
ISRN NR: LIU-IEI-FIL-A--09/00435--SE 
 

 

 

ATT BLI ETT ANSVARSTAGANDE FÖRETAG 

En jämförande studie om implementering av CSR 

 

 

BECOMING A RESPONSIBLE COMPANY 

A comparative study about the implementation of CSR 

 

 

Författare: 

Maria Fahlén 

Karina Hansson 

 

 

Höstterminen 2008 

Handledare: Peter Gustavsson 

 

 

 

 

 

Magisteruppsats 15 hp 

Internationella ekonomprogrammet, termin 9 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling



ATT BLI ETT ANSVARSTAGANDE FÖRETAG 

 

 
 - I - 

SAMMANFATTNING 

Författare: Maria Fahlén & Karina Hansson 

Handledare: Peter Gustavsson 

Titel:  Att bli ett ansvarstagande företag – En jämförande studie om implementering av CSR 

Nyckelord: CSR, implementering, intressentperspektiv, uppförandekod, 

hållbarhetsredovisning 

 

Bakgrund:  CSR, företagens sociala ansvar, har varit ett aktuellt och debatterat ämne under 

flera årtionden. Under senare år har begreppet blivit allt mer populärt och diskussionen har 

svängt från att handla om vad CSR är och hur det ska definieras till hur företag kan arbeta 

med det i praktiken. Att företags arbete med CSR ofta blir granskat och negativ information 

får stor uppmärksamhet i media gör implementering av CSR till en viktig fråga. Från 

teoretikers håll påpekas att litteraturen om implementering av CSR är bristfällig och de 

praktiska råden oklara. Samtidigt har vi observerat en ökning av standarder och riktlinjer för 

företags arbete med CSR under senare år, vilket framstår som en motsägelse jämfört med vad 

teoretikerna påstår. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att jämföra befintlig teori om implementering av CSR i 

företags verksamhet med hur företag arbetar med frågan i verkligheten, detta för att se problem 

eller utvecklingsmöjligheter hos existerande teori. 

 

Genomförande: För att uppnå uppsatsens syfte genomfördes intervjuer med fyra företag om 

hur de arbetar med att implementera CSR, samt med två organisationer som arbetar med att ge 

stöd och rådgivning till företag i deras utveckling av CSR arbetet. 

 

Resultat: Med hjälp av teori och insamlad empiri presenteras uppsatsens resultat som visar på 

att teori och empiri tar upp samma aspekter som viktiga vid implementering av CSR. Vi ser 

dock utrymme för utveckling av teorin vad gäller mer praktiskt inriktade riktlinjer för hur 

företag kan arbeta med CSR. Dessutom ser vi ett behov av vidareutveckling av området 

redovisning och mätning av CSR, och då speciellt för att koppla det finansiellt till företags 

resultat. Det som framkommer som en svårighet med CSR är att det fortfarande är ett oklart 

begrepp, vilket gör det svårt för företag att arbeta med dessa frågor. 
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ABSTRACT 

Authors: Maria Fahlén & Karina Hansson 

Supervisor: Peter Gustavsson 

Title:  Becoming a responsible company – A comparative study about the implementation of 

CSR 

Key words: CSR, implementation, stakeholder perspective, guidelines, sustainable 

accountability 
 

Background: CSR, Corporate Social Responsibility, has been a pressing and highly debated 

issue during several decades. During the last years the concept has become even more popular 

and the discussion has turned, from being about what CSR really means and how to define it, 

to how companies can work with it practically. The implementation of CSR is an important 

question due to the frequent reviews of companies that work with CSR, furthermore, the risk 

that negative information about companies’ CSR actions can receive a lot of attention in the 

media. Theorists point out that the literature about the implementation of CSR is insufficient 

and the practical advices are indistinct. We have at the same time during the last years, 

observed an increased number of standards and guidelines for companies CSR activities, 

which appear to contradict what the theorists claim. 
 

Purpose: The purpose of this study is to compare existing theory about the implementation of 

CSR in companies’ activities, with how companies are working with the question in real life, 

this to detect problems with, or possibilities of development of, existing theory. 
 

Implementation: To accomplish the purpose of this study, interviews with four companies 

were carried out, about how they work with the implementation of CSR. Additionally two 

interviews were done with organizations that provide support and guidance to companies in 

their development of CSR activities. 
 

Results: Guided by theories and gathered empirical information the study’s results show that 

theories and the empirical findings do mention the same aspects as important in the 

implementation of CSR. Even so we do see opportunities for a development of the theory when 

it comes to more practical guidelines for how a company can work with CSR aspects. 

Moreover we see a need for further development on how to report and measure CSR activities, 

and particularly how to make a financial connection to a company’s performance. What 

emerges as a difficulty with CSR is that it still seems to be an indistinct concept, which implies 

difficulties for companies when working actively with these questions. 
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1 Inledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kanske inte är helt och hållet knasigt tänkt att skriva en handbok om hur man ska vara en 

god människa. Ibland kan det behövas riktlinjer och förslag. Men, är det verkligen så enkelt? 

Blir man en god människa genom att följa dessa praktiska förslag? Att donera pengar är en 

god gärning, men för att leva ett ansvarsfullt och gott liv behövs kanske ens livsstil läggas om, 

och vissa självklara beslut tänkas över i större utsträckning än så. Samma resonemang gäller 

för företag, blir ett företag gott om de följer praktiska förslag? En donation till Rädda Barnen 

kanske lättar det dåliga samvetet för t ex höga koldioxidutsläpp, men vore det inte bättre att 

helt enkelt tänka om och vidta åtgärder för att direkt minska utsläppen? Ja, det är i alla fall 

tanken med Corporate Social Responsibility – företagets sociala ansvar, ett ämne med en god 

tanke, men ibland brett och otydligt. Men är det verkligen så enkelt som att donera pengar till 

välgörenhet eller utföra sporadiska handlingar för att bli ett ansvarstagande företag? De flesta 

insatta menar på att det behövs större och mer inarbetare åtgärder än så, räcker då några 

 

Katie: Vad exakt är det ni gör? 

David: Va? 

Katie: Du säger att du och GoodNews jobbar ihop. Vad gör ni? 

[…] 

David: Vi befinner oss väl huvudsakligen på ett strategiskt stadium. Vi har inga    

projekt på gång just nu, men vi funderar. 

Katie: Jaha. Vad funderar ni på? 

David: Vi funderar på hur vi ska kunna övertala folk att ge bort allt de tjänar över     

medelinkomsten. Just nu håller vi på att lägga ihop alla summor. 

Katie: Vad får ni för resultat? 

David: Nja, det är lite besvärligt. Inte alls lika lätt som det låter. 

[…] 

David: Ja, och så skriver vi ett slags bok. 

Katie: En bok? 

David: Ja. En god människa ska den heta. Den handlar om hur vi ska leva våra liv.  

Praktiska förslag, alltså. Som att ta sig an de hemlösa, ge bort pengar och vad man ska  

göra med äganderätten och… ja, Tredje världen och så vidare. 

 

(Hornby, N. (2001) En god människa, sid. 253-255) 
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”praktiska förslag” eller måste helt enkelt praktiska system, riktlinjer och redovisningssätt 

utvecklas? För både människa och företag behövs nog mer uttänkta system om man vill vara 

genuint god så att säga. Men… hur ror man då detta i land? 

1.1 Bakgrund 

Debatten om samhällsansvar och följaktligen näringslivets ansvar gentemot dess omgivning 

och berörda parter, globalt som lokalt är inget nytt påfund. Vi skulle kunna gå tillbaka så långt 

som till antikens filosofer och tala om etik, eller varför inte till arbetarrörelsers kamp för 

arbetarnas förhållanden i Europa på 1800-1900-talen? Här väljer vi dock att ta startpunkt från 

1950-talet där Carroll (1999:38:3) anser att den moderna eran av socialt ansvar börjar med 

Howard Bowen som diskuterade affärsmannens sociala ansvar. Bowens tankegångar 

grundade sig i att de hundratals största företagen i vårt samhälle var centrala och mäktiga 

organisationer där många viktiga beslut togs som berörde medborgarnas liv på ett eller annat 

sätt. Därifrån fortsatte diskussionen och utformandet av olika grader och definitioner av 

Corporate Social Responsibility (CSR), företagens sociala ansvar.  

 

Under 1960-talet utökades litteraturen om CSR avsevärt, bland annat omtalar Lantos 

(2001:18:7) att Milton Friedman menade att ett företags sociala ansvar bestod av en 

vinstmaximerande syn, det vill säga att företagets främsta uppgift var att maximera 

aktieägarnas vinst, följa lagar och agera etiskt. Vidare under 1970-talet nämner Carroll 

(1999:38:3) att Harold Johnson började diskutera att aktörer som t ex anställda, leverantörer 

och återförsäljare bör tas i åtanke då företagets sociala ansvar diskuteras. Dessa tankar var 

något som senare på 1990-talet utvecklades och kom att omnämnas som 

intressentperspektivet. Även den amerikanska Committee for Economic Development1 

noterade att det sociala förhållandet mellan företag och samhället höll på att ändras och att det 

börjades krävas mer ansvar av företagen. McManus (2008:27:10) menar dock att även kritik 

riktades mot CSR fram till slutet av 1970-talet och att begreppet till och med hånades inom 

affärsvärlden då det sågs som en motsägelse ur en affärs- och investeringssynpunkt.  

 

Under 1980-talet nämner Carroll (1999:38:3) att ett växande intresse för forskningen av den 

praktiska implementeringen av CSR uppstod, samt undersökningar om att socialt 

                                                 
1 Opolitisk organisation samansatt av affärsmän och ledare inom utbildningsområdet som dedicerar sig till 
forskning inom ekonomiska och sociala områden och implementering av deras rekommendationer i privat och 
offentlig sektor. (www.ced.org) 
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ansvarstagande firmor även var finansiellt lönsamma företag. Under 1990-talet började 

företagens sociala ansvar få en utbredd medial täckning enligt Sahlin-Andersson (2006:6:5). 

Hon menar på att den senaste trenden för CSR började under detta årtionde med bland annat 

större organisationsskandaler rörande t ex miljö och barnarbeten. Enligt Carroll (1999:38:3) 

utvecklades CSR teorierna under 1990-talet bland annat med vad ledningarna ansåg om 

socialt ansvar och här uppstod även närliggande teorier som det tidigare nämnda 

intressentperspektivet, samt teorier om affärsetik. Den senaste tiden har företagens sociala 

ansvar blivit mer och mer populärt vilket vi bland annat kan se i ett öppet brev skrivet av den 

svenska regeringen till näringslivet år 2002 vari det står: 

 

”Debatten om företagens ansvar blir alltmer intensiv. Det är glädjande att svenskt 

näringsliv har tagit en aktiv roll i arbetet för en god miljö och goda arbetsvillkor. 

Initiativet Globalt Ansvar2 är en gemensam ansträngning för att få svenska företag att bli 

ambassadörer för mänskliga rättigheter, drägliga ekonomiska och sociala villkor samt en 

god miljö.” (Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, www.humanrights.gov.se) 

 

År 2004 beslöt International Organization for Standardization3 (ISO) att Swedish Standards 

Institute4 (SIS) tillsammans med Associação Brasileira de Normas Técnicas5 (ABNT) i 

Brasilien ska leda det globala projektet med att ta fram nya och gemensamma riktlinjer i 

världen inom området socialt ansvarstagande och etik. Syftet med denna standard är att få 

fram enkla, praktiska riktlinjer som är användbara och hjälpsamma för organisationer och 

myndigheter i deras ansvarstagande arbete, den ska alltså fungera som en guide för att 

praktiskt införa och arbeta med socialt ansvarstagande i det dagliga arbetet. (Pressmeddelande 

från SIS, 14 september 2004) Standarden Guidance on Social Responsibility ISO 26000 

beräknas bli fastställd under senare delen av år 2010 (www.iso.se). 

                                                 
2 Avdelningen Globalt Ansvar låg under Utrikesdepartementet, ett initiativ som startades år 2002 med grund i 
FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för att ”främja svenska företags arbete för mänskliga rättigheter, 
grundläggande arbetsvillkor, bättre miljö samt bekämpande av korruption”. Rekryteringen till Globalt Ansvar 
har upphört och företag uppmanas istället till att ansluta sig direkt till FN:s Global Compact. 
(www.regeringen.se) 
3 ISO är det ”internationella standardiseringsorganet för alla områden utom det elektroniska”. (www.ne.se) (se 
även stycke 3.6.4 ISO) 
4 Det svenska nationella standardiseringsorganet, medlem i ISO. (www.iso.org) 
5 Brasiliens nationella standardiseringsorgan, medlem i ISO. (www.iso.org) 
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1.2 Problemdiskussion 

Initiativ som ISO 26000 är exempel på standarder som har utvecklats för att ge riktlinjer för 

hur företag kan arbeta med socialt ansvar, och att mängden standarder och 

rapporteringssystem ökar är enligt Rahbek Pedersen & Neergaard (2008:12:1) ett bevis på att 

begreppet har fått en alltmer central plats i företagen. Även Castka & Balzarova (2008:108:3) 

menar att spridningen av socialt ansvar har ökat, men att det fortfarande är oklart vad 

ledningen kan göra och hur företag ska hantera genomförandet av CSR. En anledning till detta 

kan vara den utbredda oklarheten om vad CSR egentligen innebär, Rahbek Pedersen & 

Neergaard (2008:12:1) menar att det är ett begrepp fyllt av tvetydigheter och oklarheter.  

 

Hazlett et al. (2007:24:7) menar att en stor del av debatten som förs om företagens 

ansvarsarbete fokuserar på hur viktigt socialt ansvar är, medan det är mer tyst om vad som 

görs i praktiken och varför ett företag arbetar med vissa aktiviteter medan ett annat företag 

arbetar med andra aspekter. McManus (2008:27:10) påtalar att CSR har blivit en 

organisatorisk fråga i varje företag, som handlar om ledning, strategi och finansiella aspekter 

och under 2008 kommer den stora frågan att bli hur CSR ska integreras i företagens 

verksamhet. Även Rahbek Pedersen & Neergaard (2008:12:1) talar om hur diskussionen om 

företagens sociala ansvar har skiftat till att framförallt handla om hur uttalade policys ska bli 

en del av den dagliga affärsverksamheten. De menar att det finns en önskan om att CSR ska 

bli mer integrerat i företagen och att detta idag är något som brister. Porter (2008:25:3) 

nämner vidare att det i litteraturen om CSR saknas handböcker eller instruktioner för hur 

företag kan utforma införandet av socialt ansvar. Han menar att ett klargörande av begreppet 

CSR och dess praktiska genomförande skulle vara ett stort bidrag, dels praktiskt till 

ledningen, men också som ett rent teoretiskt tillskott till litteraturen om CSR eftersom det 

finns en stark förvirring av hur CSR kan fungera praktiskt. Också Porter & Kramer 

(2006:84:12) menar att även om det finns otroligt mycket skrivet om CSR, är ofta de 

praktiska råden oklara och en ny fokus behövs på hur företag integrerar dessa frågor i 

strategier och kärnverksamhet. Smith (2003:45:4) sammanfattar denna diskussion relativt väl 

och uttrycker sig så här: 

 

”The debate about CSR has shifted: it is no longer about whether to make substantial 

commitments to CSR, but how?” (Smith, 2003:45:4 sid. 55) 
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Vidare menar författaren att frågan om CSR numera handlar om praktiska rekommendationer 

och redovisning av CSR och att dessa är viktiga frågor eftersom företag idag i stor omfattning 

blir granskade och kritiserade. Anledningar som Smith (2003:45:4) pekar på är ökad 

globalisering, vilket har lett till att företag har verksamhet i länder med lägre levnadsstandard, 

samt ökad mediebevakning vilken kan leda till skandaler och anklagelser mot företag som kan 

bli straffade av kunder om de inte ses som socialt ansvarsfulla. Han menar att kritik har riktats 

mot CSR på grund av en uppfattning att det ligger lite substans bakom företagens ord om vad 

de gör i frågan om CSR. Kritiker menar att företag lägger ner mer pengar på att tala om att de 

arbetar med CSR än vad de lägger ner på att verkligen arbeta med det. En risk med CSR som 

Smith (2003:45:4) även påpekar är att oavsett hur företag utformar sitt arbete med socialt 

ansvar, kan det slå tillbaka mot företaget, antingen på grund av att företaget har dragit 

uppmärksamhet till sig i CSR frågan, eller på grund av en dålig implementering av CSR vilket 

kan leda till kritik. Allt detta tyder på att frågan om hur företag på ett bra sätt kan arbeta 

praktiskt med och implementera CSR blir viktig, för att företagen ska kunna skydda sig, då 

CSR arbete, i motsats till de flesta andra strategier och tankesätt får större uppmärksamhet om 

det ej fungerar problemfritt vilket kan göra att företaget hamnar i blåsväder i media.  

 

Vidare menar McManus (2008:27:10) att CSR är en innovation inom ledningssystem och en 

ny inställning till företagande och affärer, inte bara en teori eller ett begrepp. Han menar att 

det i framtiden kan komma att bli en självklar del av affärsvärlden och ledningen, men att det 

då måste utvecklas mönster för hur företag ska anamma det. Även EU-kommissionen 

kommenterade 2001 att en av de viktigaste frågorna att besvara, är att utreda ett bra sätt för 

företag att praktiskt sätta CSR i verket. För att företags arbete med hållbar utveckling ska bli 

tydligt och pålitligt, är det enligt EU-kommissionen viktigt att veta hur företag på bästa sätt 

kan implementera CSR. 

 

År 2004 sammanställde EU-kommissionen sin rapport ”ABC of the main instruments of 

Corporate Social Responsibility” i vilken ett försök till en kartläggning över de teorier och 

modeller som företag kan använda sig av i arbetet med CSR görs. I denna rapport presenteras 

ett flertal olika standarder och riktlinjer som tar upp hur företag kan arbeta med CSR i 

praktiken och hur det ska bli en del av företagens ledningssystem. Detta leder till en oklarhet 

kring, om det nu finns utarbetade standarder och råd för inkorporering av CSR, varför påstås 

det från annat håll att just detta brister?  
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1.2.1 Syfte 

Detta leder fram till vårt syfte med denna uppsats: 

 

Syftet med denna uppsats är att jämföra befintlig teori om implementering av CSR i företags 

verksamhet med hur företag arbetar med frågan i verkligheten, detta för att se problem eller 

utvecklingsmöjligheter hos existerande teori. 

1.2.2 Frågeformulering 

För att uppnå detta syfte ämnar vi att guidas genom denna uppsatsprocess av följande frågor: 

 

♦ Skiljer sig teori och empiri åt i synen till vilken grad CSR ska vara integrerat i ett 

företags mål och strategier? 

