inte passar in i någon av dem andra blocken. 
Det kan t.ex. vara hur V&S som ett vin- och spritföretag ska främja en sund 
alkoholkultur, begränsa alkoholens negativa sidor och främja de positiva 
sidorna.147  
 
Beträffande främjandet av en sund alkoholkultur säger Åkesson att:  
 

Alkohol skiljer sig från de allra flesta produkter så till 
vida att det inte är maximal konsumtion som är det 
optimala… det spelar det ingen roll om det är vuxna 
friska människor, eller om det är barn, minderåriga 
eller andra som vi inte ska tycker ska konsumera 
alkohol, den målgruppen är ingen lönsam målgrupp, 
det är inte där man tjänar pengar. (Claes Åkesson, 
Director CSR & Quality Management, V&S)   

Enligt Åkesson har CSR-begreppet ungefär samma innebörd för V&S som FN:s 
Global Compact och OECD:s riktlinjer, eftersom företaget i stort sätt har anslutit 
sig till de avgränsningar som man har där.148 Enligt V&S bedrivs deras 
verksamhet också  i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 
liksom ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter på 
arbetet.149 Emellertid fokuserar V&S också på mer branschspecifika områden 
såsom främjandet av en sund alkoholkultur och att begränsa alkoholens negativa 
sida.150   

4.4.2 Motiv 
Åkesson menar också att branschen upplever ett gemensamt tryck från 
myndigheterna och att alkoholens negativa sidor i allt större utsträckning 
debatteras. Åkesson upplever att branschen känner en oro inför the Scandinavian 

                                                 
146 Intervju Claes Åkesson, 2006-04-20 
147 Ibid. 
148 Intervju Claes Åkesson, 2006-04-20 
149 http://www.vsgroup.se, 2006-05-03 
150 Intervju Claes Åkesson, 2006-04-20 

 38



solution med reklamförbud och höga skatter, och att det därför har bildats 
branschorganisationer för att visa omvärlden att branschen tar ett ansvar.151

 
Vidare tror Åkesson inte att det har funnits ett behov att motivera för ägarna 
varför CSR är viktigt. Han menar att det framförallt är en ”hygienfråga”, att CSR-
arbetet på lång sikt är lönsamt och att det hänger ihop med en 
”världsklassambition”.152  
 
Åkesson menar att även om andra företag kanske avsätter pengar till 
behjärtansvärda ändamål för att t.ex. stärka varumärket eller imagen runt 
företaget, handlar CSR i V&S om långsiktighet; ”going concern”. Samtidigt 
berättar Åkesson att det finns lokala initiativ där man exempelvis sponsrar 
idrottsklubbar. Dock sker detta med restriktion. Enligt Åkesson vill V&S 
exempelvis inte att idrottsutövande ungdomar skall springa runt med varumärket 
ABSOLUT på tröjan.153

 
Det är känsligt det här med alkohol och idrott… vi 
har haft en restriktiv hållning till det, vi inser att det 
är kontroversiellt helt enkelt. Men vi stödjer 
idrottsklubbar. Ungdomsverksamhet stödjer vi, och 
då gör vi det utan motprestation. I Århus får man 
tillbaks ändå, man får tillbaks kommuninvånare med 
en positiv inställning till arbetsplatsen. Det 
förekommer att man gör sådana här saker som ligger 
utanför området, men det sker i regel på lokal nivå. I 
Danmark vet jag att man gör det, och i Sundsvall har 
vi en fabrik, dem stöttar också Hem & Skola och 
sådana saker. (Claes Åkesson, Director CSR & 
Quality Management, V&S) 

4.4.3 Tillvägagångssätt 
För att implementera uppförandekoden är det enligt Åkesson viktigt att man 
utvecklar egna verktyg för att säkerhetsställa att exempelvis leverantörerna inte 
bryter mot gällande internationella konventioner och mänskliga rättigheter, 
barnarbete och att de tar hänsyn till miljön. I anslutning till detta har V&S 
utvecklat en utvärderingsmanual och som leverantör till Vin & Sprit måste man 
genomgå en utvärdering kring CSR.154

 
För att integrera Code of Ethics i verksamheten har i princip alla anställda fått 
genomgå en utbildning. V&S har också tagit fram handböcker som personalen 
kommer i kontakt med vid olika tillfällen beroende av position.155   
 

…vi tagit fram handböcker av allmän karaktär; som 
inköpare kommer man i kontakt med den här CSR-
utvärderingsmanualen mot leverantörer… som 
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personal-människa har vi underverktyg för hur vi ska 
implementera arbetsplatskapitlen och då kan det vara 
så att t.ex. rättvisa löner, vad är rättvis lön? Då har vi 
manualer och dokumentation och hjälpmedel för både 
anställda och chefer vid lönesamtal, hur går 
lönesamtal till? Vad ska vi diskutera på ett 
lönesamtal? Och vad ska man inte hoppa över? Man 
har en checklista för medarbetarsamtal och 
lönesamtal. Vi har också ett program för ledarskap 
som alla går samma så att man liksom inte kan välja 
vad som helst. Där har HR-avdelningen bestämt att 
nu kör vi det här konceptet i det här företaget. Det 
betyder att alla får samma budskap och då kan vi 
också integrera vårt budskap med en sådan 
utbildning. Det är så vi integrerar mot 
nyckelpersoner, ledarskapsutbildningen vänder sig 
mot ledare så klart. (Claes Åkesson, Director CSR & 
Quality Management, V&S) 