♦ Läggs olika vikt vid intressentperspektivet i teori och empiri för implementering av ett 

företags CSR arbete? 

♦ Skiljer sig teori och empiri åt gällande aspekter som är viktiga för att framgångsrikt 

implementera CSR? 

♦ Skiljer sig teori och empiri åt i hur företag följer upp CSR arbetet? 

♦ Vilka teoretiska områden av implementering av CSR ser vi, efter slutförd 

undersökning, skulle kunna utvecklas? 

1.3 Målgrupp 

Diskussionerna och den högst aktuella debatten om företags ansvarsarbete är av intresse för 

en mångfald av grupper. Egentligen skulle vi rentav kunna säga att denna studie är relevant 

för de flesta parter med intresse för företags sociala ansvar. Först kan vi nämna de företag som 

idag jobbar med CSR men även de som har funderingar på att inleda ett sådant arbete. Likaså 

oberoende organisationer som arbetar med utformningen av just praktiska standarder skulle 

kunna ha glädje av vår undersökning. Vidare bör nämnas, då vi själva befinner oss i slutet av 

vår universitetsutbildning, riktar vi självkart även denna undersökning till studenter i liknande 

situation samt akademiker som kan ha intresse av ämnet CSR. 

1.4 Avgränsningar 

I denna studie avser vi inte föra en större diskussion om vad CSR innebär eller vilka områden 

som innefattas av konceptet Corporate Social Responsibility, då denna diskussion är så pass 
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stor anser vi att det skulle kunna vara en uppsats i sig. Dock kommer en mindre diskussion 

föras i referensramen för att få förståelse för vad det är vi studerar implementering av. Vilka 

områden våra fallföretag jobbar med kommer att beröras kort dock långt ifrån komplett i 

kapitel 4 Empiri och i bilaga ІІ Företagspresentationer, men vi kommer inte att klassa dessa 

områden efter vad teoretiker menar ingår eller inte ingår inom företags sociala ansvarsarbete. 

Inte heller kommer vi att utreda teorier om allmän implementering av strategier utan 

fokusering sker på just implementering av CSR – om detta ses som en strategi i sig själv låter 

vi vara osagt, oenighet om detta råder bland teoretiker. Dessutom avser vi inte studera 

företagens verksamhet i övrigt t ex vilka övergripande strategier och mål de har, utan 

fokuserar på målen för CSR arbetet. 
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2 Metod 

”Vi kan ofta förledas att tro att metod bara är ett tekniskt hjälpmedel, ett slags kokbok i 

hur undersökningar genomförs. Så enkelt är det inte. Problemet är att det råder en 

grundläggande oenighet om vad verklighet, eller sanning, egentligen är, hur vi kan veta 

något om denna verklighet och hur vi bör samla in information för att få bästa möjliga 

approximation till verkligheten.” (Jacobsen 2002, sid. 29) 

2.1 Utgångspunkt 

Utgångspunkten i denna uppsatsprocess innebar helt enkelt att välja ett ämne som vi tyckte 

var intressant och kunde tänka oss att arbeta med under denna avslutande kurs av vår 

utbildning. Dock var detta inte så enkelt som det kan låta, Bell (2006) instämmer i detta och 

uppmanar till att ett omspännande grundarbete först utförs och menar på att diskussioner och 

förfrågningar kan hjälpa för att nå ett intressant ämne. När vi började fundera på intressanta 

ämnen och fenomen blev första steget att formulera ett hållbart problem som behövde utredas 

(Jacobsen 2002). Vi hade i tidigare slutförd strategikurs vid Linköpings universitet fått upp 

intresset för ämnet företags sociala ansvar, CSR, och kom till slut fram till att vi ville titta 

närmare på detta. Efter att ha satt oss in i den omfattande litteratur som finns om CSR och 

utrett vad forskningen hade kommit fram till hitintills, upptäckte vi att debatten har svängt 

från vad CSR egentligen är, till hur det praktiska arbetet med CSR går till – hur CSR 

integreras i ett företags verksamhet (Porter 2008:25:3; Rahbek Pedersen & Neergaard 

2008:12:1; Hazlett et al. 2007:24:7; Castka & Balzarova 2008:108:3).  

2.1.1 Ett problem kommer till 

Denna praktiska fokus på socialt ansvar fångade vårt intresse och vi antog att det, på grund av 

kommentarer i vetenskapliga artiklar om teoretiska brister inom detta område, inte fanns så 

mycket teorier och modeller om hur företag praktiskt kan implementera CSR. Därmed 

bestämde vi oss för att gå ut bland företag och titta på hur de arbetade. Dock, när vi började 

läsa in oss på teorier insåg vi att det under senare år faktiskt hade skrivits en del om att 

integrera CSR i företags verksamhet; dels teoretisk litteratur och dels att en omfattande debatt 

om CSR fördes på Internet, på forum samt organisationers hemsidor liksom att EU-

kommissionen gett ut ett antal rapporter om ämnet. På grund av detta började vi undra vart 

kommentarerna om den bristande informationen kom från. Vi kom därmed fram till att vi ville 
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jämföra det teoretiska ramverket med hur företag faktiskt jobbar praktiskt med CSR, för att se 

eventuella utvecklingsmöjligheter hos teorin. 

2.2 Vetenskapligt synsätt 

För att få en djupare förståelse för fenomenet implementering av CSR och jämföra teori och 

empiri behövde vi dels förstå våra valda teorier, och dels tolka den verklighet som vi såg 

genom vårt insamlade empiriska material. Genom att arbeta på detta sätt blev vårt synsätt på 

vetenskap förenligt med det hermeneutiska synsättet, som vanligast översätts med 

tolkningslära (Lindholm 1999; Wallén 1996; Repstad 2007). Detta synsätt innebär enligt 

Lindholm (1999) att, precis som i vårt fall, tolka och förstå ett fenomen i sitt sammanhang 

men också att inse innebörden av teorier och modeller. Av stor betydelse, fortsätter 

författaren, är innehållet av de delar vi studerar för att kunna uppnå en total samförståelse av 

det undersökta fenomenet, en helhet. Denna helhet kommer vi uppnå genom att analysera och 

koppla samman empiri och teori, och genom vår egen tolkning av denna sammankoppling få 

en klarare bild av det praktiska arbetet med CSR. Som Wallén (1996) kommenterar, kan varje 

ny del som är förstådd ge upphov till ett nytt sätt att förstå de tidigare studerade delarna. På 

detta sätt avancerar tolkandet genom en mix av den aktuella studerande delen och den 

framväxande helheten. Detta vill vi åstadkomma genom att fortgående studera existerande 

teorier och forskning varvat med empiriskt material under denna uppsatsprocess. 

 

Lindholm (1979) framhåller att om vi ska kunna förstå innebörden i dessa olika delar vi 

kommer att stöta på, t ex både teorier liksom genomförda intervjuer, måste vi redan ha bildat 

oss en förhandsuppfattning om helheten, vilken också kommer att väga tungt i hur vi tolkar de 

enskilda delarna. Wallén (1996) betonar även vikten av att framhålla denna existerande 

förhandsuppfattning eller förförståelsen den tolkande, alltså vi författare av denna uppsats, 

innehar. 

2.2.1 Vad vi tar med oss in i uppsatsen – förförstå else 

Av vad som diskuterats ovan vill vi dels göra läsaren uppmärksam på vår egen förförståelse 

av det studerande ämnet och dels göra oss själva påminda och medvetna om vilken förståelse 

och tidigare kunskap som vi kom att stiga in i denna process med. Som Jacobsen (2002) 

poängterar är ett utgångsläge i det hermeneutiska synsättet att det är meningslöst att tala om 

en objektiv verklighet, det skulle innebära att alla uppfattar och tolkar samma händelse på 

samma sätt. Detta poängterar än en gång vikten av att uppmärksamma med vilken 
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subjektivitet vi tolkade de enskilda delar i denna studie som kom att växa fram och bilda den 

slutliga helheten. 

 

Under denna uppsatsprocess läser vi den nionde och sista terminen av utbildningen 

Internationella ekonomprogrammet vid Linköpings universitet. Innan detta uppsatsprojekt 

studerade vi båda en 15 hp strategikurs där vi närmare introducerades till, och studerade 

begreppet CSR. Kurslitteratur liksom en mångfald vetenskapliga artiklar om ämnet 

studerades. Båda författare är väldigt intresserade av ämnet CSR och ställer sig positivt till att 

företag arbetar med dessa frågor, dock eftersom ämnet i denna uppsats inte ämnar besvara om 

företag bör arbeta med CSR frågor eller ej anser vi inte att vår subjektiva åsikt om dessa 

frågor stör utredningen. Då beslut togs att CSR skulle utgöra huvudperspektivet i denna 

uppsats fortsatte vi att utforska ämnet och dess närliggande områden genom främst läsandet 

av vetenskapliga artiklar. Övrig kontakt vi har haft med företags sociala ansvarstagande har 

varit genom diverse media under senaste år, t ex nyheter på tv och i dagstidningar. Vi har 

även kommit i kontakt med socialt ansvarstagandearbete genom tidigare anställningar. 

2.3 Hur vi angriper problemet 

I och med vårt tidigare beskrivna problem och dess uppkomst har vi utgått från det empiriska 

problemet att integrera CSR i företags verksamhet, och valde därmed att ställa empiriska 

observationer mot teorier i ämnet. Att gå från empiri till teori är känt som induktiv ansats. Det 

Jacobsen (2002) nämner som kännetecknande för en induktiv ansats är att den är mer 

tillgänglig för att hitta ny information, vilket vi vill göra för att se möjligheter till att 

vidareutveckla befintlig teori. Magne Holme & Krohn Solvang (1997) menar att en teori 

aldrig kan bli fullständig utan man kan alltid ställa frågan ”varför”, alternativt kan teorin ge 

upphov till nya idéer som sedan kan prövas gentemot verkligheten. Således kan tilltron till en 

teori förstärkas eller försvagas genom empiriska undersökningar, vilket är själva idén med vår 

undersökning i denna uppsats – genom att jämföra empiri med teori för att se skillnader och 

likheter kan vi också upptäcka möjligheter att utveckla befintliga teorier.  

 

Vår undersökning tar även viss utgångspunkt i teorier, sett som en deduktiv ansats, dessa två 

ansatser behöver dock inte utesluta varandra på något sätt, utan i vårt fall varvas de (Alvesson 

& Sköldberg 1994). T ex den konstruerade intervjuguiden, vars grund ligger i teorier och som 

även utgör utgångspunkten för vår empiriska datainsamling. Jacobsen (2002) nämner att ett 

inslag av deduktiv ansats kan göra att datainsamlingen blir begränsad, detta eftersom 
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undersökaren genom de redan lästa teorierna fastställt vad denne ska leta efter, vilket det finns 

en risk för i vårt fall då vi genom en intervjuguide hade klart för oss vilka aspekter vi ville ta 

upp. 

2.4 Insamling av data 

”Kvalitativa metoder handlar om att karaktärisera. Själva ordet ”kvalitativ” står ju för 

kvaliteter, det vill säga egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen.” (Repstad 

2007, sid. 13) 

 

Då vi i denna uppsats ville undersöka hur företag arbetar med att integrera CSR i sin 

verksamhet och jämföra skillnader och likheter med teorier och modeller om detta, kände vi 

att en kvalitativ metod passade oss bäst. Detta då vi på djupet ville förstå hur företag arbetar 

med implementering av CSR, så menar Repstad (2007) att kvalitativ metod innebär just 

studien av en eller ett fåtal miljöer i sin helhet så att dess påtagliga nyanser framkommer. På 

detta sätt undersöks ett fenomen mer på djupet än på bredden, vilket var precis vad vi ville 

göra; att genom intervjuer få information som ger djupare inblick i hur företag kan arbeta med 

implementering av CSR rent praktiskt. Denscombe (2000) menar att intervjuer är motiverade 

när undersökningen vill få fram kunskap och information om erfarenheter, vilket var vad vi 

ville uppnå – företagens (representanten från företaget) egna erfarenheter av att arbeta med 

socialt ansvar. En kvalitativ metod ansåg vi också var ett passande val då en del av vårt syfte 

var att genom en jämförelse av teori och empiri försöka se möjligheter till vidareutveckling av 

teorier. Just detta menar Magne Holme & Krohn Solvang (1997) är en viktig del av en 

kvalitativ metod. I denna studie består den kvalitativa ansatsen av sex semistrukturerade 

individintervjuer, som enligt Jacobsen (2002) är den troligen vanligaste metoden för kvalitativ 

datainsamling. 

2.4.1 Primär- och sekundärdata 

Den information vi samlar genom våra intervjuer klassar Ghauri & Grønhaug (2005) som 

primärdata, alltså relevant information framtagen till just vår undersökning och vårt syfte. En 

nackdel med de intervjuer som genomförts, framförallt med företag, är att de kan vara 

partiska på så sätt att intervjusubjekten beskriver företaget och dess arbete med CSR ur en så 

fördelaktig dager som möjligt. Detta går inte att komma ifrån och för oss blev det därmed 

viktigt att förhålla oss kritiskt till informationen och hela tiden hålla i bakhuvudet att denna är 

subjektiv. Den andra typen av data som vi använder oss av i denna uppsats är sekundärdata, 
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data som har samlats in av någon annan än oss och för ett annat syfte än vårt, men som ändå 

kan hjälpa oss att uppnå större förståelse och klarhet om vårt valda ämne (Jacobsen 2002). 

Det viktigaste menar Jacobsen (2002) är att försöka göra en utvärdering av källornas kvalitet 

och trovärdighet. Då vi använder oss av flertalet vetenskapliga artiklar i denna uppsats har vi 

alltid, så långt det har gått, spårat primärkällan för teorier och uttalanden genom att från den 

aktuella artikeln använt oss av dess referatlista och letat fram den ursprungliga källan. Genom 

att göra detta anser vi att källornas trovärdighet ökar samt att det kommer i sin rätta kontext 

och inte endast omnämns av en senare forskare. Dock, eftersom de är sekundära källor kan 

dess innehåll ha riskerats blivit felaktigt överförd till vår studie om vi, som författare, ej fullt 

ut förstått innebörden av primärkällan.  

 

Jacobsen (2002) menar även att ett mått på källors kvalitet är författarnas kunskap i ämnet, på 

grund av detta har vi letat upp författare som är ständigt återkommande i litteraturen om CSR 

med egna litterära verk samt vetenskapliga artiklar liksom att de ofta omnämns av andra 

författare. Dessutom har vi använt oss av rapporter från EU-kommissionen som vi i denna 

uppsats presenterar i referensramen då författare till dessa rapporter är personer som är insatta 

i ämnet, experter, forskare, näringslivsrepresentanter och kunniga oberoende organisationer 

etc. För att bygga vår referensram gjorde vi en ordentlig påläsning av ämnet och dess 

teoretiska utveckling, vilket gav oss en uppfattning om vilka aspekter som togs upp vid 

implementering av CSR. Exempel på detta är Business Excellence Modellen som är en 

modell som återkommande dök upp i artiklar och även i en EU-rapport, vilken inkluderar 

företagens påverkan på samhället. Ytterligare en återkommande modell är SIGMA 

Management Framework modellen, som är framtagen för att hjälpa företag att utforma och 

skapa ledningssystem för sitt arbete med hållbar utveckling. Dessa modeller kändes därmed 

intressanta och relevanta bidrag till den teoretiska diskussionen. 

 

Vad gäller standarder och riktlinjer för CSR aspekter som t ex detaljerat miljöarbete och 

arbetsvillkor finns det en mängd, utav dessa vi har valt att i referensramen presentera de mest 

omtalade och etablerade i CSR litteraturen som vi ansåg var mest relevanta för vårt syfte. Vi 

eftersträvar på så sätt att i största möjliga mån säkerställa trovärdigheten på våra källor. Ett 

annat sätt på vilket vi ökar trovärdigheten är genom att använda fler än en källa till varje teori, 

såsom Jacobsen (2002) rekommenderar. En nackdel med en stor del av litteraturen om CSR är 

att den är riktad mot den amerikanska marknaden, vilket kan påverka dess relevans för företag 

i Sverige då vi antar att såväl företagsklimatet som samhällets uppbyggnad skiljer sig. 



ATT BLI ETT ANSVARSTAGANDE FÖRETAG 

 

 
 - 13 - 

Rapporterna från EU-kommissionen är även de riktade till en internationell marknad, den 

europeiska, vilket ger samma problem, dock utgör Sverige del av denna marknad. 

 

Av de kvalitativa metoderna ansåg vi att semistrukturerade intervjuer med så pass öppna svar 

som möjligt passade oss bäst då vi var intresserade av att få fram intervjusubjektets åsikter, 

erfarenheter och förklaringar av hur företaget implementerar CSR. Detta är förutsättningar 

som enligt Jacobsen (2002) indikerar att öppna intervjuer är lämpliga för undersökningen. En 

nackdel med öppna intervjuer är att de, som Kvale (2007) påpekar, ställer krav på 

intervjuarens kunskaper, vilka i vårt fall var begränsade och kan ha påverkat kvaliteten på 

intervjuerna negativt. Nästa val som behövde göras var om vi skulle göra personliga 

intervjuer eller intervjuer per telefon. Eftersom personliga intervjuer skulle kosta både tid och 

pengar, visade det sig mer genomförbart för oss att utföra telefonintervjuer då även flera av de 

personer vi ämnade intervjua befann sig på flera olika geografiska platser i landet. Den största 

nackdelen vi såg med telefonintervjuer var svårigheten att skapa en personlig kontakt med den 

intervjuade och att det på så sätt blev svårt att få den öppenheten under intervjuerna som vi 

önskade. Detta är något som påtalas av Jacobsen (2002) som menar att det även har påståtts 

att telefonintervjuer inte är så passande vid öppna intervjuer. Dock då det inte var 

genomförbart för oss att göra besöksintervjuer, och valde att utföra dem per telefon, 

förberedde vi oss genom att läsa metodböcker om intervjuer för att få tips på hur vi skulle 

agera och vilken typ av frågor vi skulle ställa för att få ett så givande telefonsamtal som 

möjligt.  

2.4.2 Framtagning intervjuguide 

Vi valde att använda oss av vad Bryman & Bell (2005) kallar för semistrukturerade intervjuer, 

det vill säga att vi utgick från en intervjuguide som vi tagit fram (se bilaga І Intervjuguide). 

Intervjuguiden bestod närmast av en lista på teman som vi ville diskutera, samtidigt som vi 

ville ge intervjusubjektet stort rum att själva kunna påverka intervjun och diskutera de 

aspekter som var viktiga för personen i fråga. Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer 

för att vi även själva skulle komma ihåg vad vi ville ta upp och för att vi ville ha någonting 

konkret att utgå från, då vi genom syfte och frågeställningar ändå skapade en tydlig inriktning 

på intervjuerna. Vi ville inte heller ha en helt strukturerad intervju där det inte ges plats för de 

intervjuade personernas egna tankar och idéer, vilket var vad vi framförallt ville undersöka. 

Dessutom, då vi intervjuade flera olika personer och företag ville vi ha möjligheten att efteråt 

kunna jämföra det sagda från olika företag. Därför kände vi att en intervju baserad på en 
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intervjuguide var att föredra, eftersom det ökade sannolikheten för att liknande diskussioner 

skulle uppstå. (Bryman & Bell 2005) 

 

Eftersom intervjuguiden var väldigt enkel och mest som en förteckning över ämnen som vi 

ville täcka in, använde vi samma intervjuguide till både företag samt den konsultfirma och 

organisation som arbetar med att råda företag i deras CSR arbete. Dock skiljde sig 

intervjuerna åt då de hade olika perspektiv – utav de fyra företagen ville vi veta hur de jobbar 

med dessa frågor, och med konsultfirman och den oberoende organisationen ville vi få en 

generell förståelse för hur företag skulle kunna jobba med frågorna. Denna skillnad märktes 

främst i vilka följdfrågor som ställdes och inte i vilka teman som togs upp till diskussion. 

 

Underlaget till intervjuguiden baserade sig framförallt på teman och ämnen som vi ansåg var 

relevanta att ta upp till diskussion, med utgångspunkt i referensramens modeller och teorier, t 

ex utbildning, kommunikation och rapportering. Utformningen av intervjuguiden utgick även 

från uppsatsens syfte och frågeformulering för att, som Bryman & Bell (2005) menar, få en 

intervjuguide som gör det möjligt att få svar som hjälper till att uppnå undersökningens syfte.  

2.4.3 Urval intervjusubjekt 

Ett problem med en undersökning som vår, vars syfte var att jämföra empiriskt hur företag 

arbetar med att implementera CSR med vad teorin säger om ämnet, var att urvalet blir stort 

eftersom alla enheter som var intressanta att undersöka blev alla företag som arbetar med 

CSR. Kvalitativ metod ger mycket material som ska tolkas och analyseras, vilket är en 

tidskrävande process, vi valde därför att begränsa antalet intervjuer. Att intervjuer kräver 

mycket tid är något som Jacobsen (2002) påpekar och menar att därför måste utredaren 

begränsa undersökningen till färre personer att intervjua. Repstad (2007) menar helt enkelt att 

det är det sunda förnuftet som bestämmer hur många som ska intervjuas, men ger en 

fingervisning om att ett första steg kan vara att intervjua sex till åtta personer och att sedan ta 

ställning till om det behövs fler. I slutändan var det sex personer som vi fick möjlighet att 

intervjua. Ett fåtal intervjuade ger dock problem med generaliserbarheten hos informationen 

eftersom det är svårt att veta om de intervjuade i vårt fall är representativa för alla företag som 

arbetar med CSR. Vi kände ändå att det var svårt att intervjua många fler personer, och 

dessutom var det kanske inte ens möjligt att till öppna intervjuer försöka få ett representativt 

urval då kvalitativa metoder framförallt handlar om att få fram det unika (Jacobsen 2002). 
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Både Kvale (2007) och Repstad (2007) menar även att efter ett antal utförda intervjuer 

uppstår en slags ”kunskapsmättnad”, det vill säga, det framkommer inte så mycket ny 

information för varje ytterligare intervju som görs. Efter att vi hade genomfört hälften av 

intervjuerna började liknande svar fluktuera, dock ej identiska då vi intervjuade skilda företag 

med skilda unika interna processer. Dock såg vi mönster i svaren och kände igen många av 

svaren under de sista intervjuerna som liknande dem från de första intervjuerna. Men vi tror 

ändå inte att det går att helt och hållet få den kunskapsmättnad som det talas om, då det finns 

variationer, om ändå inte alltid så stora, i de olika intervjuernas svar. 

 

Grunderna på vilka vi valde intervjusubjekten blir intressanta eftersom, som Magne Holme & 

Krohn Solvang (1997) påpekar, undersökningen kan bli missvisande om fel personer 

intervjuas, och därmed bör intervjurespondenter väljas med utgångspunkt i väl valda kriterier. 

Vi ansåg att det var av intresse för oss att intervjua personer som var ansvariga för CSR frågor 

inom alla företag som arbetar med CSR. De företag som vi i slutändan fick tag på och som 

ställde upp på intervju var: E.ON, Nestlé, Posten och Swedbank. Därutöver valde vi att 

försöka få kontakt med personer som vi kunde intervjua mer i rollen av ”experter” på området 

genom att kontakta organisationen CSR Sweden och konsultfirman Respect Europe som 

arbetar med att ge stöd och rådgivning till företag som utvecklar sitt CSR arbete. Vi kände att 

då personer från dessa organisationer har stor kunskap om området kunde de ge oss mycket 

information om hur företag kan arbeta för att implementera CSR. En annan fördel med att 

intervjua dessa organisationer var att de kan ha ett mer objektivt synsätt på implementering av 

CSR då de inte behöver förespråka på samma sätt som företagen, just hur de arbetar utan de 

kan vara lite mer generella. Dock är det viktigt att ta i beaktning att båda dessa organisationer 

arbetar just med hållbar utveckling och CSR och det är därmed naturligt att de överlag ställer 

sig positiva till ämnet CSR och dess implementering i företag. 

 

En fara som vi såg med att intervjua företag och hur de arbetar med frågor som CSR var att vi 

kunde få svar som var politiskt korrekta. Negativ information om företagen och deras CSR 

arbete kan påverka deras rykte negativt. De kunde därmed försöka att under intervjuerna ge 

oss en så positiv och fördelaktig bild av sitt företag som möjligt. Det var också en risk att 

många av svaren handlar om vad de på högre nivå menar att de ska göra, således blir det svårt 

för oss att veta om de verkligen arbetar på det sättet. Detta då vi inte varit där personligen och 

sett hur de praktiskt arbetar med dessa frågor eller intervjuat personer på olika nivåer i 

företagen. Dessutom, då vi intervjuar personer som på företagen är ansvariga för CSR arbetet 
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blir det naturligt att de är stolta och tycker att de gör ett bra arbete och blir på så sätt partiska 

intervjusubjekt. Liksom att, då företagen gärna talar om sitt CSR arbete, kände vi att det 

skulle kunna övergå i att de blev överdrivet ivriga och ville berätta om allt de gör; även planer 

och projekt som idag bara finns i tankestadiet. Vi kunde med andra ord få det finputsade, goda 

materialet, vilket kunde göra det svårt att veta hur det verkligen ser ut i verkligheten och vad 

de verkligen gör. Vi fick helt enkelt försöka hålla oss så kritiska som möjligt till det sagda 

under intervjuerna. 

 

När det kom till att välja företag, bestämde vi oss för att välja stora företag då vi kände att de 

har större resurser att satsa på socialt ansvar och dessutom är mer utsatta för påtryckningar 

från intressenter än mindre företag. Vi antog även att chansen att de arbetar mer med CSR än 

mindre företag var större. Vi valde sedan att via Internet undersöka vilka företag som verkar 

ha ett omfattande CSR arbete utifrån informationen på hemsidorna, detta eftersom vi ansåg att 

dessa företag skulle kunna ge oss mest information, ett informationskriterium för urval enligt 

Jacobsen (2002). När vi hade en lång lista på möjliga företag började vi helt enkelt att ringa 

runt och bokade intervjuer med dem som vi fick kontakt med och de som gick med på att 

ställa upp på intervju. De personer som vi intervjuade på företagen var de som vi hänvisades 

till som ansvariga för CSR, vilket vi ansåg passande då de är väl insatta i företagets arbete 

med just socialt ansvar. 

 

Som det slumpade sig kom de företag som vi bokade intervjuer med att tillhöra olika 

branscher: logistik, bank, livsmedel och energi. Då vi trodde att branschtillhörighet kunde 

påverka hur företag arbetade med CSR tyckte vi detta var positivt då det gav oss ytterligare en 

bild av hur implementering av CSR skulle kunna skilja sig åt mellan företagen. Detta på 

grund av att vi trodde att (utöver uppenbara skillnader i branschtillhörighet) beroende på om 

de är tjänste- eller produktionsföretag skulle fokus kunna ligga på olika områden av CSR, 

vilket även gör att arbetssättet skiljer sig åt och vi får en bredare blick på aspekter med att 

implementera CSR. Detta då t ex logistikbranschen kan ha större påverkan på miljön genom 

koldioxidutsläpp än bankbranschen. Då branschmässig variation inte var ett av våra 

urvalskriterier tänkte vi inte i förväg på om våra företag var representativa för sina respektive 

branscher. Vi anser dock att eftersom våra valda företag har funnits i sina branscher under 

lång tid har de på så sätt hunnit utveckla traditioner och under åren införskaffat en stor 

branschkunskap liksom de har utvecklats tillsammans med samhället på sin marknad. Detta 
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menar vi gör deras kunskaper om branscherna breda och även representativa för respektive 

bransch. 

2.4.4 Tillvägagångssätt intervjuer 

Intervjuerna bokades in i förväg, för att kunna genomföra dem då respondenterna hade tid 

avsatt och i lugn och ro kunde svara på våra frågor. Enligt Denscombe (2000) är detta även en 

fördel då respondenten hinner förbereda sig, ytterligare en möjlighet vi gav dem att förbereda 

sig och se de ämnen som vi ville diskutera var att vi per mail skickade ut vår intervjuguide på 

förhand. På grund av att vi genomförde telefonintervjuer hade vi ingen möjlighet att påverka 

den plats som intervjusubjektet befann sig på vid intervjutillfället, vilket enligt Jacobsen 

(2002) också det påverkar intervjuns resultat då omgivningen har inverkan på respondenten. 

Då vi ringde under arbetstid befann sig intervjusubjekten på sina kontor och vi tyckte inte att 

denna miljö innebar några problem eftersom vi intervjuade dem om ett ämne som tillhörde 

deras arbete, och det är på kontoren som dessa personer utför sitt arbete. Ekholm & Fransson 

(2003) menar att intervjun ska ske i en lugn omgivning, vilket i detta fall låg utanför vår 

kontroll, men vi förutsatte att då vi bokade tid i förväg hade respondenterna förberett sig och 

sett till att de befann sig på ett ställe där de kunde få vara ostörda. 

 

Vi valde att vara helt öppna med intervjuns avsikt då det hade varit svårt att leda in intervjun 

på de ämnen som vi ville diskutera utan att informera respondenterna om varför vi ville 

diskutera just dessa ämnen. I linje med denna öppenhet om vad intervjun skulle handla om 

och för att sätta in intervjusubjektet i ämnet valde vi att skicka ut vår intervjuguide till 

respondenterna. Dock kan detta eventuellt även ha en negativ effekt då det kan gränsa av 

intervjusubjektet till att endast diskutera vad som står på intervjuguiden och inte ha ett helt 

öppet sinne. Men vi ansåg ändå att, som Ekholm & Fransson (2003) menar, chansen var större 

att få relevant information om den intervjuade på förhand fick veta vad intervjun skulle 

handla om och vilka teman den skulle beröra, vi kände också att det skulle göra det lättare för 

intervjusubjekten att förstå våra frågor om de, på förhand, visste om syftet med intervjun 

(Ekholm & Fransson 2003). 

 

För att senare kunna transkribera och analysera intervjuernas innehåll valde vi att spela in 

intervjuerna, på så sätt behövde vi inte heller förlita oss på vårt minne eller vår förmåga att 

under intervjuerna hinna anteckna allt som sades. En annan fördel är, som Denscombe (2000) 

säger, att undersökaren får en korrekt dokumentering av intervjun, som också är permanent så 
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till vida att vi kunde spara ljudfilen och gick vid behov tillbaka och lyssnade på intervjun. 

Våra intervjuer varade mellan 20 och 40 minuter, vi hade siktat på intervjuer som skulle ta 

mellan 30-60 minuter, men insåg att under omkring 30 minuter hann vi avhandla våra ämnen 

samt att det var svårt att få en telefonintervju att vara lika länge som en personlig intervju.  

 

Enligt Magne Holme & Krohn Solvang (1997) ger kvalitativ metod möjlighet att förbättra 

metoden allt eftersom, detta var något vi upplevde – om det var någon speciellt intressant 

aspekt som tagits upp i en intervju såg vi till att diskutera denna i nästkommande också. Vi 

utvecklade även vårt sätt att utföra intervjuerna på, vi kunde förbättra sättet på vilket vi ställde 

frågorna för att på så sätt få den intervjuade att prata mer och därmed komma djupare in i 

ämnet. 

 

I enlighet med vad Denscombe (2000) rekommenderar, försökte vi inleda intervjun på ett 

sådant sätt att intervjusubjektet kunde slappna av och känna sig bekväm i situationen. Därför 

var vi noga med att klargöra vilka vi var, varför vi ringde, syftet med intervjun och vad den 

skulle användas till samt att få ett godkännande för att spela in samtalet, vilket Jacobsen 

(2002) menar är ett bra sätt att komma igång med en intervju. Vi försäkrade oss även om att vi 

fick tillåtelse att använda både den intervjuades namn samt företaget i denna uppsats. Vi 

inledde intervjuerna med det som Denscombe (2000) rekommenderar, att ställa en enkel fråga 

som intervjusubjektet kunde ha en klar åsikt och kunskap om; t ex om de kort kunde beskriva 

vilka mål företagen hade med sitt CSR arbete, utifrån det kunde vi lägga märke till vilka 

aspekter de främst arbetade med och gärna pratade om: t ex miljöfrågor, välgörenhet, 

anställdas villkor. Frågan utgjorde en bas från vilken vi sedan smidigt kunde gå vidare och 

fråga hur detta arbete gick till praktiskt, samt hur det integrerades i verksamheten. 

(Denscombe 2000) För att avsluta intervjuerna på ett bra sätt gav vi de intervjuade 

möjligheter att ställa frågor till oss samt komplettera med aspekter som de kände inte hade 

kommit fram. Vi berättade att de skulle få den transkriberade intervjun skickad till sig inom 

de närmaste dagarna så att de skulle kunna kontrollera att det sagda hade uppfattats korrekt 

utav oss, och uppmanade dem även till att höra av sig om det var något de ej ansåg var riktigt. 

Vi erbjöd även att skicka den färdiga uppsatsen till dem för att låta dem ta del av den 

slutprodukt som de bidragit till. (Kvale 2007) 

 

I en intervju som är relativt lite strukturerad blir det viktigt att gräva djupare i det som 

intervjusubjektet säger för att få fram så mycket information som möjligt (Jacobsen 2002). 
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Detta var något vi försökte göra i största möjliga mån, dock då vi är ovana intervjuare är det 

mycket troligt att vi missade vissa sådana tillfällen och därmed inte fick ut all möjlig 

information ur intervjusubjektet. Ekholm & Fransson (2003) menar att, för att på rätt sätt 

kunna tolka information från intervjuer bör intervjuaren ha uttömt varje svar så långt det går 

för att de ska bli klara, särskilt är detta svårt för personer som inte är så vana vid att göra 

intervjuer. För oss blev detta en risk då ingen av oss hade någon större erfarenhet av intervjuer 

och således inte självklart uppfattade givna uppföljningsfrågor, förutom de mest uppenbara, vi 

kunde ställa. 

 

För att vi båda skulle få erfarenhet av att intervjua valde vi att dela upp intervjuerna mellan 

oss, eftersom detta fortfarande var en del av vår utbildning kände vi att det var viktigt att vi 

båda fick möjlighet att träna på och utvecklas inom intervjukonsten. Vid intervjuerna valde vi 

på förhand ut vem av oss som skulle leda intervjun, detta för att inte intervjusubjektet skulle 

känna sig överväldigat av två intervjuare (Repstad 2007). Att vi turades om att göra 

intervjuerna kan få negativa effekter för resultatet eftersom intervjuer är ett samspel mellan 

två personer och en intervju gjord av en person kan få ett annat resultat än om en annan 

person hade utfört den (Kvale 2007). Detta kan ha medverkat till att våra intervjuer skiljde sig 

mer åt än om bara en av oss skulle ha utfört samtliga. För att i minska risken för detta satt 

alltid den andra personen bredvid och observerade och lyssnade på intervjun (utförd via 

högtalartelefon) vilket gjorde att vi kunde anpassa våra sätt att tala och agera för att de skulle 

bli så lika som möjligt. Även om bara en av oss skötte intervjun hade vi kontakt via en chatt-

funktion över Internet vilket gav den andra personen möjlighet att tipsa om följdfrågor eller 

påminna om en aspekt från intervjuguiden som inte tagits upp tillräckligt. Att båda var 

närvarande vid intervjun gav också fördelen att vi tillsammans kunde analysera och reflektera 

över hur intervjun hade gått i efterhand. 

2.5 Analys och tolkning av data 

Efter slutförd datainsamling blev nästa steg i processen att förstå innebörden i all det data vi 

hade samlat in; att analysera och tolka data (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006). Först 

sammanställde vi allt material, för att få en översikt då det, som Ghauri & Grønhaug (2005) 

påpekar, är lätt att kvalitativt material blir väldigt omfångsrikt och svåröverskådligt. Första 

steget här var att transkribera alla intervjuer för att sedan kunna använda dessa till att jämföra 

intervjuerna och materialet och för att ta ut idéer och koncept som var återkommande. Kvale 

(2007) menar att transkriptionen i sig är en form av tolkning av materialet, en slags 
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översättning från muntligt till skriftligt språk och att det finns flera sätt att transkribera på. Vi 

valde att transkribera intervjuerna ord för ord för att få en så exakt återgivelse som möjligt 

vilket gav oss en god överblick över allt material vi samlat in.  

 

För att skapa innebörd i vårt intervjumaterial och förstå vad det betydde för undersökningen 

började vi läsa igenom transkriptionerna och använde oss bland annat av en teknik som Kvale 

(2007) pratar om, att kategorisera materialet. Vi delade in materialet i olika grupper för att se 

vilka ämnen som togs upp samt i hur många av intervjuerna samma teman återkom, t ex 

internkommunikation, externa intressentgruppers påverkan och mätning av arbetet med CSR. 