 

Åkesson berättar också att V&S använder verktyg såsom workshops, 
personalenkäter och manualer för att implementera och utveckla CSR-arbetet.156

 

… vi har tagit fram en guide för hur vi ska se på 
alkohol i tjänsten, många reser och jobbar och det är 
inte konstigt då om det dricks alkohol i tjänsten 
eftersom det är mycket mässor och sånt… vi 
utvecklar handfasta konkreta manualer så att de 
implementeras och sen försöker vi hålla frågan uppe 
genom våran koncernchef, genom att vi har löpande 
”workshoppar” kring det här, det ingår i 
introduktionsprogrammet att kunna dem här grejerna 
också. Vi mäter också genom personalenkäter hur 
man trivs på jobbet och om man har förtroende för 
ledningen? (Claes Åkesson, Director CSR & Quality 
Management, V&S) 

 
Beträffande den externa kommunikationen av V&S arbete med CSR sker det, 
enligt Åkesson,  framförallt genom årsredovisningen. Åkesson uppger dock att 
den externa kommunikationen inte har varit så omfattande tidigare men att dem i 
framtiden kommer att försöka göra varumärket mer känt hos gemene man. I 
samband med detta vill man försöka kommunicera V&S’ grundläggande 
värderingarna, där även CSR är inräknat.157

4.5 SEB 
SEB är en finansiell koncern för privatpersoner, företag och institutioner som 
verkar på tio hemmamarknader i Norden, Tyskland, Polen, Baltikum och Ukraina. 
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SEB har ca 5 miljoner kunder och 680 bankkontor. Koncernen finns representerad 
i ett 20-tal länder och har omkring 20 000 anställda.158

4.5.1 Innehåll 
Företaget har jobbat med CSR sedan 2003 men har även innan dess arbetat med 
miljöfrågor. Arbetet med CSR har SEB valt att kalla SEB:s roll i samhället. Enligt 
Anders Halvor, CSR Officer, är SEB:s roll i samhället att vara 
betalningsförmedlare, långivare, kreditgivare, och att ta finansiella risker. När 
SEB sedan arbetar med CSR gör dem det utifrån dessa aspekter.159

 

…SEB:s roll som långivare, hur ser den ut? Tar vi 
hänsyn eller lånar vi ut till vem som helst? Nej då har 
vi vissa regler. Att vi tar hänsyn till företagets sociala 
ansvarstagande. När vi agerat som kapitalförvaltare 
av dem här fonderna som vi har tar vi också hänsyn 
till dem här olika delarna. (Anders Halvor, CSR 
Officer, SEB) 

 
I CSR begreppet ingår också SEB:s roll som arbetsgivare där man har tittat på 
faktorer som mångfald och jämställdhet. Även SEB:s arbete med miljöfrågor sker 
under CSR-paraplyet. Där har man framförallt intresserat sig för områden som 
energi och avfall. I anslutning till detta har SEB också utformat policys.160  
 
Vid utformningen av CSR-programmen har SEB tagit intryck från omgivningen. 
De har tittat på hur EU, OECD och branschorganisationer arbetar med dem här 
frågorna och dem har även anslutit sig till FN:s Global Compact. På samma sätt 
har de tagit intryck från andra företag och tagit hjälp av externa konsulter.161

 
Enligt Halvor ger också sin syn på vart ansvaret slutar. Det finns en gräns för vad 
företagen bör göra beträffande CSR och enligt honom bör företagen arbeta med 
sådana saker som ligger nära verksamheten.162  
 

... jag tror att regeringen och EU måste fatta vissa 
beslut i de här frågorna. Den sociala politiska delen, 
det kan inte bolagen gå in och jobba med. Däremot 
kan företagen gå in och jobba med någonting som är 
knutet till deras verksamhet som är knutet till hur 
dem jobbar med dem här frågorna. Sen är det en del 
av samhället som tillsammans med nästa företag gör 
ytterligare en del. Det är kul om vi kan jobba 
tillsammans med Ericsson, IKEA och Hennes & 
Mauritz o.s.v. men vi måste jobba utifrån våra 
aspekter och Hennes & Mauritz måste jobba utifrån 
sina aspekter. Vi varken importerar, syr kläder i Kina 
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o.s.v. Vi är inte heller med på telecom-delen när det 
gäller miljöfrågan. Man måste hitta den egna nischen. 
(Anders Halvor, CSR Officer, SEB)  

4.5.2 Motiv 
Vidare menar Anders Halvor att motiven bakom de CSR-relaterade aktiviterna 
framförallt handlar om att SEB kan locka till sig bättre anställda och att CSR-
arbetet är någonting som kunderna uppskattar. Samtidigt är CSR en typ av 
försäkring mot att SEB ska komma i kontakt med någonting som det inte vill 
associeras med. Att man t.ex. slipper negativa konsekvenser av en utlåning till ett 
företag som skövlar regnskog, d.v.s. eftersom man har ett regelverk för vilka som 
får låna och inte låna försäkrar man sig mot eventuella felbeslut. Samtidigt ger 
Anders Halvor uttryck för en viss problematik där balansgången mellan rätt och 
fel inte alla gånger är så lätt.163