Enligt Ghauri & Grønhaug (2005) kan man på detta sätt se återkommande likheter och 

skillnader och en förståelse för materialet kan växa fram. Då vi gjorde sex intervjuer drog vi 

fördel av detta genom då Ghauri & Grønhaug (2005) menar att detta är ett bra sätt att 

analysera material vid fler än ett fall, jämföra intervjuerna och de svar vi samlat in och de 

aspekter som tagits upp. Detta arbete underlättades av att vi här hade vår intervjuguide att 

utgå från för en första gruppering av ämnen, och för att gå vidare kunde vi i transkriptionerna 

söka undergrupper. Detta krävde flera noggranna genomläsningar av alla transkriptionerna för 

att analysera och strukturera upp all information liksom gruppera stycken i kategorier.  

 

Ytterligare ett hjälpmedel för att förstå det insamlade empiriska materialet var självklart våra 

valda teorier, genom vilka vi kunde få förståelse för den insamlade empirin och ge den ett 

sammanhang. Enligt Ghauri & Grønhaug (2005) förstås data genom att tolka det genom 

teoretiska perspektiv, där teorins modeller och begrepp används för att tolka rådata. Något 

som vi under bearbetningen av våra insamlade data försökte att ha i åtanke, är betydelsen av 

att den till slut redovisade empirin är resultatet av vår tolkning av intervjuerna liksom vår 

bedömning, med utgångspunkt i vår förförståelse, av vilka aspekter som var viktiga 

(Denscombe 2000). För att välja ut vilket empiriskt material som skulle användas och vilka 

delar som vi ansåg var av betydelse utgick vi från dels de aspekter vi ansåg var viktigast i 

enlighet med vårt syfte, och dels de teorier vi hade till vår hjälp. Vi ville få fram dels det 

typiska, de aspekter som var återkommande, samt det avvikande, för att på så sätt upptäcka 

fler nyanser i materialet. För att stärka aspekter som i vår mening var intressanta valde vi att 

använda oss av citat (Jacobsen 2002). 
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2.6 Kan man lita på resultatet? 

För att vår undersökning och dess resultat ska gå att lita på, måste andra kunna bedöma dess 

värde enligt Erlandson et al. (1993) som nämner ett antal kriterier som Guba & Lincoln har 

ställt upp på en trovärdig studie: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

bestyrkandemöjlighet. 

2.6.1 Trovärdighet 

Detta begrepp bedömer till vilken grad undersökningens resultat kan anses ha ett 

sanningsvärde, alltså till vilken grad det går att lita på undersökningens resultat. Faktorer som 

bestämmer detta är valet av undersökningsenheter, i vårt fall intervjusubjekten samt metoden 

– sättet på vilket undersökningen genomfördes. Trovärdigheten bygger på att beskrivningen, 

empirin, låter korrekt för den som är en del av det som studeras. (Erlandson et al. 1993) För 

oss innebär detta att företag som arbetar med CSR ska tycka att vår beskrivning i 

empirikapitlet av hur företag arbetar med att implementera CSR låter rimlig. 

 

Ytterligare ett sätt att nå högre grad av trovärdighet är att samla information från olika källor 

och få flera olika åsikter, som kan kontrolleras mot dokument och rapporter t ex, för att 

verifiera innehållet (Erlandson et al. 1993). Vi har fångat flera olika perspektiv på hur CSR 

kan integreras i företags verksamhet genom att intervjua såväl företag i olika branscher samt 

ett konsultföretag och en rådgivningsorganisation som är insatta i ämnet. Dock då vi gjorde 

förhållandevis få intervjuer, har vi också fått ett begränsat antal åsikter vilket då kan minska 

studiens trovärdighet. Samt har vi kunnat styrka delar av det sagda under intervjuerna med 

publicerade rapporter och dokument som finns på respektive företags hemsidor. 

 

Ett annat sätt att öka trovärdigheten är att undersökningen granskas av andra personer som 

inte är insatta just i ämnet, men som ändå har en förståelse för undersökningen. Intervjuer kan 

även godkännas av de intervjuade för att kontrollera att de håller med om att innehållet har 

återgivits korrekt. (Erlandson et al. 1993) För oss var seminarier, handledningar och feedback 

från såväl andra uppsatsskrivare som vår handledare viktiga i processen att pröva vår 

undersökning, dessutom skickas transkriptionerna från intervjuerna ut till intervjusubjekten så 

att de fick möjlighet att läsa igenom den och kontrollera att det såg korrekt ut. Dessa 

transkriptioner och tillhörande inspelade ljudfiler sparades inte efter avslutad uppsats. 
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2.6.2 Överförbarhet 

En undersöknings trovärdighet bestäms även av till vilken grad det går att överföra resultatet 

på andra fall (Erlandson et al. 1993), för vår undersökning blir detta aktuellt om t ex andra 

företag än de vi intervjuade kan dra nytta av denna uppsats i sitt implementerande av CSR. 

För att informationen ska gå att generalisera och även användas av andra företag, måste det 

redovisas noga dels respondenternas karaktärsdrag och dels hur och på vilka grunder som 

urvalet gjordes (Erlandson et al. 1993). Detta är gjort genom en beskrivning av de 

organisationer och positioner hos personer som vi har intervjuat (se Företagsbeskrivningar 

bilaga ІІ) samt att vi har redovisat hur vi valde ut våra intervjusubjekt. Ett problem med att 

applicera denna undersöknings resultat på andra fall är att vi genomförde förhållandevis få 

intervjuer, vilket kan påverka generaliserbarheten negativt (Jacobsen 2002). 

2.6.3 Pålitlighet 

För att en undersökning ska vara pålitlig bör det framgå hur samma undersökning kan göras 

om med samma intervjusubjekt och med exakt samma utgång (Erlandson et al. 1993). Därför 

har vi redovisat noggrant vilka företag och personer vi har intervjuat samt vilken 

intervjuguide som har använts, i referenslistan finns det också dokumenterat vilka källor vi 

nyttjat. Något som vi anser talar emot att samma undersökning går att göra om är att även om 

samma personer intervjuas igen och med samma intervjuguide, är det inte säkert att samma 

saker framkommer då ingen intervju är den andra lik. Dessutom gör faktumet att öppna 

intervjuer genomfördes och att vår intervjuguide endast var semistrukturerad, vilket gör att det 

blir omöjligt att, med utgångspunkt i vår intervjuguide, genomföra samma intervju en gång 

till. Detta eftersom vid en annan tidpunkt och med en annan intervjuare kan en annan 

stämning skapas, samt ge upphov till andra följdfrågor. Detta minskar möjligheten att göra om 

denna undersökning igen med samma resultat och därmed minskar pålitligheten. Dock, har vi 

varit så tydliga som möjligt med vad vi hade för syfte med den här undersökningen liksom att 

noga förklara motiveringen till våra val och våra slutsatser, aspekter som Denscombe (2000) 

menar ökar tillförlitligheten i en undersökning. 

2.6.4 Bestyrkandemöjlighet 

Undersökningens resultat bör vara resultatet av undersökningens fokus och inte produkten av 

partiskhet eller snedvridning hos undersökaren. Av författarna eftersträvs objektivitet, vilket 

stärks av en väl förklarad metod och av att vi talar om vilken partiskhet, förförståelse vi har. 

Det går inte att vara fri från fördomar, men genom att tala om vilka de är ökar pålitligheten. 
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(Erlandson et al. 1993) Vi har genom stycke 2.2.1 Vad vi tar med oss in i uppsatsen – 

förförståelse, försökt att klargöra med vilka ögon vi gick in i den här uppsatsen för att därmed 

öka förståelsen hos läsaren för vilka fördomar eller snedvridningar som vi kan ha haft när vi 

genomförde undersökningen. Det var dock svårt för oss att själva vara medvetna om och 

kunna redovisa till fullo våra egna fördomar och förförståelse, då vi i vissa fall inte ens säkert 

var medvetna om dem. 
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3 Referensram 

I denna referensram tar vi upp valda teorier och modeller om implementering av CSR, liksom 

dess olika delar och viktiga aspekter. Vi kommer att inleda vår referensram med att, för att 

klargöra vad det är som företagen ska implementera, ta upp olika definitioner av CSR. En 

diskussion om hur debatten angående argument för och emot CSR har förts kommer även kort 

att hållas. Vidare kommer vi att gå in på det område som är fokus för vår uppsats; existerande 

teorier och modeller som beskriver hur företag kan arbeta för att integrera CSR i sin 

verksamhet. En viktig aspekt för CSR arbetet har visat sig vara ett företags intressenter, vilka 

kommer att presenteras. Vidare tas aspekter om hur CSR bäst implementeras upp. The 

SIGMA Management Framework som är en modell framtagen för att utgöra ett slags ramverk 

för ett företags ledning i arbetet med att integrera hållbar utveckling i verksamheten, kommer 

att tas upp löpande i referensramens olika delar och diskuteras tillsammans med andra teorier 

inom området implementering av CSR. Med tanke på att vi på detta sätt splittrar SIGMA 

modellens ursprungliga följd av rekommendationer återfinns The SIGMA Management 

Framework i sin ursprungliga version i bilaga ІІІ. Sist kommer vi att presentera ytterligare en 

modell som ofta nämns i teorierna när det pratas om hur företag ska arbeta praktiskt med 

CSR; Business Excellence modellen. 

3.1 Vad är CSR? 

CSR är ett begrepp vars popularitet växt under senare år, men det är fortfarande svårt att hitta 

en konkret definition av det då en mängd olika existerar. EU-kommissionen definierar CSR 

som: 

 

“a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their 

business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis” 

(Corporate Social Responsibility a business contribution to sustainable development, 

2002, sid. 4) 

 

Porter (2008:25:3) menar på att teoretiker också till en viss del kopplat socialt ansvar samman 

med idén om hållbar utveckling. Vi har även märkt att teoretiker ofta använder hållbar 

utveckling som ett synonym till CSR, vilket gör att även vi i denna uppsats omtalar hållbar 

utveckling som ett synonym till CSR. Hållbar utveckling definieras i en rapport från FN som: 
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”meeting the economic, social and environmental needs of present generations without 

compromising the ability of future generations to meet their needs”  

(Brundtland 1987, Report of World Commission on Environment and Development, sid. 

1) 

 

Den Grönbok6 om CSR, framlagd av EU-kommissionen 2001, förtydligar vad som menas 

med företagens sociala ansvar. Den delar in det i en intern dimension såväl som en extern 

dimension. Den interna dimensionen tar upp aspekterna personalförvaltning, arbetsmiljö, 

företags hantering av förändring (det vill säga, påverkan på intressenter och det lokala 

samhället vid en omfattande omstrukturering av företag, t ex nedläggning av fabriker, kraftiga 

nedskärningar i arbetsstyrka etc.) och hanteringen av miljöpåverkan och naturresurser. Den 

externa dimensionen berör företags samhällsansvar på en lokal-, nationell-, liksom globalnivå. 

Ett företag ska värna och bry sig om sitt lokalsamhälle och de människor och organisationer 

som samlever inom densamma. Vidare inom den externa dimensionen diskuteras det sociala 

ansvaret liksom miljöansvaret i företags arbete och relationer med affärspartners, leverantörer 

och konsumenter. En viktig del inom ett företags sociala ansvar är de mänskliga rättigheterna 

på lokal liksom global nivå. Sist men inte minst tas de globala miljöfrågorna upp i Grönboken 

om CSR (2001), och företag uppmanas att sträva efter att ta socialt ansvar både på 

hemmaplan och internationellt. 

 

Utifrån ovanstående definitioner och EU-kommissionens förklaring av socialt ansvar har vi i 

denna uppsats valt att utgå från och definiera CSR som, att företag tar sitt ekonomiska, 

miljömässiga och sociala ansvar utöver vad som är lagligt fordrar, CSR börjar alltså där lagen 

slutar. Det ekonomiska ansvaret innebär en strävan efter att vara ett lönsamt företag. Det 

miljömässiga ansvaret går ut på att de tar hänsyn till och agerar aktivt med tid och resurser för 

att minska den påverkan som deras verksamhet har på miljön, på ett lokalt liksom globalt 

plan. Det sociala ansvaret en strävan hos företaget att ständigt förbättra samhället, att de 

arbetar med att förbättra arbetarnas villkor, följa mänskliga rättigheter och uppnå jämställdhet 

och mångfald inom organisationen, samt att de tar ansvar för hur deras verksamhet påverkar 

lokalsamhället. 

 

                                                 
6 Beskrivning av Grönbok från EU:s webbportal: ”Grönböcker kan beskrivas som debattunderlag från 
kommissionen på ett specifikt område. De är framför allt handlingar som riktar sig till berörda parter – 
organisationer och enskilda – som inbjuds att delta i samråd och debatter. I vissa fall ligger de till grund för 
lagstiftningen.” (www.europa.eu)  
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Att svenska företag redan är duktiga på detta kan ses i rapporten ”The State of Responsible 

Competitiveness 2007” samanställd av AccountAbility7. I denna rapport ligger Sverige i topp 

i The Responsibility Competitiveness Index där företag i 108 länder har jämförts i sitt arbete 

för ansvarstagande i frågor som klimat, arbetsmiljö, korruption och sociala aspekter. 

(www.sweden.se) Även om vissa Svenska företag redan är duktiga på sådant arbete är frågan 

om hur företag ska arbeta med att implementera dessa bitar fortfarande viktig att studera och 

utveckla, liksom har diskuterats i inledande problemdiskussion. 

3.1.1 Debatten om CSR 

Trots att det har talats mycket om CSR under senare år, är det inte ett begrepp som har 

undgått kritik. Lantos ( 2001:18:7) menar att CSR aktualiserar frågor om varför företag finns 

och vad de ska göra samt hur långt de egentligen är skyldiga att ta sitt ansvar. Det kanske 

vanligaste argumentet mot att företag ska arbeta med CSR är Milton Friedmans kommentarer 

från 1960-talet om att företags enda ansvar är att skapa vinst (Lantos 2001:18:7). Carroll & 

Buchholtz (2006) benämner denna typ av argument som ekonomiska argumentet mot CSR 

som innebär att företag inte har något socialt ansvar. Det finns andra som anser att företag inte 

heller är rustade att ta beslut om socialt ansvar. Ytterligare ett motargument till CSR menar 

Carroll & Buchholtz (2006) är att företag idag har stor makt i samhället och att genom att ge 

dem socialt ansvar får de makt över ännu en aspekt. Det har också framförts kritik och åsikter 

om att företags CSR arbete endast är ett spel för gallerierna och att de egentligen inte styrs av 

några välvilliga motiv (Smith 2007:8:3). 

 

En anledning till att företag bör arbeta med CSR som har lyfts är att de själva ska ha ett 

samhälle som de kan existera i även i framtiden samt att för att överleva måste de leva upp till 

de förväntningar som allmänheten har på dem och deras ansvarstagande (Carroll & Buchholtz 

2006). Dessutom, ett självklart argument, är att socialt ansvarstagande kan leda till långsiktig 

vinst för företagen genom effektivisering och kostnadsbesparingar samt att det bättrar på ett 

företags image och rykte (Smith 2007:8:3). 

3.2 CSR och olika gruppers påverkan 

I de modeller om implementering av CSR som vi har tittat på utgår de flesta från det så 

kallade intressentperspektivet, att företaget tar hänsyn till sin påverkan på fler grupper än 

                                                 
7 AccountAbility; en internationell non-profit organisation som arbetar för social och etisk redovisning. Se även 
stycke 3.6.2 AA1000S. 
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endast sina aktieägare. Av det som framkommit i våra studier av litteratur om CSR anses 

företagens intressenter vara väldigt viktiga för arbetet. Rahbek Pedersen (2006:111:2) påtalar 

t ex att intressenterna har fått en framstående del i teorin om CSR och menar att intressenterna 

kan påverka ett företags möjlighet att praktiskt implementera CSR i organisationen. Midttun 

(2007:7:4) menar att intressentperspektivet kan ses som en av grundpelarna av CSR och att 

det då är nödvändigt för företag att sköta sina relationer med olika intressentgrupper väl. Vi 

vill därför ta upp och förklara vad intressentperspektivet innebär och hur litteraturen föreslår 

att företag ser på dem och den roll de har vid implementering av arbete rörande företags 

ansvarstagande. 

3.2.1 Intressentperspektivet 

Företag och samhälle kopplas samman i många skeenden, något som gör att olika grupper i 

samhället påverkas av de beslut som en organisation fastställer. En kartläggning av vilka 

dessa intressentgrupper kan vara för ett företag, ser vi i intressentmodellen här nedan. 

 

 
Modell I. Intressentmodellen (Källa: Midttun, 2007:7:4, sid. 406) 

 

Freeman (1999:24:2) definierar intressenter som de som påverkar eller blir påverkade av ett 

företags verksamhet, och han påpekar särskilt betydelsen av intressenter ur ett etiskt 

perspektiv då företags handlingar kan få konsekvenser för just dessa grupper. Perspektivet 

utgår från att företag bör ta hänsyn till grupper som dels blir påverkade av deras verksamhet, 

men även de grupper som påverkar deras verksamhet och har något slags krav på företaget. 
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Bruselius & Skärvad (2004) menar att intressentsynsättet är ett av flera sätt att förstå och 

skildra en organisation, det utgår från att företaget och intressenterna har ett slags ömsesidigt 

beroende. Intressentperspektivet växte fram runt tidpunkten för andra världskriget och sedan 

dess har fler modeller utvecklats utifrån denna. Det har ibland setts som ett ofullständigt 

synsätt, men ändå som ett grundläggande, och kan fortfarande betraktas som relevant, trots att 

det tillkom för så många år sedan. En av anledningarna till att det fortfarande ses som relevant 

är nu när t ex miljöaspekten har blivit allt viktigare för samhället och så tillika för företag. 

Debatten om företag och dess påverkan på miljön har lett till att företag i ökande omfattning 

har samarbeten med miljöorganisationer. (Bruselius & Skärvad 2004)  

 

Harrison & Freeman (1999:42:5) hävdar att en av grundtankarna med intressentperspektivet i 

sammanhanget av CSR är att visa integrationen mellan företags sociala och ekonomiska 

dimension, och att det på så sätt har blivit en viktig del av diskussionerna om CSR. Porter & 

Kramer (2006:84:12) talar om vikten av att förstå att företag och samhälle behöver varandra, 

liksom hur de står i förhållande till varandra. För Midttun (2007:7:4) handlar 

intressentperspektivet om att göra affärer med hänsyn till den påverkan företag har på olika 

grupper i samhället. Vidare argumenterar han för att på grund av detta bör företag känna till 

vilka deras olika intressenter är, och endast då kan de förstå vilka de eventuellt bör ta hänsyn 

till vid beslutsfattande. Mabon (1994) uppmärksammar en viktig kritik av intressentmodellen; 

nämligen att modellen är väldigt statisk vilket gör det svårt att utföra en dynamisk analys av 

ett verkligt händelseförlopp. Detta ger upphov till ett behov av granskning av 

maktförhållandena inom en organisations intressentmodell. Bruselius & Skärvad (2004) 

påpekar att den traditionella modellen (se exempel modell I här ovan) är en kartläggning av 

intressentgrupper och får absolut inte uppfattas som att de olika intressenterna har samma 

inflytande över, eller står i samma beroendeförhållande till, företaget. Modell I här ovan kan 

självklart se annorlunda ut, och innehålla andra intressenter, för olika företag och visar här 

endast exempel på aktörer som företag ofta kan ha utbytesrelationer och transaktioner med. 

 

Därmed bör modellen beskrivas mer dynamiskt och visa t ex hur intressentstrukturen 

förändrats genom tiderna samt hur olika konkurrenslägen och konjunktursituationer ser ut. 

Beskrivningen bör även visa maktförhållandet i relationerna, detta eftersom makt inte endast 

tilldelas ledningen och ägarna av företaget, utan makten kan t ex ligga hos de anställda om 

företaget är beroende av en specialiserad och välutbildad arbetskraft, hos leverantörer då 

företaget är beroende av fördelaktiga leverantörskrediter, eller hos en miljöorganisation som 
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kraftigt motsätter sig företagets planer. (Bruselius & Skärvad 2004) Detta maktförhållande 

grundar sig i vilka handlingsalternativ de berörda har men också vilka insikter som samtliga 

parter har i företagets ekonomiska situation. (Mabon 1994) Det handlar alltså om hur 

företaget hanterar de olika intressenternas betydelse och påverkan på företag. Företaget 

behöver balansera alla de olika parternas intressen i företaget, och frågan blir då vart 

balanspunkten uppstår i relationen, även konflikter mellan olika intressenternas krav måste 

balanseras. (Bruselius & Skärvad 2004) Detta gör att modell I här ovan behöver göras unik 

för varje enskilt företag, skevhet i maktförhållanden bestämmer t ex åt vilket håll som pilarna 

går, och modellen kan utvecklas med olika storlekar på intressentgruppernas cirklar, beroende 

på vilket inflytande de har över företaget.  

 

Eftersom CSR i Rahbek Pedersens (2006:111:2) mening handlar om samspelet mellan företag 

och samhälle blir intressenterna en självklar del av arbetet med socialt ansvar. Något som 

flera författare (Rahbek Pedersen 2006:111:2; Freeman 1999:24:2) påpekar som en svårighet 

med intressentperspektivet är att det inte är rimligt att företag ska kunna ta hänsyn till alla sina 

intressenter när de fattar beslut. Också Porter & Kramer (2006:84:12) säger att de olika 

intressenterna, även om de är viktiga, aldrig till fullo skulle kunna förstå ett företags situation, 

och därmed borde inte heller företag helt och hållet utgå från deras synpunkter.  

 

Rahbek Pedersen (2006:111:2) menar att företags kommunikation med sina intressenter och 

vägen från förslag till handlingar filtreras. På detta sätt filtreras somligt av vad olika 

intressenter tycker och tänker bort så att endast en del åsikter omvandlas till beslut och 

handling från företagets sida. Han påpekar att företag måste prioritera olika intressenter 

samtidigt som det är viktigt att besluten, och särskilt då i CSR arbetet, är förankrade hos 

företagets intressenter då det annars blir svårt att genomföra dem. I sådana fall tenderar CSR 

arbetet att hamna som en separat aktivitet istället för en som är integrerad på såväl 

företagsnivå som samhällsnivå. Crane & Matten (2007) menar att intressenter definitivt borde 

inkluderas mer i de beslut som företag tar, speciellt om företaget eftersträvar att etik och 

socialt ansvarstagande ska vara en del av deras verksamhet. Med grund i detta menar de att 

företag bör samarbeta, eller åtminstone, föra en dialog med sina intressenter så att deras åsikt 

tas med i beslutsfattandet. 
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3.2.2 CSR i leverantörskedjan 

Enligt Hutchins & Sutherland (2008:16:15) ställs det idag ökade krav på att CSR ska 

integreras även i företags leverantörskedja. Då leverantörskedjan består av ett antal företag 

beror arbetet med hållbar utveckling på hur varje företag i kedjan arbetar med dessa frågor 

(Hutchins & Sutherland 2008:16:15). Rahbek Pedersen & Andersen (2006:6:3/4) påtalar att 

frågor om socialt ansvar kan uppkomma på flera olika ställen genom hela kedjan och att 

företag som arbetar med CSR måste visa sitt ansvar genom hela sin verksamhet. Ett 

framgångsrikt CSR arbete sträcker sig utanför det egna företagets gränser, och om företaget 

inte tar hänsyn till detta kan det skada dess rykte. Hutchins & Sutherland (2008:16:15) menar 

att en bra förutsättning för att få CSR att genomströmma hela leverantörskedjan är att 

företagen i högre grad satsar på långsiktiga relationer, vilket kan leda till ett bättre samarbete 

kring frågor som CSR. Enligt Rahbek Pedersen & Andersen (2006:6:3/4) är ett sätt att 

samarbeta, som används en hel del, att använda sig av och låta genensamma uppförandekoder 

genomströmma kedjan. 

3.3 SIGMA Management Framework 

The SIGMA Project (Sustainability-Integrated Guidelines for Management) är ett samarbete 

mellan The British Standards Institution8, Forum for the Future9 och AccountAbility10 med 

stöd av den brittiska regeringens Department of Trade and Industry 

(www.projectsigma.co.uk). Projektet startades med idén att hjälpa företag och 

företagsledningar i deras arbete med hållbar utveckling och modellen (se bilaga ІІІ för 

komplett modell av The SIGMA Management Framework) presenteras i en rapport från EU-

kommissionen som en kartläggning av tillgängliga verktyg för företag som arbetar med CSR. 

I denna rapport tas SIGMA Project upp som en utarbetad standard som finns som ramverk för 

ledning av arbete med CSR. Projektets kärna är SIGMA Guidelines som bland annat består av 

ett antal riktlinjer som tar upp olika aspekter av hållbar utveckling. Dessa utvecklas vidare i 

ett slags ramverk för ledningen (SIGMA Management Framework) om hur hållbarhet och 

CSR integreras i verksamheten, och det är på detta område som vi i denna uppsats fokuserar. 

SIGMA:s ramverk för ledning ska fungera som en slags mall eller verktyg för att 

implementera ett ledningssystem som främjar hållbarutveckling och CSR. Modellen består av 

fyra olika faser av implementering: ledarskap och vision (leadership and vision), planering 

                                                 
8 Storbritanniens nationella standardiseringsorgan, medlem i ISO. (www.iso.org) 
9 Brittisk organisation som arbetar för hållbar utveckling inom näringslivet. (www.forumforthefuture.org) 
10 Se fotnot 7. 
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(planning), genomförande (delivery) och sista fasen är kontrollera, utvärdera och rapportera 

(monitor, review and report). Varje fas innehåller ett antal olika moment eller delfaser. (The 

Sigma Guidelines, putting sustainable development into practice – a guide for organisations 

2003) 

 
 

Modell II. Sigma Management Framework (www.projectsigma.co.uk) 

3.4 Planering av CSR arbetet 

Enligt Grönboken, utgiven av EU-kommissionen år 2001, börjar företag alltmer ta sitt sociala 

ansvar, men vidare står det även att det fortfarande fattas en bit; biten att integrera socialt 

ansvar i hela företaget och i den dagliga verksamheten. Även Hazlett et al. (2007:24:7) 

diskuterar att Gentili et al. (2003) förespråkar ett mer planerat synsätt av CSR, vilket innebär 

det ska inkorporeras och integreras i företags vanliga strategier och mål. 

3.4.1 Mål och vision  

I SIGMA:s modell av ett ramverk för ledningen för hållbar utveckling handlar fas ett om 

ledarskap och vision, där företaget måste utveckla en affärsidé som tar hänsyn till hållbar 

utveckling och göra det till en del av idén (www.projectsigma.co.uk). Crane & Matten (2007) 

menar å andra sidan att CSR målen både kan ingå i företagets allmänna målformuleringar 

men också stå som separata mål. I SIGMA modellens första fas sker också kommunikation 

med intressenter inom viktiga områden för att få en dialog om aspekter av hållbar utveckling 

för företaget. Företaget måste också ställa upp långsiktiga mål vad gäller hållbar utveckling 
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samt göra upp planer på strategisk nivå som gör det möjligt att uppnå dessa mål. Företaget bör 

också, som en del av sin vision, arbeta för att få en kultur som stödjer hållbar utveckling. 

(www.projectsigma.co.uk) Smith (2003:45:4) menar att varje företag måste utveckla sin egna 

alldeles unika strategi för CSR, som ska överensstämma och passa ihop med dels företags mål 

och vision, men också med företagets bransch. 

3.4.2 Planer & Program 

SIGMA modellens andra fas är en planeringsfas där företaget ska utvärdera sin nuvarande 

prestation inom hållbar utveckling för att se vilka områden som är viktigast att förbättra. Även 

i detta steg bör företaget kommunicera med intressenterna för att notera vad de tycker är 

viktigt. Företaget måste också börja med att titta på vilka lagar och regelverk som gäller för 

att försäkra sig om att dessa efterföljs. Vidare bör företaget även, enligt SIGMA modellen, 

utvärdera sina aktuella aktiviteter och handlingar för hållbar utveckling och dess resultat. Till 

planeringsfasen hör också strategisk och taktiskt planering; konkreta handlingsplaner måste 

utvecklas för att uppnå uppsatta mål samt måste planer för företagets aktiviteter tas fram, som 

går i linje med organisationens valda strategi. (www.projectsigma.co.uk) 

 

Även Crane & Matten (2007) menar att om mål ska kunna uppnås måste de konkretiseras. En 

form av konkret handlingsplan för att kunna omsätta målen i praktiken är att göra upp en etisk 

uppförandekod där företaget klart och tydligt uttrycker hur de vill att de anställda ska agera 

och vilka värderingar företaget vill uttrycka. Löhman & Steinholtz (2003) benämner 

uppförandekoder som riktlinjer för dem som arbetar inom eller levererar till företaget i fråga. 

Crane & Matten (2007) menar att etiska uppförandekoder ofta kan anses innehålla flera saker; 

aspekter som speglar vad samhället förväntar sig av företaget tillsammans med vad som är 

viktigt inom en viss bransch eller industri, samt värderingar som är specifika för just företaget 

och som de vill att de anställda ska handla i enlighet med.  

 

I publikationen “ABC of the main instruments of Corporate Social Responsibility” utgiven av 

EU-kommissionen 2004, yrkas det även på att antagandet och implementeringen av 

uppförandekoder bidrar till relationen med partners och ökad kvalitet och produktivitet som 

resultat av ett hälsosammare arbetsklimat. Vidare diskuterar publikationen att en kods värde 

beror på dess trovärdighet och transparens, vilka är kopplade till vilken grad de olika 

intressentgrupperna känner till kodens existens samt till vilken grad de tar den på allvar. För 
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att en kod ska vara mer än god vilja, måste den inkludera tydliga tillvägagångssätt för 

implementering, kontroll samt verifiering av densamme. 

 

Värt att uppmärksamma är att uppförandekoder till sin natur är helt och hållet frivilliga och 

inte på något sätt bundna av lagar. De kan å andra sidan ses som innovativa instrument för att 

uppmärksamma fundamentala människo-, arbets-, och miljörättigheter liksom för att sätta 

stopp för korruption, speciellt i länder där myndigheterna misslyckas med att upprätthålla 

dessa minimum standarder. (ABC of the main instruments of Corporate Social Responsibility  

2004) 

 

Exempel på redan etablerade uppförandekoder och policys är: OECD11:s Guidelines for 

multinational enterprises, ILO12:s Declaration on fundamental principles and rights at work, 

UN Global Compact13, Ethical Trading Initiative14, samt Amnesty International15 human 

rights principles for companies. (ABC of the main instruments of Corporate Social 

Responsibility 2004) Många företag och koncerner som jobbar med CSR tar uttryckligen 

startpunkt i dessa och andra redan etablerade texter då de själva utvecklar sina CSR policys 

och instrument. De bygger sedan vidare på dessa texter alternativt utvecklar dem så att de kan 

implementeras i företagens interna regelverk. Små och mellanstora företag kan ofta välja att 

bokstavligen utgå från dessa standarder. På vilket sätt företag än väljer att använda dessa 

normer kvittar, viktigast är det övergripande bidrag CSR tillför samhället då företag inför 

fundamentala värden och principer i sina verksamheter. (European Multistakeholder Forum 

on CSR 2004) 

3.4.2.1 Global Compact 

Som en policy nämner EU-kommissionen i sin rapport ”ABC of the main instruments of 

Corporate Social Responsibility” (2004) initiativet Global Compact som lanserades år 1999 

av FN:s generalsekreterare Kofi Annan. På hemsidan för Global Compact 

(www.unglobalcompact.org) står det beskrivet att initiativet uppstod ur viljan att skapa 

                                                 
11 OECD = Organization for Economic Co-operation and Development, internationell samarbetsorganisation för 
ekonomisk utveckling. (www.ne.se) 
12 ILO = International Labour Organization (internationella arbetsorganisationen) FN:s organ för internationell 
arbetsrätt. (Löhman & Steinholtz  2003) 
13 Förenta Nationernas initiativ, se stycke 3.4.2.1 
14 Grupp av företag, NGO:s, och fackliga unioner som arbetar för implementering och förbättring av etiska 
riktlinjer och förhållanden genom leverantörkedjan. (www.ethicaltrade.org) 
15 Amnesty International är en världsomspännande, opolitisk, icke vinstdrivande organisation som arbetar för 
mänskliga rättigheter för alla. (www.amnesty.se) 
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strategiska riktlinjer och utgöra en grund för företag i deras arbete för ansvarsfull och hållbar 

utveckling. Vidare beskrivs Global Compact innehåll som bestående av tio principer inom 

områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption (för fullständig lista av de 

tio principerna, se bilaga ІV). I rapporten ”ABC of the main instruments of Corporate Social 

Responsibility” (2004) beskrivs att dessa principer fungerar som en uppförandekod för 

företagen och det blir ledningens uppdrag att se till att de integreras i företagens verksamhet 

och målsättning. Intressenterna ska även informeras om företagets arbete med Global 

Compact och resultatet av arbetet ska synas i årsredovisningen. Det som Global Compact 

även erbjuder företagen är kunskap och samarbete med olika non-governmental organizations 

(NGO) och officiella myndigheter. (ABC of the main instruments of Corporate Social 

Responsibility 2004) Utöver detta får företagen även tillgång till olika ledningsverktyg som 

ska hjälpa dem i sitt arbete med hållbar utveckling (www.unglobalcompact.org). 

3.5 Från planer till verklighet 

SIGMA modellens tredje fas är genomförandefasen, som framförallt tar upp aspekter som 

berör företagets ledning: ledning av förändring och ledningsprogram. För att företaget ska 

kunna implementera strategier och genomföra planer som en verksamhet som bidrar till 

hållbar utveckling, måste ledningen gå i täten för denna förändring. Det är 

ledningsprogrammen som tar upp prioriteringen av mål, vilka som ska genomföras på lång 

sikt och vilka som utföras mer kortsiktigt, samt hur ansvar och arbetsuppgifter ska fördelas. 

För ett effektivt arbete måste företaget även utveckla rutiner för interna kontroller samt vara 

noga med att utvärdera möjligheter att påverka yttre faktorer som skulle kunna bli 

gynnsamma för företagets arbete för hållbar utveckling. (www.projectsigma.co.uk) 

 

Rapporten från EU-kommissionen, ”European Multistakeholder Forum on CSR” (2004) 

framlägger några kritiska faktorer som måste uppfyllas för att uppnå ett trovärdigt och 

effektivt CSR arbete. Dessa är betydligt fler än de som SIGMA modellen innehåller och 

inkluderar bland annat existensen av engagemang från nyckelpersoner som chefer, ägare och 

ledning, även att företaget måste försäkra att värden och vision om CSR approachen är 

integrerade i företaget och dess kultur. Vidare måste metoder och principer som är 

förknippade med CSR approachen integreras i hela organisationen, detta genom företagets 

strategi, kärnverksamhet, ledningsprocess och dagligt operativt arbete. 
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Vidare i rapporten nämns som viktiga faktorer kommunikationen om approachen – att 

strategi, mål och aktiviteter sker på ett transparent och meningsfullt sätt. Även måste en 

öppenhet beträffande utbildning, förbättring och innovation finnas. En annan faktor för att 

lyckas i sitt CSR arbete är att engagera de externa intressentgrupper – inklusive lokala 

intressenter som inte är medlemmar i EU – detta för att förstå deras synpunkter och 

förväntningar, och att vara öppna och lära av dem liksom kommunicera om viktiga aspekter 

för att etablera viktiga och långvariga förhållanden. Sist men inte minst kan nämnas 

involveringen av anställda och dess representanter i utvecklingen och implementering av detta 

arbete, att program, aktiviteter och initiativ används på ett bra och adekvat sätt. (European 

Multistakeholder Forum on CSR 2004) 

3.5.1 Socialt ansvar som ansvarsområde 

Crane & Matten (2007) föreslår att ett sätt att fånga upp och hantera frågor om socialt ansvar 

inom företaget kan vara att skapa en speciell avdelning som har hand om dessa frågor, de 

påpekar dock att ett sådant upplägg är vanligare i USA än vad det är i Europa. Carroll & 

Buchholtz (2006) påpekar att de avdelningar som har socialt ansvar som ansvarsområde har 

ökat och att dessa har fått ta hand om frågor som formulering av standarder och etiska 

uppförandekoder samt utbildning av personal och att svara på frågor eller utreda förslag som 

kommer in på hur arbetet med socialt ansvar kan förbättras. Cowe (2004) menar å andra sidan 

att det tydligaste tecknet på att CSR faktiskt är riktigt inkorporerat i företagets alla aktiviteter 

är då det inte finns en särskild avdelning som arbetar med dessa frågor, utan att de integreras 

direkt i det dagliga arbetet genom alla avdelningar. 