 
Det börjar bli lite mer besvärligt när man tar besluten 
att vi inte lånar ut pengar till kärnkraftverk i 
Ryssland, samtidigt som vi lånar ut pengar till ABB 
som gör turbiner till kärnkraftverken. Man börjar 
tangera, vad gör man vad och vad gör man inte. 
(Anders Halvor, CSR Officer, SEB) 

I SEB:s årsredovisning från 2005 ger man uttryck för att dess roll som 
arbetsgivare är centralt för arbetet med CSR. De anställdas tillfredsställelse med 
ledarskapet, liksom deras motivation mäts regelbundet och en jämställdhetsplan 
samt en global mångfaldspolicy har fastställts för hela koncernen. I 
årsredovisningen går det också att utläsa att det finns ett stort intresse från 
kunderna av att SEB ska vara ett etiskt företag, samtidigt som inte fullt så många 
anser att SEB faktiskt är ett etiskt bolag, vilket också stämmer överens med vad 
Anders Halvor sagt beträffande kunderna och motiven bakom CSR-arbetet.164  

4.5.3 Tillvägagångssätt 
Anders Halvor berättar också att det inom SEB finns en ideell förening som heter 
YouAssist där de anställda på en frivillig basis har en chans att arbeta med dem 
här typerna av frågor.165

 
Beträffande den externa kommunikationen av de CSR-relaterade aktiviteterna 
menar Ander Halvor att det framförallt sker internt inom företaget genom 
Intranätet. Externt kommuniceras arbetet med CSR genom hemsidan och 
årsredovisningen.166

 
I årsredovisningen framgår det också att SEB har olika sociala engagemang. 1997 
stödjer SEB Mentor Sverige som är ett drogförebyggande program. I Malmö har 
SEB startat ett program för att minska segregationen och i Göteborg har man 
engagerat sig i en idrottsförening för förståndshandikappade barn och ungdomar. 
Sedan fyra år tillbaka har banken ett samarbete med Livslust, en organisation som 
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driver yrkesskola och boende för föräldralösa ungdomar i Lettland. Utöver detta 
skänker SEB varje år pengar till organisationer såsom Svenska Kyrkan och 
Stadsmissionen.167  

4.6 Svenskt Näringsliv 
Svenskt Näringsliv är en svensk  som företräder 

. Organisationen bildades 2001 genom en sammanslagning av 
 och , och verkar för att förbättra 

villkoren för det privata  i Sverige.

arbetsgivarorganisation
företagare Sveriges 
Industriförbund Svenska Arbetsgivareföreningen

näringslivet 168

4.6.1 Innehåll 
Enligt Laurent skiljer sig uppfattningen om vad CSR innebär väldigt mycket 
globalt. I USA handlar det framförallt om företagets relation till de anställda, i 
Turkiet ligger fokus på välgörenhet och i Afrika på HIV/AIDS-problematiken. 
Dock menar Laurent att begreppet är mycket bredare i Europa, att det handlar mer 
om en europeisk social modell som också involverar miljöfrågor. Vidare menar 
Laurent att dessa skillnader gör att situationen blir mer komplicerat för de 
multinationella företagen eftersom det är svårt att veta vilka krav som ställs på 
dem.169

4.6.2 Motiv 
Birgitta Laurent, ansvarig för CSR-frågor på Svenskt Näringsliv, tror att det 
framförallt är multinationella, konsumentnära företag med stor medial exponering 
som arbetar med CSR. På frågan om varför företag ägnar sig åt CSR lyfter 
Laurent fram exemplet med IKEA och H&M som för några år sedan fick utså 
hård kritik i media, vilket ledde fram till att dem fick upp ögonen för dem här 
frågorna.170  
 

H&M och IKEA hängdes ut massmedialt väldigt 
mycket runt sekelskiftet. För 5-6 år sedan runt jul 
hade man ett entimmesprogram där man riktigt 
hängdes ut alltså. Dem hade säkert jobbat med dem 
här frågorna tidigare men det här gjorde att man fick 
upp ögonen för det här. Det gjorde att man insåg hur 
viktigt det är att inte göra några fadäser, det kostar att 
hängas ut i ett entimmesprogram under jullovet när 
alla är lediga, när alla sitter och tittar. (Birgitta 
Laurent, ansvarig för CSR-frågor - Svenskt 
Näringsliv) 

 
Laurent ger ytterligare ett exempel på den effekt som massmedial uppmärksamhet 
kan ha på företag. 
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Sen vet jag att Atlas-Copco och Sandvik hängdes ut i 
Uppdrag Granskning för tre år sedan, det var en 
rysare som slutade med att anställda sa att vi vill inte 
jobba på ett företag som ser ut på det här sättet. Det 
var Jordens Vänner och ATTAC som anmälde dem 
och där var det en process som jag satt med i från 
näringslivet sida och det slutade med att det aldrig 
blev visat att de inte hade följt OECD:s riktlinjer. 
Men bara hela den här processen, att hängas ut, 
kostade dem här företagen enorma pengar, att försöka 
besvara alla journalister, medarbetare, gå igenom sina 
egna rutiner, åka ner till Ghana… tre år senare jobbar 
dem ännu mer med dem här frågorna så det är klart 
att dem har blivit påminna om hur viktigt det är att 
hålla det uppdaterat osv. (Birgitta Laurent, ansvarig 
för CSR-frågor - Svenskt Näringsliv)  