3.5.2 Ledarens roll 

EU-kommissionens Grönbok (2001) diskuterar länken mellan ledningen och övriga anställda 

som en av de viktigaste faktorerna för att införa socialt ansvar i ett företag, där ledningens 

engagemang är en väsentlig del i att få med sig resten av medarbetarna. Även Crane & Matten 

(2007) påpekar vikten av ledarskap just för arbetet med etik och socialt ansvar där de menar 

att ledningen fungerar som en förebild för resten av personalen och att de måste på ett sätt 

personifiera de värderingar som företaget säger att de ska stå för. Om inte ledningen följer 

riktlinjer och etiska uppförandekoder minskar trovärdigheten av dessa och inte heller resten 

av personalen kommer att följa dem. Carroll & Buchholtz (2006) går så långt som att säga att 

ledarskap är den viktigaste och mest avgörande faktorn för hur företaget som helhet agerar i 

frågor om socialt ansvar eftersom ledningen är de som fungerar som förebilder. Ledningen 
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har också ansvar för att prioriteringen av dessa frågor kommuniceras ut till övrig personal, 

genom både de dokument som finns internt, men även muntligt vid kontakt med medarbetare. 

Även Cowe (2004) menar att arbetet med socialt ansvar måste styras av en ledare som måste 

visa sitt engagemang för frågorna och inkludera alla medarbetare så att det blir en del av den 

dagliga affärsverksamheten. SIS handbok för CSR (2005) omtalar även den vikt av att 

ledningen måste redogöra för vad gränserna för det sociala arbetet går, vad som omfattas 

respektive inte omfattas. 

3.5.3 Utbildning 

SIGMA modellen poängterar att om ett företag ska kunna uppnå sina långsiktiga mål måste 

det se över sitt behov av utbildning inom ämnet (www.projectsigma.co.uk). Både Crane & 

Matten (2007) och Carroll & Buchholtz (2006) påpekar vikten av utbildning för att försäkra 

sig om att kunskaper inom ämnet socialt ansvar finns, detta för att ett företag ska lyckas bra 

med arbetet. De menar att det är viktigt för att anställda ska, dels känna igen situationer som 

kan innebära etiska dilemman, men även för att de ska förstå vad företagets värderingar 

innebär och betyder. Carroll & Buchholtz (2006) menar också att anställda måste få förståelse 

för de negativa konsekvenser ett agerande, som av samhället anses oetiskt, kan få för 

företagets rykte, så att de därmed inser vikten av att alla tar sitt sociala ansvar. SIS handbok 

(2005) påminner företagsledningar om det ansvar de har för att skapa medvetenhet men även 

för att motivera de anställda, detta eftersom det är de anställda som genom sitt agerande 

omvandlar företagspolicys och uppförandekoder för CSR från pappersarbete till aktiva 

praktiska handlingar. Även i EU-kommissionens Grönbok (2001) står det skrivet att om ett 

företag överhuvudtaget ska kunna ta sitt sociala ansvar, måste inte bara personal utan även 

företagsledningen utbildas så att de har de kunskaper som behövs för att arbeta med socialt 

ansvar på daglig basis.  

 

Rapporten ”European Multistakeholder Forum CSR” (2004) menar att medvetenheten och 

kunskapen om socialt ansvar överhuvudtaget måste ökas, inte bara inom företagen utan även i 

samhället och hos övriga berörda. Dessutom uppmärksammas i rapporten den roll som 

universitet och andra utbildningsinstitutioner har i kunskapsspridningen om CSR och dess 

strategier. Det rekommenderas att CSR och relaterade ämnen blir etablerade delar inom 

traditionella kurser. Detta inte endast för affärsvärldens framtida aktörer utan det spelar även 

en stor roll i att öka kunskapen om CSR hos alla då vi på ett eller annat sätt kan ingå i en eller 

flera av företags intressentgrupper. 
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3.5.4 Kommunikation 

SIGMA modellen tar även upp att företag behöver utreda vilken kommunikation som behövs 

för att öka medvetenheten om CSR frågor, och de behöver utreda och skapa förståelse för 

vilken roll företaget har i dessa frågor (www.projectsigma.co.uk). SIS handbok (2005) menar 

att vid implementering av ett företags CSR arbete har kommunikation en viktig roll, då den 

bidrar till att bygga och förstärka tilltron till företaget och trovärdigheten för dess arbete med 

socialt ansvarstagande. Detta innebär alltså att kommunikationsstrategier bör utvecklas för 

både intern- och externkommunikation, så att företagen når ut till alla intressentgrupper med 

sin information om företagets policy, prestanda, resultat och utveckling av sitt arbete inom 

socialt ansvarstagande. Genom detta kommunikationsinitiativ uppmanar och främjar även 

företagen att en dialog om CSR arbetet förs med intressentgrupperna, detta för att kunna ta 

emot, uppmärksamma och besvara frågor. (SIS handbok 2005)  

 

Rahbek Pedersen (2006) talar om en ”intressentdialog”, att involvera intressentgrupperna i 

arbetet om socialt ansvarstagande, och även för att påvisa att företag inte är separerade från 

sin omgivning. Han talar även om graden av öppenhet, tolerans och transparens i dialogen, 

där en hög nivå av dessa tyder på en god dialog. Det är även en konst att balansera olika 

intressenters olika viljor och åsikter menar författaren, dels sker en adaption av globala 

standarder och lokala förhållanden. Dock påminner Rahbek Pedersen (2006) om att bara för 

att företag låter intressenternas röster kommer till tals betyder det inte att företag alltid 

behöver agera enligt dem, utan påpekar att ett slags filter måste etableras från företagets sida. 

 

Även den interna kommunikationen blir viktig vid implementering av CSR. Att kommunicera 

internt mellan olika nivåer blir ett viktigt verktyg för problemlösning, samordning av arbetet, 

uppföljning och vidareutveckling av den sociala ansvarstagandeapproachen. Denna 

kommunikation bör underlättas så mycket som möjligt, anställda ska kunna känna att de kan 

lämna respons, förslag och rapportera avvikelser vilket ska tas emot positivt av ledningen. 

(SIS handbok 2005) 

3.6 Uppföljning av CSR arbetet 

Fjärde fasen i SIGMA modellen handlar om att övervaka, granska och rapportera. Företaget 

bör då utveckla sin interna redovisning så att den är förenlig med arbetet med hållbar 

utveckling och sedan kan kommuniceras ut till företagets intressenter, som bör få möjlighet 

att komma med förslag till utveckling och förbättring. Företag bör även göra en taktisk och 
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strategisk granskning där effektiviteten av arbetet utreds tillsammans med i vilken omfattning 

de har levt upp till sina målsättningar. Här bör företagen också undersöka om skiften har skett 

bland intressenterna och om dessa påverkar målsättningarna, och i sådana fall bör företaget 

ompröva sina mål. Företaget bör även rapportera framsteg: ta fram data om vad som har hänt, 

resultatet av arbetet och kommunicera ut detta resultat till relevanta intressentgrupper. Dessa 

rapporters tillförlitlighet ska även granskas och kontrolleras så att de är korrekta, både intern 

och extern kontroll bör göras. (www.projectsigma.co.uk) 

 

Även Crane & Matten (2007) påtalar hur viktigt det är för implementeringen av socialt ansvar 

att det kontrolleras. De menar även att om det sociala ansvaret ska bli ett automatiskt sätt att 

arbeta inom företaget måste det finnas möjligheter för de anställda att kommunicera. Det 

behövs således rapporteringsmöjligheter så att medarbetarna kan påpeka för ledningen 

aspekter de har upptäckt och som de anser bör uppmärksammas. Därmed följer också att det 

är nödvändigt att ha koll på nya frågor och aspekter i arbetet med socialt ansvar som antingen 

behövs åtgärdas, eller åtminstone uppmärksammas, för att utreda om det kan komma att skapa 

problem i framtiden.  

 

Vidare påpekar författarna även svårigheten i att olika företags redovisning av socialt ansvar 

skiljer sig åt. Detta anser de bero delvis på att det helt enkelt är svårare att mäta detta arbete, 

dessutom då socialt ansvar fortfarande är ett oklart begrepp, är det också svårt att veta vad 

som ska rapporteras. (Crane & Matten 2007) SIS handbok (2005) menar på att företagens 

kontroller och sätt att mäta sitt arbete med socialt ansvar ska vara sådant att det går att jämföra 

mellan olika tidpunkter. Vidare kan mätningar vara både kvalitativa och kvantitativa, det 

viktiga är att deras syfte uppfylls, och meningen med dessa kontroller är att företag på så sätt 

ska kunna se i vilken utsträckning deras mål har uppnåtts samt om uppförandekoder och 

liknande policys följs. Det är även ett bra sätt att utvärdera företagets arbete med socialt 

ansvar överlag för att se vad som i nuläget görs bra samt vad företaget behöver förbättra. Det 

är även ett sätt att identifiera nya risker eller problemområden som företag behöver 

uppmärksamma. (SIS handbok 2005) 

 

Ett sätt att redovisa och kommunicera ut arbetet med socialt ansvar är att upprätta en 

hållbarhetsredovisning (SIS handbok 2005). Crane & Matten (2007) menar att det finns vissa 

klara skillnader mellan vanlig traditionell redovisning och så kallad social redovisning; social 

redovisning fokuserar på annat än finansiell information, redovisningen är mer ämnad för 
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intressenterna än för aktieägarna och det är inget lagligt tvång att göra social redovisning. 

Larsson & Ljungdahl (2008) menar att företag i sin sociala redovisning helt enkelt ska utgå 

från de aspekter som är viktiga för dem och vilka de arbetar med. SIS handbok (2005) menar 

att redovisningen, förutom att ta upp aspekter som är viktiga för företaget även ska ta hänsyn 

till vem rapporten riktar sig till, alltså intressenterna, samt vad företaget faktiskt vill uppnå 

med hållbarhetsredovisningen. 

 

I Grönboken (2001) skrivs det att många företag redovisar sitt arbete med socialt ansvar på ett 

eller annat sätt, det påpekas att rapporter angående miljö, hälsa samt säkerhet är de vanligaste 

men att det behövs en högre grad av standardisering av rapporteringen för att den ska vara till 

nytta. I nuläget är innehållet alltför varierande från företag till företag. Internationella mallar 

och ramverk för rapportering finns, t ex Social Accountability 8000, AA1000S och Global 

Reporting Initiative. (Grönboken 2001) 

3.6.1 Social Accountability 8000 

Social Accountability 8000 är en redovisningsstandard som tar upp anställdas situation och 

rättigheter. För att företag ska bli certifierade måste de inspekteras och godkännas av en 

revisor. (www.sa-intl.org) För certifiering ska företaget visa att de granskar arbetet inom 

områdena: barnarbete, tvingad arbetskraft, hälsa och säkerhet, kompensation, arbetstid, 

diskriminering, disciplinära åtgärder, organisationsfrihet samt ledningssystem. Företaget 

måste även visa upp en planering inför framtiden och hur de avser arbeta med och förbättra 

dessa områden. (Löhman & Steinholtz 2003) 

3.6.2 AA1000S 

Bland redovisningsstandarder tar Larsson & Ljungdahl (2008) upp AA1000S som en ansats 

för granskning av företag som har separata redovisningar för sitt hållbarhetsarbete. Även EU- 

kommissionen nämner AA1000S i sin rapport från 2004, ”ABC of the main instruments of 

Corporate Social Responsibility”. AA1000S har tagits fram av AccountAbility, en 

internationell non-profit organisation som arbetar för social och etisk redovisning. Standarden 

ska hjälpa företag att ta fram relevanta indikatorer och mål som företag kan mäta och redovisa 

sitt arbete efter. (ABC of the main intsruments of Corporate Social Responsibility 2004) 

AA1000S är en standard som drar upp riktlinjer för företag som vill ha en trovärdig 

rapportering om etik och socialt ansvar med hög kvalitet, vilket ska garanteras genom att 
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standarden bygger på tre principer, väsentlighet, fullständighet samt lyhördhet och 

återkoppling. 

♦ Väsentlighet: denna princip gäller för att säkerställa att rapporten täcker alla områden 

av företagets arbete med hållbarhet, och att intressenter därmed får all information de 

behöver. 

♦ Fullständighet: vilket garanterar att informationen i rapporten är fullständig och 

tillräckligt korrekt för att det ska gå att förstå företagets arbete och dess resultat. 

♦ Lyhördhet och Återkoppling: ska säkra och visa att företaget har lyssnat på och tagit 

hänsyn till sina intressenter och deras åsikter. (Larsson & Ljungdahl 2008) 

3.6.3 Global Reporting Initiative 

Larsson & Ljungdahl (2008) lägger även stor vikt vid Global Reporting Initiative, GRI, som 

är ett standardverk för företag att redovisa sitt arbete med frågor om ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter. Det består av ett antal aspekter, nyckeltal och indikationer varav 

företagen själva kan välja vilka de vill använda sig av. EU-kommissionens rapport ”ABC of 

the main instruments of Corporate Social Responsibility” (2004) menar att just denna 

flexibilitet gör att GRI:s standard kan användas av alla företag, oavsett storlek och bransch 

liksom de olika sätt på vilka företag kan arbeta med socialt ansvar. GRI har olika nivåer med 

olika kriterier för hållbarhetsredovisningen som företag kan välja att lägga sig på: A, B och C, 

beroende på hur mycket de vill täcka in i sin redovisning (RG – Sustainability Reporting 

Guidelines 2000-2006). De ekonomiska frågorna berör den påverkan som företaget har på 

samhället i stort och dess intressentgrupper speciellt. Miljöaspekten handlar om den påverkan 

som företaget har på miljön: luft, vatten och mark samt ekosystem. Den sociala aspekten 

redogör för hur företaget påverkar samhället då det genom sin verksamhet interagerar med sin 

omgivning samt produktansvar, arbetsmiljöförhållanden och mänskliga rättigheter. (Larsson 

& Ljungdahl 2008)  

 

Enligt Löhman & Steinholtz (2003) används GRI för att utvärdera hur ett företag presterar för 

hållbar utveckling och att rapporten kan ses som ett sätt att lära företaget hur det kan förbättra 

sitt arbete, men att detta är något som är specifikt för varje företag och svårt att generalisera. 

Svenska regeringen beslutade 2007 att för svenska statliga bolag är det, från och med den 1 

januari 2008, obligatoriskt att upprätta en hållbarhetsredovisning enligt GRI. Detta för att öka 

kraven på en öppen och professionell information och extern kommunikation så att de yttersta 
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ägarna av företagen, det svenska folket, lätt kan överskåda vad som sker i dessa företag. 

(Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande 2007) 

3.6.4 ISO 

International Organization for Standadization, ISO, är ett nätverk samansatt av de nationella 

standardiseringsinstituten i 157 länder, varav Swedish Standard Institute, SIS är det svenska 

institutet och således medlem i ISO. ISO är en non-governmental organisation som utvecklar 

och fastställer internationella standarder vilka är tillämpade världen över. ISO har utvecklat 

över 17 000 internationella standarder och 1 100 nya ISO standarder är publicerade varje år. 

Dessa täcker områden såsom jordbruk och byggnation, ingenjörskonst, produktion och 

distribution, transport, medicinsk apparatur, informations- och kommunikationsteknologi, 

samt standarder för ledningssystem och tjänster. (www.iso.org) 

 
ISO 14000 är en miljöcertifiering som företag kan få efter att ha blivit granskade av en extern 

auktoriserad revisor (Löhman & Steinholtz 2003). Det är en serie av standarder framtagna av 

ISO för företags hantering av miljö och hanteringen av den påverkan dess verksamhet har på 

miljön. Detta för att minimera denna påverkan och arbeta för att städigt utveckla och förbättra 

arbetet. Standarden i sig är ett ramverk för att företagen ska kunna skapa ett ledningssystem 

som hanterar miljöfrågorna, den innehåller även ett redovisningsprogram som visar företag 

hur de ska följa upp arbetet. Den mest välkända standarden i serien är ISO 14001 som är ett 

ramverk för kontroll av miljöarbetet, enligt vilket företaget kan godkännas för certifiering. 

Andra standarder i serien innehåller t ex riktlinjer för hur ett ledningssystem för att hantera 

miljöfrågor kan implementeras samt finns principer för miljöredovisning och utvärdering. 

(www.iso.org) 

 

Som nämnts i stycke 1.1 Bakgrund i denna uppsats, pågår utvecklingen av en ny standard, 

ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, vilken räknas bli publicerad sent under år 

2010. Denna standard sägs komma att bidra till en ökad internationell förståelse för vad CSR 

innebär och vilka åtgärder inom CSR som behövs tas i beaktning. Skillnaden mellan t ex ISO 

14001 och ISO 26000 är att den senare utgör riktlinjer och inte krav som behövs uppfyllas. 

ISO erkänner och tar hänsyn till de olika riktlinjer, program och initiativ som idag existerar, 

och vad ISO 26000 hoppas åstadkomma är en praktisk och effektiv implementering av dessa 

frågor i företag samt en bättre förståelse för innebörden i desamma. (www.iso.org) De som 

jobbar med att fastställa standarden är hundratals experter inom området, alla dessa experter 
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representerar olika intressentgrupper som t ex stora multinationella företag, myndigheter, 

fackföreningar och över 40 internationella organisationer (t ex WHO16, OECD17, UN Global 

Compact18), och totalt är 84 nationer representerade i detta globala arbete. (Pressmeddelande 

från SIS, 18 september 2008) 

3.7 Business excellence modellen 

Business excellence modellen är framtagen av European Foundation for Quality Management, 

som är en icke-vinstdrivande organisation som hjälper sina medlemmar med implementering 

av strategier. Organisationen startades år 1988 i ett samarbete av 14 EU-länder och med stöd 

av EU-kommissionen, dess mål är att hjälpa europeiska företag att bli mer framstående och 

hålla en hög kvalitet (www.efqm.org). Modellen tar hänsyn till samhället och hur företag 

påverkar samhället; enligt Rahbek Pedersen & Neergaard (2008:12:1) och Kok et al. 

(2001:31:4) är modellen en av de första som explicit tar in samhället i en ledningsmodell. På 

Internetsidan European Foundation for Quality Management (www.efqm.org) står det skrivet 

att modellen baserar sig på åtta olika grundidéer, varav CSR är en av dem. Detta innebär att 

det är önskvärt att företagen förstår och tar hänsyn till samhället och använder sig av ett etiskt 

tänkande. CSR bör vara en del av företagets värderingar och organisationen bör ta ansvar för 

sina intressenter. Modellen är indelad i nio olika kategorier: ledarskap (leadership), människor 

(people), policy & strategi (policy & strategy), partnerskap & resurser (partnerships & 

resources), processer (processes), nöjdhet hos anställda (people results), kundnöjdhet 

(customer results), påverkan på samhället (society results) och affärsresultat (key performance 

results) (Kok et al. 2001:31:4). Dessa olika delar består i sin tur av möjliggörande faktorer, 

som företaget kan påverka, och resultatet, som är utgången av företagets agerande (Rahbek 

Pedersen & Neergaard 2008:12:1).  

 

                                                 
16 WHO = World Health Organization, FN organ som övervakar det internationella hälsoläget. (www.ne.se) 
17 OECD = Organization for Economic Co-operation and Development, internationell samarbetsorganisation för 
ekonomisk utveckling. (www.ne.se) 
18 Initiativ av FN för strategiska riktlinjer för företag som vill arbeta med hållbar utveckling, se avsnitt 3.4.2.1 
Global Compact, i denna uppsats. 



ATT BLI ETT ANSVARSTAGANDE FÖRETAG 

 

 
 - 43 - 

 
Modell III. Business excellence modellen (Källa: Kok et al. 2001:31:4, sid. 289) 

 

Aspekten ledarskap handlar i modellen om att utveckla mål och värderingar för företaget att 

stå för och leva upp till, och det är ledarnas roll att motivera hela organisationen och ge en 

känsla av mening. Policys och strategier har till uppgift ska göra det möjligt för företaget att 

nå sina mål, och för att förverkliga dessa behövs handlingsplaner och program. I modellen tas 

människor upp och vikten av att ta tillvara på personalen genom att motivera och belöna dem 

uppmärksammas, de ska även involveras i företagets arbete och mål. Partnerskapen ska 

genom hela organisationen och dess samarbetspartners stödja företagets mål, en annan faktor 

som är viktigt för att uppnå målen är att företaget satsar resurser. Processerna är de som ska 

säkerställa att alla planer realiseras. Efter genomförande ska resultatet mätas, både ur kunders 

och anställdas perspektiv. Resultatet, med hänsyn till samhället ska också mätas tillsammans 

med traditionella affärsresultat. (www.efqm.org) 

 

För företags arbete med CSR frågor påvisar modellen enligt Rahbek Pedersen & Neergaard 

(2008:12:1) hur de olika faktorerna påverkar detta arbete. T ex syns det hur viktigt ledarskap 

är för att inkorporera CSR i en organisation; till och med kan ledningens engagemang vara 

avgörande och att det är de som lägger grunden för CSR genom integreringen av det i 

företagets mål och värderingar. Dessa mål ska sedan omvandlas till strategier och 

handlingsplaner för att kunna förverkligas och genomföras. För att det ska fungera, måste 

dessa strategier och planer accepteras av, och kommuniceras till, alla personer i företaget. 

Rahbek Pedersen & Neergaard (2008:12:1) nämner en svårighet med att få med medarbetarna 

på arbetet med socialt ansvar; bara ett fåtal belöningssystem tar i nuläget hänsyn till dessa 
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aspekter. Förutom engagemang och kunskap inom företaget bör organisationen arbeta över 

sina gränser, t ex samarbeta med leverantörer i frågor om socialt ansvar. De menar även att 

företag som tar socialt ansvar på allvar även mäter resultatet av detta arbete för att få veta om 

det har haft någon framgång. 

3.8 Sammanfattning av teori 

Efter denna genomgång av utvalda teorier och modeller av idag existerande litteratur om 

implementering av ansvarsfrågor och aspekter som behövs tas i åtanke vid det praktiska 

arbetet med CSR, kan vi presentera ett antal perspektiv som har betydelse för en lyckosam 

integrering. (Se bilaga V för en tabell av sammanfattning av teori) 

 

För att börja med vad teorin anser vara anledningen till uppkomsten för företag att vilja agera 

på ett socialt ansvarstagande sätt, har vi intressenterna – de grupper som påverkar och 

påverkas av företagets verksamhet. Dessa grupper är viktiga och kan till och med ha påverkan 

på implementeringen, inte minst ska företagen ha en ständig dialog med dem under alla delar 

av processen av att implementera CSR. Det är intressenterna som visar kopplingen mellan 

företaget sociala och ekonomiska dimension. 

 

För att framgångsrikt kunna implementera CSR i sin verksamhet måste ansvarsarbetet 

inkluderas som en del av affärsidén och utgöra långsiktiga mål med tillhörande strategiska 

lösningar. Dock om dessa mål och strategier ska vara integrerade i övriga mål eller stå som 

skilda CSR mål och strategier råder det skilda åsikter om. 

 

Då mål och visioner finns tydligt definierade och bestämda måste de omvandlas till konkreta 

företagshandlingsplaner, företaget kan ta utgångspunkt i att undersöka vad de redan gör i linje 

med CSR och hållbar utveckling och gå vidare därifrån och skapa t ex interna 

uppförandekoder och policys. 

 

Då dessa handlingsplaner ska sättas i verket är det nyckelpersoner som ledning och chefer 

som går i spetsen för att implementeringen ska bli framgångsrik och lyckosam. De måste visa 

och inspirera till engagemang bland medarbetarna. De fungerar som kopplingen mellan 

företagets värderingar och personalen och det blir då viktigt att de är trovärdiga och föregår 

med gott exempel. 
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Förutom lednings och chefers roll i att engagera personalen behövs internutbildning för att 

medarbetarna ska få förståelse för företagets värderingar och lära sig att känna igen etiska 

dilemman. Det är även viktigt att företaget kommunicerar, både med medarbetare och externa 

intressentgrupper, vad deras ansvarsarbete innebär och hur det utförs. Om kommunikationen 

är öppen och transparent skapar denna tilltro och trovärdighet till verksamheten och dess CSR 

arbete. Viktigt är även att det inte blir en enkelriktad kommunikation utan att en dialog förs 

med intressenterna, detta för att få feedback och synpunkter på det utförda arbetet. 

  

Sist men inte minst måste CSR arbetet följas upp. Det ska kontrolleras hur bra 

uppförandekoder och policys efterlevs inom organisationen och till vilken grad målen är 

uppfyllda, detta för att kartlägga framsteg och kunna se förbättringsmöjligheter i sitt arbete. 

Både internredovisning och externa hållbarhetsredovisningar bör sättas upp och 

kommuniceras internt och externt. 
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4 Empiri 

I detta empirikapitel kommer en redogörelse av de sex genomförda intervjuerna att 

presenteras. Som tidigare nämnts i metodkapitlet är de intervjuade: energibolaget E.ON, 

livsmedelsföretaget Nestlé, logistigföretaget Posten, banken Swedbank, konsultfirman 

Respect Europe (omnämns i texten endast som Respect) samt organisationen CSR Sweden. 

Beskrivningar av dessa organisationer återfinns i bilaga ІІ. I detta kapitel blandas de olika 

intervjuerna i en flytande text med beskrivande citat där de passar in. Vi har valt att dela upp 

detta kapitel i stycken enligt aspekter som framkommit som viktiga i referensramen samt 

enligt aspekter som framkom som viktiga under intervjuerna. 

4.1 CSR i verkligheten 

Kärt barn har många namn, och antagligen har det kära barnet också ett antal olika sidor till 

sin personlighet. Detta var något som stod klart efter de utförda intervjuerna om företagens 

arbete med Corporate Social Responsibility – E.ON har t ex tagit bort S:et och kallar det kort 

och gott för CR arbete, detta för att undvika missförstånd om att detta arbete endast skulle 

handla om det sociala ansvaret, de ser det som ett ansvar som sträcker sig längre än så. 

Termen ”socialt ansvar” är dock något som Swedbank påpekar grundar sig i en felaktig 

översättning från engelskan, den intervjuade menar att det inte handlar om socialt ansvar som 

företag har, utan det handlar om det ansvar företag har för samhället, ett samhällsansvar. 

Nestlé koncernen har valt att vid sidan av CSR tala om CSV, Creating Shared Value. Posten 

nämner att de har under väldigt lång tid arbetat med vad de anser är CSR, och att skillnaden 

på senare år är att de nu känner ett behov att beskriva hur de arbetar, och således har arbetat, 

med detta ämne på det sättet man idag förväntas beskriva det. Hållbarhet och hållbar 

utveckling är även begrepp som fluktuerat jämsides med CSR i intervjuerna. Dock, oavsett 

vad man väljer att kalla det19 eller vilka aspekter man väljer att lägga i uttrycket är alla 

intervjuade ense om en sak, om än det uttrycks på olika sätt; för att lyckas med CSR måste det 

vara väl integrerat i hela verksamheten och i de arbetsprocesser som existerar inom 

organisationen. Detta ser vi bland annat i hur Nestlé uttrycker det: 

 

                                                 
19 I detta kapitel använder vi oss av begreppet CSR som ett generellt begrepp, oavsett vad de enskilda företagen 
väljer att kalla det. Dock ber vi läsaren uppmärksamma att de andra uttrycken kommer att förekomma i citat och 
dyl.  
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”Det viktigaste är att CSR byggs in i hela verksamheten, du ska egentligen inte kunna 

urskilja det. Det ska vara som vattenmärket på en sedel, alltså det ska finnas med i alla 

stegen i hela verksamheten för att man ska kunna arbeta med det på ett långsiktigt och 

hållbart sätt. […] CSR måste vara inbyggt ända in i fundamentet annars kommer det 

aldrig hålla i evighet, utan då bara försvinner det och då blir det som en modefluga.”  

(Nestlé 2008-11-27) 

4.2 Mål med CSR arbetet 

Varför arbetar då företagen med socialt ansvar? CSR Sweden betonar vikten av att företag 

måste ha tänkt till när det kommer till CSR, de måste veta varför de vill jobba med detta, det 

ska inte bara vara därför att alla andra gör det. Alla de intervjuade är som sagt enade om att 

CSR är ett arbete som ska ligga som en integrerad del i organisationens övriga delar. Mål och 

syfte med varför företagen arbetar med dessa frågor uttrycks av de tillfrågade företagen 

övergripande som att de ska bidra till en hållbar utveckling, på ett eller annat sätt, genom att 

förena dessa frågor med lönsamhet och få balans mellan företagens ekonomiska resultat och 

deras ansvar. Alla företag vi talat med, även om det inte togs upp detaljerat i intervjuerna, har 

på sina hemsidor och i sina CSR rapporter specificerade mål med det sociala ansvarsarbete 

som bedrivs.  

 

För en stor koncern som E.ON sätts globala mål för CSR arbetet upp, som uppfylls på 

regional nivå, de globala målen kompletteras även med andra mål som är specifika för den del 

av världen där respektive kontor är verksamt. Posten introducerade miljöaspekten år 2007 i 

den balanserade målbilden för hela koncernen och miljömålen lyftes därmed upp ett snäpp 

genom uppgraderingen till koncernnivå. Alla enheter på Posten har även egna balanserade 

målbilder som ska underlätta att de alla når upp till koncernens balanserade målbild. 

 

Dock kan även målsättningen för detta arbete innebära svårigheter, som till exempel 

Swedbank uttrycker det: 

 

”CSR är ju egentligen inget eget affärsområde och då blir det väldigt svårt att sätta mål 

för CSR för det här är ju integrerat i hela vårt varumärke.” (Swedbank 2008-11-27) 

  

Swedbank menar att de kan sätta mål för speciella delar, t ex jämställdhet mellan kön, men att 

det då mer blir som ett Human Resource mål istället för ett CSR mål. Detta beror framförallt 
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på att CSR arbetet inom Swedbank ses som ett såpass integrerat arbete i verksamheten att det 

är svårt att sätta upp separata mål för det. 

 

Denna höga grad av integration av CSR mål är något som också Respect yrkar på och menar 

att för att få ett helhetsgrepp på sitt ansvarsarbete måste det kopplas till den befintliga 

verksamheten, alltså kopplas till de aspekter som företaget och ledningen känner till. Detta 

kan t ex vara att titta på ekonomiska mål samt koncern- och verksamhetsmålen i stort för ett 

företag och sedan hitta kopplingar mellan dem och CSR arbetet. Respect menar även att det 

kan vara argument som lättare går hem, och ger exemplet att om ett företag har som mål att 

öka sina marknadsandelar i en viss region så kan man kombinera det med t ex ett mål att 

jobba mer med mångfald, och på så sätt kan ett mål kring hållbarhet hjälpa till att stötta det 

ursprungliga målet med ökad marknadsandel. Det vill säga att företagen kan ha CSR mål som 

även kan gynna de klassiska marknadsmålen som är mer ekonomiska, vilka redan är 

etablerade och inte är lika ”svårsålda” som t ex hållbarhetsmål. I slutändan gagnar detta även 

affärsnyttan – något som är det övergripande målet i arbetet med CSR. Respect menar att det 

inte bara är att samla allt – miljö, människa etc. – under samma paraply utan det måste även 

kopplas till företagets egen verksamhet. Detta, anser Respect, är inte bara ett bra argument för 

att jobba med frågan utan det är på det sättet man jobbar bäst med frågan. 

4.3 Det börjar med intressenterna 

Ett första steg för företagen i arbetet med det sociala ansvarstagandet, menar CSR Sweden, är 

att de måste börja med att lyssna, titta och tänka över vilka som är deras intressenter, och även 

rangordna dem – vilka prioriteras högst? Vad är det de vill att företaget ska göra? Vidare 

påpekas att bland annat intressentdialogen och intressentmodellen har kommit att bli mer 

komplexa under senare år eftersom det idag finns många fler intressenter som det ska tas 

hänsyn till jämfört med vad det fanns för bara några år sedan. Vidare talar CSR Sweden om 

att intressenterna är själva grunden för CSR arbetet och att en dialog med dem är av yttersta 

vikt för att på så sätt bygga ett långsiktigt arbete ihop inom detta område. På detta sätt får 

företagen även en viktig feedback vilken blir utgångspunkten för det fortsatta arbetet inom 

CSR. E.ON talar om sitt CSR arbete och förtroendet de har från intressenter på följande sätt: 

 

”…vår CR mission blir då att förtjäna och upprätthålla och öka det förtroendet som vi 

har hos nyckelintressenter och att vi lyckas göra det trots att det är snabbt förändrade 

förutsättningar i den globala världen idag.” (E.ON 2008-11-28) 
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Att det är snabba bud i världen idag, som E.ON nämner, är även något som CSR Sweden 

lyfter fram betydelsen av; nämligen betydelsen av att uppdatera de intressentgrupper ett 

företag anser sig ha, att hela tiden vara uppmärksam på om det tillkommer nya intressenter 

eller om arbetet de har med befintliga ändras på något sätt. CSR Sweden uttrycker det på 

följande sätt: 

 

”Om jag var CSR ansvarig skulle jag ha en stor intressentkarta på mitt rum där jag hela 

tiden håller den uppdaterad. […] man ska vara en jäkligt duktig omvärldsanalytiker när 

man är CSR ansvarig.” (CSR Sweden 2008-11-25) 

 

Respect menar att anledningen till att företag kommer till dem för hjälp med sitt CSR arbete 

är lite blandad, det kan vara för att konkurrenterna är på gång med sitt arbete eller för att 

kunderna mer och mer efterfrågar CSR arbete vilket får företagen att känna att även de måste 

komma igång och/eller komma vidare i sitt arbete, då de annars riskerar att halka efter. Den 

intervjuade har uppfattat det som att det oftast är externa intressenter som efterfrågar CSR 

aktiviteter. Sedan blir självkart interna grupper som t ex medarbetarna glada och stolta över 

det utförda ansvarsarbetet. En annan anledning till CSR arbete kan vara att företagen känner 

av den t ex nu heta debatten om klimatfrågan och helt enkelt känner att det är dags att också 

de tar ställning och skrider på så sätt till verket. Många av de företag som kommer till Respect 

har arbetat med CSR frågor sedan tidigare men i ett mer smalt format och känner att de 

behöver hjälp att få till helhetsgreppet eller helt enkelt bara för att sätta upp en bra 

kommunikation utåt för att berätta för intressenter om det arbete de redan utför.  

 

Att kommunicera detta arbete är enormt viktigt för alla de intervjuade, Swedbank uttrycker att 

andemeningen i ett företag är att alla som jobbar där ska dela de grundläggande idéerna. Den 

intervjuade säger bland annat: 

 

”Jag har fått frågor, ibland från studenter; hur många är ni som jobbar på CSR 

avdelningen? Då säger jag att det är 22 000 stycken20.” (Swedbank 2008-11-27) 

 

Dessa idéer ska sedan skina igenom vid varje möte med kunder, leverantörer, studenter etc. 

vilket gör det viktigt att man inom verksamheten förstår och kan kommunicera dessa 

                                                 
20 Swedbank koncernen har totalt 22 000 anställda. 
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betydelsefulla frågor. Att involvera intressenter i CSR arbetet liksom utarbetningen av mål är 

något Posten menar man alltid kan bli bättre på, dock är något de värnar om just 

intressentdialogen. Nyligen har de genomfört en rätt genomgripande lokal intressentdialog där 

de lokala cheferna varit ute och träffat tongivande personer i varje kommun – tillfällen där 

hållbarhetsredovisningen har utgjort en plattform för information och diskussion. Det samma 

gäller E.ON som lägger vikt vid att föra en dialog och vara tydliga i kommunikationen i 

lokalsamhällen där de är aktiva, t ex i Oskarshamn där de har ett kärnkraftverk. Respect 

menar att ytterligare ett effektivt sätt för företag att kommunicera ut sitt arbete är genom att 

vara med i Global Compact, som visar att företagen arbetar med dessa områden, vidare kan 

Global Compact symbolen synas på företagets hemsida liksom företaget syns på Global 

Compacts hemsida och utgör en del i deras nätverk. 

4.3.1 Kunder 

Kunder och konsumenter är grupper som alla de intervjuade speciellt omtalade som viktiga. 

Det producerande livsmedelsföretaget Nestlé nämner t ex: 

 

”Sen har vi ju naturligtvis konsumenterna som är den allra viktigaste stakeholdern […] 

det är ju där du ser frukten av våra produkter så att säga – ute i butik och ute mot 

konsument.” (Nestlé 2008-11-27) 

 

Posten markerar att intressentdialogen innebär att man gör sina intressenter medvetna om det 

CSR arbete som utförs, den första hållbarhetsredovisningen inom Posten kom t ex till stånd 

just för att kunderna efterfrågade en beskrivning av vad som gjordes inom dessa områden. 