 
Laurant berättar också att företag betraktar CSR ur ett riskhanteringsperpsektiv, 
att det kostar företagen stora pengar om en leverantör eller underleverantör 
missköter sig. Hon menar att brister i detta sprids med Internets hastighet och att 
företag därför måste visa att man gör sitt bästa för att undvika att t.ex. leverantörer 
missköter sig.171

 
Krav på att företagen skall arbeta med CSR-frågorna verkar inte enbart komma 
från konsumenterna utan även från investerare. Laurent uppger bl.a. att vissa 
banker och fondbolag nu har bestämt sig för att sälja sina aktier i Claes Ohlsson 
p.g.a. deras bristande kontroll av underleverantörer. 172

4.6.3 Tillvägagångssätt 
Bland dem svenska företagen ser arbetet med dem här frågorna olika ut. Vissa 
företag arbetar med CSR på ledningsnivå, andra inte. Det är också en 
kostnadsfråga; många mindre företag har inte de resurser som krävs.173  
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5. Diskussion kring resultatet 
I detta kapitel redovisas och analyseras empirin med hjälp av den teoretiska 
referensramen. 

 

5.1 Innehåll 
Elkington konstaterar att företag i många länder hålls ansvariga för aspekter i 
deras miljöprestationer och att företag därför måste beakta miljöaspekterna av 
deras verksamhet.174 Resultatet av fallstudien ger en bild av att företagens syn på 
vad CSR innebär spänner över en mängd olika områden, dock framstår de 
miljömässiga aspekterna som det mest framträdande; samtliga företag, ger i sin 
syn på vad CSR är, en bild av att miljöaspekten är en central dimension. Att 
europeiska företag ofta har en miljödimension i synen på CSR är också något som 
man lyfter fram på Svenskt Näringsliv.  
 
Relationen till de anställda är också ett framträdande inslag i företagens syn på 
CSR. I SEB:s syn på begreppet ingår t.ex. faktorer som mångfald och 
jämställdhet. SCA:s uppförandekod innefattar även hur företagets relation till de 
anställda ska se ut. Även H&M:s uppförandekod innefattar bl.a. arbetsmiljö, 
förbud mot barnarbete, arbetstider, fackföreningsfrihet och löner. Ericsson årliga 
rapport innefattar deras syn på de anställda och i V&S’s syn på CSR ingår ansvar 
på arbetsplatsen. 
 
Både Carroll och Elkington poängterar att det finns en ekonomisk dimension av 
CSR. Carroll menar att företagen framförallt utgör den grundläggande 
ekonomiska enheten i samhället, och att det främsta av företagens sociala ansvar 
är det ekonomiska.175 Även om SCA syn på CSR har en ekonomisk dimension 
genom ansvar på marknaden, ger företagen en generell bild av att den 
ekonomiska dimensionen inte är särskilt framträdande i det dem tillskriver 
begreppet CSR. Även om motiven bakom många av CSR-aktiviteter är av 
strategisk art, med i slutändan potentiella ekonomiska fördelar, är det snarare ett 
motiv än en definierande karakteristika, företagen betraktar t.ex. inte avkastningen 
till aktieägarna som en del av CSR-konceptet.  
 
De globala standarderna verkar också ha en inverkan på företagen, inte minst på 
utformningen av CSR-programmen och synen på CSR. Samtliga företag har 
anslutit sig till och låtit sig inspireras av FN:s Global Compact. H&M, SCA, V&S 
och Ericsson har tagit intryck av OECD:s riktlinjer för multinationella företag.  
H&M, SCA och V&S har använt sig av ILO:s kärnvärderingar. Svenskt 
Näringsliv ger dessutom en bild av att de globala standarderna är viktiga pådrivare 
för CSR. Mot bakgrund av det tydlig inslaget av globala standarder i företagens 
syn på CSR är det rimligt att anta att dessa, tillsammans med miljödimensionen 
utgör en värdegrund för företagens syn på CSR. 
 
Samtliga företag har någon form av uppförandekod. De olika uppförandekoderna 
fungerar som ett styrverktyg och i vissa fall ligger den också till grund för 
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implementeringen av CSR. I H&M finns det en organisation på 50 personer som 
har till uppgift att se till att dem här koderna efterlevs. Utifrån sin uppförandekod 
har SCA specificerat hur arbetet med CSR-aktiviteterna ska gå till och inom 
vilken tidsram. De har också genomfört en undersökning om vilka risker 
beträffande mänskliga rättigheter som förekommer i de 53 länder där dem är 
verksamma. Avsikten är sedan att genomföra kontroller i dem länder där det finns 
ett glapp mellan uppförandekoden och miljön i respektive land. Med 
utgångspunkt från uppförandekoden har V&S utformat en utvärderingsmanual 
utifrån vilken leverantörerna genomgår en utvärdering. V&S använder också 
verktyg såsom workshops, personalenkäter och manualer för att implementera och 
utveckla CSR-arbetet.    

5.2 Motiv 
Det har tidigare framgått att motiven bakom filantropisk eller alltruistisk CSR är 
svåra att undersöka.176 Emellertid ger fallstudien en bild av att välgörenhet är 
relativt utbrett bland företagen. Ericsson har t.ex. en enhet inom organisationen 
(Ericsson Response) som, enligt egen utsago existerar av humanitära skäl. Andra 
liknande aktiviteter bland de studerade företagen inkluderar IT-stöd för 
invandrarkvinnor, engagemang för gatubarn och hemlösa, donationer till 
UNICEF, sponsring av lokala fotbollslag (utan exponering av varumärke), stöd till 
drogförebyggande program m.m. Återigen, det är svårt att avgöra utifall dessa 
aktiviteter genomförs av strategiska skäl eller ej, men resultatet av fallstudien 
indikerar att företagen själva betraktar dessa aktiviteter som ren välgörenhet.  
 
Enligt Lantos är humanitär CSR baserat på ansvar utifrån förmåga; företaget har 
resurser för att kunna bidra till samhällsnyttan och bör därför göra det.177 Även 
om det är rimligt att anta att de undersökta företagen besitter dessa resurser, går 
det inte generellt att dra slutsatsen att företagen upplever ett behov av bidra till 
samhällsnyttan av just den anledningen. Dock ger Ericsson en bild av att dem 
delvis har ett rollrelaterat motiv bakom CSR; ett av målen med Ericssons CSR-
arbete är som sagt att bidra med teknologi, kunskap och personal vid hjälpinsatser 
eftersom Ericsson, till skillnad från humanitära organisationer, har tillgång till 
dessa resurser. I det avseendet är motiven bakom Ericssons katastrofhjälp 
humanistiska. 
 
Vid strategisk CSR ger företaget tillbaks till samhället för att det anses gynna 
deras egna intressen.178 Resultatet av fallstudien visar att motiven bakom CSR 
framförallt är av sådan art. Företagen ger en bild av att en majoritet av CSR-
aktivteterna initierats och implementeras mot bakgrund av det gynnar företagen 
själva. SCA har t.ex. upplevt en extern efterfrågan, dels från ideella organisationer 
men framförallt från fondförvaltare. SCA ger sig också i kast med CSR p.g.a. det 
ses som en konkurrensfråga. Enligt Lantos är en viktig konsekvens av strategisk 
CSR att denna aktivitet sannolikt kommer att bli integrerad in i företagets 
differentieringsstrategi.179 Ett av Ericssons mål med CSR är att stärka varumärket, 
internt liksom externt. SEB genomför CSR-aktiviteter av flera olika strategiska 
skäl. Dels vill man locka till sig bättre anställda och dels är detta något som 
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kunderna uppskattar. Det framgår också tydligt i SEB:s årsredovisning att deras 
kunder efterfråga dem här typerna av aktiviteter. Dessutom betraktar SEB CSR 
som en typ av försäkring mot att företaget ska komma i kontakt med någonting 
som det inte vill associeras med. Svenskt Näringsliv ger också en bild av att 
företag framförallt arbetar med dem här frågorna därför att det efterfrågas av 
konsumenter och investerare, och för att undvika negativ exponering i media. 
Enligt Svenskt Näringsliv handlar det också mycket om riskhantering; att det 
kostar företagen stora pengar om en leverantör eller underleverantör missköter 
sig.  
 
V&S vill verka för än sund kultur eftersom ungdomar och alkoholister i slutänden 
inte är bra kunder, d.v.s. man tjänar inte pengar på dessa. Den bransch som V&S 
sprit verkar i har också, av rädsla för regleringar likt dem i Sverige, börjat 
diskutera alkoholens negativa sidor och har därför börjat ta ett större ansvar inom 
detta område. Båda dessa exempel är i linje med den strategiska formen av CSR 
eftersom V&S respektive den bransch de verkar i, agerar för att gynna företaget.  
Orsaks-ansvar är det som närmast är kopplat till den etiska formen av CSR; 
organisationen är ansvarig för att återställa den skada som den har åsamkat eller 
för att förebygga potentiell skada som den kan föranleda.180 V&S avsikt att 
minimera alkoholens negativa sida kan därför också ses ur ett etiskt perspektiv.  
 
Målet med H&M:s CSR-arbete är att minimera, eller allra helst eliminera H&M:s 
negativa inverkan på samhället, även denna formulering ger utryck för en etisk 
syn på CSR.  Dock kan detta också betraktas som ett strategiskt mål eftersom 
H&M genom att begränsa sin negativa inverkan på samhället, också kan begränsa 
den negativa publiciteten. Ericsson engagemang i forskningen inom området 
radiovågor kan också betraktas ur perspektivet orsaks-ansvar; eftersom Ericsson 
är leverantörer av telekomutrustning bidrar dem till den ohälsa som är kopplad till 
radiovågor, genom att sponsra forskningsprojekt inom detta område tar de också 
ett ansvar för dess negativa inverkan på samhället. När SEB arbetar med CSR gör 
dem det utifrån dess roll som betalningsförmedlare, långivare, kreditgivare, och 
finansiär. Dessutom arbetar en majoritet av företagen på ett eller annat sätt med 
miljöfrågor i anslutning till CSR, vilket också det antyder ett visst rollrelaterad 
ansvar.  
 
Enligt Dawkins är också de anställda potentiellt viktiga kanaler för företagens 
CSR, eftersom dem har en stor räckvidd bland intressentgrupper och anses vara 
trovärdiga informationskällor.181 De undersökta företagen ger en bild av att den 
interna kommunikationen främst sker genom Intranät och uppförandekoder men 
det finns också ett kreativt exempel i H&M Wallpaper. 

5.3 Tillvägagångssätt 
Kommunikationen av CSR sker på flertalet sätt men de verktyg som företagen 
använder är generellt dem samma. Samtliga företag har någon form av 
uppförandekod som beskriver hur anställda, leverantörer, och företaget ska 
förhålla sig till varandra och samhället i stort. De flesta företag använder också en 
särskilt årlig publikation för att kommunicera vad som görs på området CSR. 
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Undantaget är SEB där man har inkorporerat detta i årsredovisningen. Siegel och 
Vitaliano menar emellertid att årliga CSR-rapporter förvisso kan vara nyttiga men 
att vissa konsumenter uppfattar denna information som partisk. Fedderson & 
Gilligan gör gällande att ideella organisationer därför kan spela en viktig roll i det 
här sammanhanget genom att förmedla information som allmänheten kan lita 
på.182 Dawkins menar dock att den generella allmänheten sällan är den 
huvudsakliga målgruppen för särskilda kommunikationskanaler såsom CSR-
rapporter, men att det likväl finns ett intresse från allmänheten att få information 
om företagens ansvarstagande.183 Samtliga företag använder också hemsidan för 
kommunikation av CSR. Givetvis kan information på hemsidan tillmötesgå 
allmänhetens behov men samtidigt gör Dawkins gällande att de flesta 
konsumenter inte aktivt söker information om företagens beteende. Han 
förespråkar i stället att kommunikationen ska ske via produkten eller märket och 
att den integreras i mer konventionella kommunikationskanaler.184  
 
Att arbeta med CSR utifrån ett intressentperspektiv innebär att företagen måste 
balansera de konkurrerande behoven från olika grupper som påverkas eller har 
intressen i organisationen. Som tidigare nämnts kan Intressenterna kan 
kategoriseras som primära eller sekundära. De primära intressenterna är de aktörer 
vars kontinuerliga delaktighet är avgörande för företagets överlevnad, de 
sekundära intressenterna är de aktörer som påverkar eller blir påverkade av 
företaget utan att de är avgörande för företagets överlevnad.185 De intressenter 
som företagen lyfter fram i den här undersökningen är fondförvaltare, aktieägare, 
kunder, anställda, leverantörer, ideella organisationer och allmänheten. Eftersom 
företagen ger utryck för att dessa aktörer spelar en viktig roll för arbetet med 
CSR, torde de därför betraktas som primära intressenter. Enligt Moir står dock 
kraven från intressenterna ofta mot varandra och företaget kan därför inte 
nödvändigtvis behandla alla intressenter som jämlika.186 En uppenbar problematik 
blir då hur företagets ska prioritera bland de primära intressenterna, inte minst 
beträffande kommunikationen av CSR. Dawkins menar bl.a. att olika 
intressentgrupper har skiftande förväntningar och informationsbehov, och därför 
reagerar olika på de olika informationskanalerna som finns tillgängliga. Sett till 
kommunikationen av CSR tycks det dock råda en obalans. Samtliga företag gör 
gällande att kundernas efterfrågan har varit en viktig anledning till att dem arbetar 
med CSR. Samtidigt har dem inte prioriterat kommunikationen ut mot kunderna, 
även om dessa mycket väl kan tänkas ta del av den information som publiceras på 
hemsidor, årsredovisningar etc. Emellertid antyder flera av företagen att dem i 
framtiden kommer att intensifiera kommunikationen mot kunderna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
182 Siegel, S. D. & Vitaliano, F. D., 2005 
183 Dawkins, J., 2005 
184 Ibid. 
185 Lantos, P. G, 2001 
186 Moir, L., 2001 

 48



 

6. Slutsatser 
Med utgångspunkt från problemformuleringen och de inledande frågorna 
redogörs här för de slutsatser som gjorts.  

 

6.1 Vad innebär CSR för företagen? 
Företagen ger en relativt splittrad bild av hur de uppfattar CSR. Dock verkar det 
som om det råder en konsensus om att det finns en miljöaspekt av CSR. Exempel 
på miljöområden som flertalet av företagen arbetar med är återvinning, kemikalier 
samt hushållning av energi och vatten. Samtidigt har globala standarder och 
framförallt Global Compact haft en viktig roll i utvecklingen av företagens syn på 
CSR. Dessa verkar även fungera som en värdegrund för företagens tolkning av 
konceptet. Element av CSR som företagen nämner, och som även ingår i Global 
Compact är mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Överlag verkar det råda en 
enighet om att företagens förhållande till dem anställda är en viktig del av CSR.  
 

6.2 Varför ägnar sig företag åt CSR?  
Det förekommer aktiviteter som företagen själva betraktar som humanitära men 
aktiviteterna i sig skiljer sig åt. Exempel på aktiviteter som företagen lyfter fram 
och som kan betraktas som humanitära är IT-stöd för invandrarkvinnor, 
engagemang för gatubarn och hemlösa, donationer till UNICEF, samt stöd till 
drogförebyggande program. Dessutom ger företagen också etiska förklaringar till 
varför de arbetar med CSR. Här kommer också miljödimensionen in. Företagen 
ger en bild av att det har en skyldighet att ta vara på den negativa inverkan på 
miljön som verksamheten genererar, d.v.s. ett orsaks-ansvar. Dock verkar motiven 
bakom arbetet med CSR framförallt vara av strategisk art. Mer specifikt tenderar 
dock de strategiska motiven variera mellan företagen men generellt verkar 
kundernas efterfråga vara ett pådrivande drivkraft. En annan anledning till att 
företagen arbetar med CSR verkar vara att de vill förmedla en god bild av 
företaget och undvika negativ publicitet. Företagens förhållande till dem anställda 
är också en viktig motivationsfaktor för det strategiska arbetet med CSR som ett 
sätt att locka till sig bra medarbetare. 
 

6.3 Hur arbetar företag med CSR? 
Sättet på vilket företagen arbetar med CSR varierar i relativt stor utsträckning. 
Emellertid finns det vissa gemensamma drag t.ex. i frågan om vilka 
informationskanaler som används. Att företagen använder någon form av 
uppförandekod är vanligt förekommande. Denna verkar också vara 
utgångspunkten för arbetet med CSR. Dock sker själva implementeringen på flera 
olika sätt. Resultatet från fallstudien indikerar också att företagen framförallt 
använder kommunikationen av CSR som ett medel för att rapportera hur dem 
arbetar med CSR, snarare än att använda kommunikationen som ett integrerat 
strategiskt verktyg. Även om de undersökta företagen är svenska så ger företagen 
en bild av att arbetet sker globalt. Detta gäller framförallt Ericsson, H&M och 
SCA som på olika sätt bedriver verksamhet  i utvecklingsländer. I anknytning till 
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detta lyfter företagen framförallt fram anställningsvillkor och säkerhet som 
primära CSR-aktiviteter. 
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7. Avslutande diskussion 
I följande kapitel redogörs för författarens egna reflektioner kring studien. Här förs 
också en diskussion om undersökningens reliabilitet och validitet. Avslutningsvis förs 
även ett resonemang kring framtida forskning. 

 

7.1 Funderingar kring CSR 
Syfte med den här undersökningen var att analysera företagens inställning till och 
användande av CSR. Studien har visat att företagens syn på, och arbete med CSR 
ingalunda är homogent. Den splittrade bilden av CSR som litteraturen på det här 
området visar upp, verkar också vara uppenbar även praktiken. Dock framgår det 
att det ändå finns vissa likheter företagen sinsemellan. 
 
Men det är kanske inte så viktigt att hitta en entydig definition på CSR eller att 
finna universala mallar för hur det ska användas i organisationen. För att företag 
ska dra nytta av sitt sociala ansvarstagande förefaller det avgörande att de arbetar 
med dem här frågorna på ett mer medvetet sätt. Frågan man kanske måste ställa 
sig i det här sammanhanget är om företagen verkligen gör det? Den bild dem 
förmedlar ger intryck av att det saknas en koordinering av CSR-aktiviteterna på 
ett mer genomtänkt sätt, inte minst eftersom den ekonomiska dimensionen inte är 
särskilt framträdande i företagens syn på CSR. En mer holistisk tolkning av 
begreppet, där CSR är en integrerad del av hela verksamheten, och där 
ekonomiska mål tillåts existera tillsammans med de miljörelaterade och sociala 
dimensionerna, torde bidra till en mer effektiv användning av resurserna. Ett 
strategiskt erkännande av CSR, där CSR-aktiviterna betraktas som investeringar 
och där hänsyn tas till intressenterna, förefaller här som en mer ändamålsenlig 
metod för att dra nytta av företagets sociala ansvarstagade. 

7.2 Undersökningens reliabilitet och validitet  
Jacobsen beskriver reliabilitet som att empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig.187

En undersökning kan anses ha hög reliabilitet då två olika undersökningar uppnår 
samma resultat inom samma population, utifrån samma syfte och metod.188 Forskare 
menar dock att frågan om reliabilitet blir något problematiskt inom 
samhällsvetenskapen, eftersom människans beteende inte är statiskt utan föränderligt. 
Genom att redovisa forskningsprocessen och resultaten så transparent som möjligt är 
förhoppningen att reliabiliteten i denna studie är tillfredställande. Även om studien 
kan upprepas när som helst kan dess reliabilitet dock ifrågasättas över en längre 
tidshorisont p.g.a. den snabba utvecklingen inom området CSR.  
 
Emellertid eftersträvar inte kvalitativ forskning efter att urskilja lagar för människans 
beteende utan försöker snarare förklara och beskriva världen utifrån hur människor 
uppfattar den. 189 Christensen menar dessutom att reliabilitetsbegreppet inte är 
relevant vid användandet av kvalitativ metod. Detta hänger delvis samman med att 
intervjuaren och respondenten ”blir klokare” under intervjuförloppet, vilket innebär 
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att även om samma intervjuare upprepar intervjun skulle resultatet se annorlunda ut. 
190   
 
Validitetens betydelse för hanteringen av kvalitativ data är desto viktigare191. 
Ericksson och Wiedersheim beskriver validitet som ett mätinstruments förmåga 
att mäta det som avses mätas. 192 De menar också att det är lämpligt att skilja 
mellan två aspekter på validitet: inre respektive yttre validitet193. Den inre 
validiteten, även kallad, intern giltighet, sträcker sig ofta till en överensstämmelse 
mellan undersökningens teori och empiri194. Eftersom den empiri som samlats in i 
stor utsträckning överensstämmer med de teorier som tidigare presenterats torde 
därför uppsatsens validitet vara tillfredsställande.  
 
Enligt Svenning avser yttre validitet, eller så kallad extern giltighet, hela 
undersökningen i förhållande till ett större perspektiv. Vid en hög extern giltighet 
anses undersökningen ha en hög generaliseringsgrad, d.v.s. att undersökningens 
resultat, med hänsyn till urvalet kan generaliseras för hela populationen.195 Eftersom 
denna studie har en kvalitativ ansats med ett begränsat urval finns det dock 
svårigheter med att generalisera resultatet i någon vidare mening. Samtidigt är strävan 
efter det allmängiltiga inte förenligt med det hermeneutiska idealet vilket heller inte 
har varit något som har eftersträvats i denna undersökning.   
 
Till sist, det är viktigt att komma ihåg att intresset i denna studie var riktat mot hur 
företagen själva, och personer med ansvar inom området betraktar CSR. 
Förhoppningen är att detta inte förminskar undersökningens validitet utan att den 
har lyckats förmedla ett relevant perspektiv på ett nutida fenomen.  

7.3 Framtida forskning 
Den här studien har fokuserat på företagens syn på CSR. För att få en bredare bild 
av fenomenet, skulle det vara intressant att undersöka hur de anställda och andra 
intressenter betraktar CSR. Det har också antytts att media kan spela en viktig roll 
för företagens arbete med CSR. Det skulle därför kunna vara fruktbart att 
undersöka medias roll mer ingående. En förutsättning för strategisk CSR är att 
effektiva mätinstrument finns tillgängliga. En intressent fråga i samband med 
detta är hur man kan mäta avkastningen på de investeringar som sker i anslutning 
till de CSR-relaterade aktiviteterna?  
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Bilaga 1. INTERVJUGUIDE - Företag 
 
Information till respondenten: 
Undersökningen syfte är att analysera företagens inställning till och användande 
av CSR.  
 
Delfrågor som har styrt uppsatsen är:  
 

• Vad innebär CSR för företagen, vad står begreppet för? 
 
• Varför ägnar sig företag åt CSR, vilka är motiven, anledningarna och 

förväntningarna?  
 
• Hur arbetar företag med CSR i praktiken, hur implementeras CSR-

programmen? 
 
Intervjuer med representanter från Ericsson, H&M, SCA, SEB, V&S och Svenskt 
Näringsliv  
 
Intervjuerna kommer att kompletteras med information från respektive företags 
hemsida, rapporter och policys. 
 
Avsikten med intervjuerna är att skapa en insikt i respondenternas uppfattning om 
CSR. 
 
De flesta frågor är ganska breda och det för att uppmuntra till så fylliga och 
detaljerade svar som möjligt. 
 
Möjliga stödfrågor: 
Kan du berätta lite mer om…? 
Vad innebär…? 
Det där var intressant, kan du utveckla det lite…? 
Kan du hjälpa mig att förstå skillnaden mellan…? 
Skulle du kunna ge ett exempel…/ge exempel på vad det inte är…? 
Vilken betydelse har…? 
Hur tänker du…? 
 
Frågor: 
1.Hur ser din roll ut i företaget, vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
2.Vad betyder begreppet CSR för Ericsson? 
 
3. Vilka CSR relaterade aktiviteter arbetar Ericsson med? 
 
4.Hur har ni identifierat vad som ska ingå i CSR-programmen och vilka har 
arbetat med identifieringen?  
 
5.Varför började Ericsson arbeta med CSR? 
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6.Vad hoppas ni att CSR-arbetet ska leda till? 
 
7.Hur integreras CSR-policys in i verksamheten? 
 
8.Hur ser ni till att de efterlevs? 
 
9.Hur kommunicerar ni arbetet med CSR, internt och externt? 
 
10.Hur legitimerar ni för aktieägarna den resursallokering som sker till de 
CSR-relaterade aktiviteterna? 
 
 

 58



Bilaga 2. INTERVJUGUIDE – Svenskt Näringsliv 
 

Information till respondenten: 
Undersökningen syfte är att analysera företagens inställning till och användande 
av CSR.  
 
Delfrågor som har styrt uppsatsen är:  
 

• Vad innebär CSR för företagen, vad står begreppet för? 
 
• Varför ägnar sig företag åt CSR, vilka är motiven, anledningarna och 

förväntningarna?  
 
• Hur arbetar företag med CSR i praktiken, hur implementeras CSR-

programmen? 
 
Intervjuer med representanter från Ericsson, H&M, SCA, SEB, V&S och Svenskt 
Näringsliv  
 
Intervjuerna kommer att kompletteras med information från respektive företags 
hemsida, rapporter och policys. 
 
Avsikten med intervjuerna är att skapa en insikt i respondenternas uppfattning om 
CSR. 
 
De flesta frågor är ganska breda och det för att uppmuntra till så fylliga och 
detaljerade svar som möjligt. 
 

Möjliga stödfrågor: 
Kan du berätta lite mer om…? 
Vad innebär…? 
Det där var intressant, kan du utveckla det lite…? 
Kan du hjälpa mig att förstå skillnaden mellan…? 
Skulle du kunna ge ett exempel…/ge exempel på vad det inte är…? 
Vilken betydelse har…? 
Hur tänker du…? 
 

Frågor: 
1.Hur ser din roll ut i organisationen, vilka är dina uppgifter? 
 
2. Vad betyder begreppet CSR för svenska företag? 
 
3. Går det generellt att säga hur svenska företag arbetar med CSR? 
 
4. Varför tror du företag har börjat intressera sig för det här?  
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