Denna hållbarhetsredovisning används nu flitigt i kunddialogen. Den intervjuade menar 

vidare att Posten troligtvis är ett av de företag i Sverige som mest mäter intressentgruppers 

preferenser, de ställer väldigt mycket frågor både till både kunder, allmänhet och andra 

intressenter. Detta eftersom de är ett statligt och väldigt omdebatterat företag vilket gör det 

viktigt men också användbart för dem att mäta den allmänna opinionen, som de senare 

försöker bemöta i sina rapporter. E.ON menar att intressenterna är oerhört viktiga i deras CSR 

arbete, detta eftersom det handlar om att kunna leva upp till intressenternas förväntningar. Då 

intressentgrupper kommer på tal så säger den intervjuade: 
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”Grunden, på något vis till CR arbete, är också att ha stora öron utåt och lyssna, och det 

handlar inte bara om att lyssna utan sen ska man också försöka förstå vad intressenten 

egentligen menar och sen, för att ta ansvar, att verkligen implementera det i de processer 

vi arbetar i.” (E.ON 2008-11-28) 

 

Swedbank nämner också att de gör regelmässiga mätningar bland kunder, som t ex 

kvalitetsindex och nöjd kundindex etc. vilka även inkluderar CSR frågor, därefter läggs 

mycket kraft och energi ner för att tolka materialet. Den intervjuade påpekar att med kunder 

jobbas det dagligdags och att mycket information och input på så sätt kommer från det hållet. 

4.3.2 Non-governmental organizations 

Ytterligare en extern intressent som nämndes under intervjuerna var non-governmental 

organizations, NGO:s. CSR Sweden menar att denna typ av organisationer kan vara en grupp 

som driver på företag i deras arbete med CSR. E.ON säger t ex att NGO:s kräver av dem att 

de ska minimera sina miljöeffekter och överhuvudtaget ha en ansvarsfull verksamhet. Å andra 

sidan menar Swedbank att NGO:s i Sverige är ganska snälla och inte ställer till så mycket 

problem, som de kanske har blivit kända för att göra utomlands. 

 

CSR Sweden menar att det är viktigt att föra en dialog med NGO:s, vilket sker i större 

utsträckning idag. Den tillfrågade menar att företagen ska lyssna på de intressenter som de 

tycker är duktiga och där bygga ett långsiktigt samarbete, t ex miljöorganisationer som sitter 

på stor kunskap. Swedbank nämner att de har tagit kontakt med Greenpeace i miljöfrågor och 

att Amnesty skickar dem en enkät med frågor om hur mänskliga rättigheter hanteras. De har 

också ett samarbete med WWF i form av ett betalkort där Swedbank betalar 50 öre till WWF 

vid varje köptransaktion. Nestlé arbetar nära ihop med flera NGO:s: bland annat är de med i 

Rainforest Alliance, har rättvisemärkt kaffe, sitter i UTZ Kapeh21:s styrelse när det gäller 

kakao och har nyligen ett samarbete med Oxfam22 från Storbritannien. E.ON för en dialog 

med olika organisationer i diverse frågor, de kan bjuda in dem till diskussioner om t ex 

biologisk mångfald, skog och vatten, och arbetar därifrån med att föra in dessa aspekter i sin 

verksamhet och menar på att det är viktigt att arbeta pro aktivt. 

                                                 
21 UTZ Kapeh = UTZ Certifiering är ett världsomspännande certifieringsprogram med visionen att skapa 
hållbara och ansvarstagande leverantörskedjor inom jordbruk. (www.utzcertified.org) 
22 Oxfam är en internationell NGO som jobbar för att sätta stopp för fattigdom och orättvisor. (www.oxfam.org) 
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4.4 Integration av CSR 

I alla intervjuer framkommer det, som redan nämnts, att CSR inte får behandlas som ett 

sidospår i förhållande till verksamheten, detta blir att tänka på vid inkorporeringen av de CSR 

strategier som satts upp inom varje företag. Hur företagen har valt att integrera dessa frågor i 

sin verksamhet skiljer sig lite åt, men det går ändå att urskönja mönster i arbetet med t ex 

likheter att lagar och regler efterföljs (externa som interna) samt att kommunikation är en 

viktig del i detta arbete. 

 

Svårigheter med implementering av CSR frågor i verksamheten kan vara varierande. Respect 

nämner bland annat tid som en återkommande svårighet när de hjälper företag med detta 

arbete – det kan ta olika lång tid beroende på hur mycket andra saker som händer för tillfället 

inom företagen. Det kan också vara så att många beslut ska klubbas i högsta ledningen i 

omgångar vilket kan dra ut på tiden. Det gäller även för konsultfirman att hitta det bästa sättet 

att arbeta med just det företaget som vill ha deras hjälp, det är inte så att Respect kommer in i 

ett företag med en färdig lösning utan varje företag har sitt eget sätt att jobba. Dock, till viss 

del följs samma mönster i implementeringsprocessen – vilket kan vara att kartlägga vad de 

har gjort hitintills, vad det är som saknas för att få helheten i deras CSR arbete, samt vilka 

aktiviteter som redan finns som görs bra och vilka som görs mindre bra. Sedan är det själklart 

en fråga om resurser, kan företag inte tillsätta tillräckligt med resurser på en gång gäller det att 

prioritera bland åtgärderna som behövs tas. Viktigt är att det utreds vad som är möjligt att 

göra, behovsmässigt, tidsmässigt och att man sätter aktiviteter och har planer som är rimliga 

att nå. 

 

Sättet E.ON har valt att integrera sina CSR frågor på är att utgå från tre strategiska områden 

för att också uppnå sin tidigare nämnda CR mission och genom dessa också ta hänsyn till 

ekonomiska, sociala samt miljöfaktorer, och företaget hoppas att med dessa strategier kunna 

maximera det långtgående värdet – både det ekonomiska och det sociala. De tre strategiska 

områden omnämns som Focus, Manage och Organization. Focus handlar om vilka profiler de 

har valt att fokusera på inom CSR området inom vilket de har tre underkategorier – 

klimatförändring, tillgång till energi, samt nästa generation. Manage innebär att hantera risker 

och förväntningar på ett bra sätt. Att se till att ha verksamheten i ordning – att deras processer 

och dylikt sköts ansvarsfullt och att de internt hanterar de förväntningar som finns på dem 

som företag, men också hur de hanterar risker. I det tredje strategiområdet, Organization, sätts 
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själva ramverket för CSR arbetet och det handlar om att bygga en bra miljö som gör det 

möjligt att jobba på ett bra sätt med dessa frågor. Inom detta område faller även att se till att 

det finns tillräckliga resurser, att det finns strategier, policys och riktlinjer och även att se till 

att arbetet slutligen följs upp, mäts och rapporteras. 

 

Tittar vi på Nestlés arbetssätt då det kommer till dessa frågor arbetar de även efter tre steg för 

att bygga in ett varaktigt arbetssätt som efterföljs. Det första steget, och enligt Nestlé det 

viktigaste, är att de följer alla lagar och förordningar som finns, nämligen att de 

affärsprinciper de tagit fram inom CSR området liksom uppförandekoder och så vidare 

verkligen gäller. Därefter kommer långsiktig utveckling, vilket helt enkelt innebär att de 

agerar idag för att skydda nästkommande generationers värld. Sista steget kallar de Creating 

Shared Value inom vilket de har satsat på tre arbetsområden – forskning och utveckling inom 

nutrition, vattenfrågor, samt arbete med att utvecklingen som sker i utvecklingsländerna sker 

på ett så bra sätt som möjligt, Rural Development. 

4.4.1 Policys 

Varje tillfrågad organisation talar om policys, handlingsplaner eller uppförandekoder. För att 

arbeta med dessa frågor kan det ofta behövas, enligt Respect, en slags övergripande policy 

eller vision kring hållbarhetsarbetet, att man har en helhetspolicy som knyter samman allt. 

 

Nestlé talar om en rad program och principer som de jobbar i enlighet med när det kommer 

till t ex kaffe och kakao producenter, dessa beskriver hur de önskar att arbetet ska gå till. 

Internt har de även något som heter Nestlé Business Principles i vilka man bland annat kan 

hitta de tio punkterna i Global Compact samt vilka punkter utav ILO, International Labour 

Organisation som de stöttar. Den intervjuade uttalar sig om Business Principles så här: 

 

”…vi är 280 000 medarbetare inom Nestlé koncernen, så inom livsmedelssektorn är vi 

världens största livsmedelsföretag, och det är jätteviktigt att alla medarbetare, oavsett 

var de än arbetar – i fabriker, i vilka länder, så ska alla känna till dem och alla ska 

arbeta efter dem.” (Nestlé 2008-11-27) 

 

Swedbank, som även de har skrivit under Global Compact, talar om uppkomsten av sin CSR 

policy, och den intervjuade anmärker också på hur viktigt det är, speciellt nu när de har 

expanderat utomlands, att man har likartade policys i hela företaget. Deras policys, som i 
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många andra företag, fastställs av bankens styrelse, ledningen tillsammans med styrelsen 

lägger fast verksamhetens grundläggande värderingarna och de är dessa som är inbakade i 

CSR policyn. 

 

Posten talar om den ”uppsjö” av policys de tidigare jobbade med, det var koncernpolicys 

under alla de olika områdena, t ex miljö och etik. Till följd av detta beslutade 

koncernstyrelsen att dessa skulle ersättas med en enklare styrning som år 2007 resulterade i en 

uppförandekod och ett verksamhetssystem. Uppförandekoden ses som en vägledning och 

internt kallas den för en ”kompass” som visar exakt på vad Posten står för och hur de ska 

agera inom verksamheten. 

4.4.2 Ledningens roll 

Denna vägledning, ”kompass” som Posten talar om ligger på varje chefs ansvar att använda 

och integrera bland personalen. Även Swedbank nämner att det är upp till respektive 

verkställande direktör att se till att deras CSR policy implementeras i valda delar i den 

verksamhet han eller hon bedriver. E.ON som för tillfället vid intervjun hade en ny CSR 

strategi som ska implementeras beskriver att de kommer att jobba genom ledningsgrupper 

som erbjuds support när de i sin tur ska nå ut i hela organisationen med de nya riktlinjerna och 

reglerna. 

 

Att styrelsen och ledningsgrupperna bör vara tydliga med att visa att dessa frågor är någonting 

som man verkligen vill jobba med och att det är viktigt och värdesätts högt är även ett allmänt 

konstaterande bland de intervjuade. Ledningen är i allra högsta grad viktig och inblandad i 

dessa frågor och i integreringen av dem i verksamheten. Detta eftersom, som Nestlé uttrycker 

det: 

 

”Jag skulle vilja säga att de har den största betydelsen utav alla därför att om inte 

ledningen skulle anta det här och se till att det genomsyrar hela organisationen kan man 

glömma det. Därför att integrera detta är liksom inte bara en engångsföreteelse utan 

detta är någonting som ska finnas som en… ja, vad ska jag säga… som en del utav 

ryggmärgen i allt vad du gör.” (Nestlé 2008-11-27) 

 

Vidare för att trycka på hur viktiga attityder och icke verbal kommunikation bland personer i 

chefspositioner säger Swedbank så här: 
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“Det viktigaste är att respektive chef i sin dagliga gärning omfattas av värderingarna. 

[…] en organisation kopierar chefernas beteenden, så att man måste vara konsekvent. 

Jag menar, har du en chef som inte omfattas av de här värderingarna spelar det ingen 

roll om man drar av ett antal overhead bilder och talar om att så här ska ni göra, om 

man själv inte gör det.” (Swedbank 2008-11-27) 

 

För att komplettera detta citat från Swedbank nämner CSR Sweden att det inte går hand i 

hand att man i ledningsposition jobbar mycket med och tycker det är viktigt med miljö, för att 

sedan åka hem i en bil som är en miljöbov. Likaså om man tycker det är viktigt att ens 

personal ska jobba som volontärer, ska man som chef själv göra det också. CSR Sweden anser 

att ledarskap är en av de aspekterna som är speciellt viktig vid det praktiska arbetet med CSR.  

4.4.3 Internkommunikation 

Då det gäller lite större företag, menar CSR Sweden att den största utmaningen för företag är 

att på ett framgångsrikt sätt implementera allt som berör CSR frågorna på alla olika 

avdelningar – något som de erkänner är jättesvårt. Här kommer betydelsen av 

internkommunikationen in, att ha en bra fungerande internkommunikation och se till att 

policys och uppförandekoder är väl förankrade internt är jätteviktigt men också något som är 

väldigt svårt enligt CSR Sweden. 

 

E.ON menar att när man tittar på CSR aspekterna inom den dagliga verksamheten blir det 

också ett sätt att jobba med kultur vilket leder in på värderingar och betydelsen av att trycka 

på dem och även visa på exempel för att de inte bara ska bli ord utan innebörd: 

 

”…värderingar kan ju inte bara bli fina ord på papper, många företag har ju i princip 

liknande ord. […] det viktiga handlar ju om att få ut det här, att man har den dialogen 

levande internt i organisationen – så att den enskilda medarbetaren kan förstå vad det 

handlar om för just honom eller henne.” (E.ON 2008-11-28) 

 

E.ON berättar att de här arbetar en del genom intranätet, t ex publicerar de där artiklar om 

CSR området där medarbetarna även har möjlighet att ställa frågor, detta är ett verktyg som 

fortfarande är under utveckling. Nya sidor på intranätet har lanserats och utökningen 

fortsätter. Vidare berättar E.ON att de ska börja med artikelserier som ska lyfta fram 

ansvarsfrågor och olika dilemman kopplade till företagets verksamhet. Vid lanseringen av 
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årets ”Vem bryr sig”23 skickades den även ut till personalen tillsammans med ett 

frågeformulär där medarbetarna fick möjlighet att ge feedback på produkten, vad som var bra 

och mindre bra och vad som var viktigt. Den intervjuade berättar även att hennes företrädare 

hade en figur som kallades Cesar på intranätet. Cesar skildrade berättelser, etiska dilemman 

och andra situationer kopplade till ansvar som han hamnade i – där medarbetarna fick välja 

bland olika svarsalternativ. Det viktiga med figuren var inte att svara rätt eller fel utan att få 

igång en diskussion, en dialog och en aktivitet internt kring dessa frågor. Detta är något som 

E.ON gärna vill fortsätta med i framtiden, samtidigt som material för olika workshops håller 

på att tas fram för hela organisationen, just för att utveckla dialogen. Även Nestlé arbetar med 

intern kommunikation mycket via intranätet och via interna möten där dialogen förs. 

 

Posten arbetar med att få igång en dialog genom att ge ut case i form av 

arbetsdiskussionsmoment som är kopplade till uppförandekoden, särskilt då de håller på och 

lanserar en ny sådan påpekas vikten av att få feedback på den från medarbetarna så att de kan 

vara med och påverka. Den interna kommunikationen har också i stort gått ut på att förklara 

vad CSR är och försöka ingjuta mod och trygghet i att det finns en styrning som är ansvarsfull 

och att CSR inte är någonting nytt utan något som redan under en lång tid funnits inom 

organisationen. 

4.4.4 Medarbetare och utbildning 

Utbildning är en viktig del för att kommunicera ut nya och gällande regler och riktlinjer bland 

medarbetarna, och enligt CSR Sweden är detta något som brukar börja med någon form av 

uppförandekod som skickas ut bland alla anställda. Vanliga former att arbeta vidare är att 

företagen har utbildningar på intranät och det är inte helt ovanligt att medarbetare t ex varje år 

ska läsa igenom företagets värderingar och eventuellt skriva på ett papper att man har tagit del 

av det. Detta kan också komma att bli väldigt aktuellt inom vissa branscher att man skriver på 

och binder sig vid värderingar just i och med korruptionsrisker och så vidare. Vidare talar 

CSR Sweden om mer praktiska åtgärder som t ex kan vara att låta avdelningar tävla mot 

varandra när det gäller att spara på miljön, köra något slags uppstartandeprojekt alternativt en 

kick-off tillsammans med inläsning av standarder, så att det verkligen genomströmmas och 

man får med sig alla. 

 

                                                 
23 En tidning där företaget berättar om sin verksamhet och hur de arbetar med olika frågor som t ex jämställdhet 
samt vad andra tycker deras arbete, både bra och dåligt. (”Vem bryr sig” 2008) 
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Respect menar att det gäller att hitta rätt utbildningsläge för respektive företag, detta för att 

det inte ska bli tråkigt och repetitivt med enskilda delar – utan att det är viktigt att få in 

helhetsgreppet om CSR även hos medarbetarnas medvetande och kunskap. Företaget 

uppmanas helt enkelt att tänka över varför de gör som de gör och vad hållbar utveckling är för 

dem. Detta för att de sedan ska hitta en bra nivå att lägga en utbildning på. 

 

”…vad har man utbildningar för? Är det för att höja den allmänna medvetande nivån, 

eller för att höja engagemanget? […] eller är det för att medarbetarna ska verka för att 

uppfylla de hållbarhetsmål som satts upp?” (Respect 2008-12-01) 

 

Respect menar på att det finns olika behov av utbildning och att de sakliga utbildningarna som 

t ex hur företaget ska avfallssortera är inte så himla kluriga att få grepp om. Det är när det 

kommer till att höja medvetandegraden om helheten av CSR frågorna och arbetet, som det 

kan bli lite svårt: 

 

”Det handlar lika mycket om direkt utbildning som om en diskussion kring olika 

uppfattningar och värderingar, vilket alltid är lika spännande.” (Respect 2008-12-01) 

 

Att just få till en övergripande CSR utbildning är någonting E.ON står inför för tillfället. De 

har specifika utbildningar som t ex när det gäller att få in CSR perspektiven i 

inköpsverksamheten får inköpspersonalen en speciell utbildning i det, liksom det finns 

särskilda miljöutbildningar etc. men ingen utbildning som tar hand om CSR på ett mer 

bredare perspektiv. De har en intern uppförandekod som behandlar deras etiska koder, hur de 

ska uppföra sig och så vidare, men känner nu att det finns ett behov av att ta fram en 

utbildning som är mer generell. Den intervjuade anser inte att det handlar om att lära sig CSR 

policyn ordagrant utan mer en utbildning om tillämpning och grundtonerna för att kunna tolka 

den på ett bra sätt. 

 

Då Posten lanserade sin uppförandekod skickades den hem till alla medarbetare för att den 

ska kunna begrundas och läsas in. Dessutom, för att få feedback och för att skapa en intern 

diskussion har också en Casebank etablerats med diskussionsfrågor för att få igång ett 

engagemang. Detta är ett arbete som kommer att följas upp under nästa år med t ex hur många 

som har kunnat diskutera den i den dagliga verksamheten: 
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”vi hoppas […] att vi ska få feedback på områden som saknas eller som känns att vi 

behöver uppdatera. Vi hoppas ju att detta ska vara ett levande dokument som också 

medarbetarna kan vara med att påverka.” (Posten 2008-11-28) 

 

Swedbank arbetar med flera olika utbildningar, dels håller de på att ta fram en 

introduktionsutbildning för alla nya medarbetare som ett led i att få alla att arbeta efter samma 

värderingar. Vidare finns det ett antal olika utbildningar inom olika områden, flera stycken 

inom etik och säkerhet bland annat, de använder sig av utbildningar som är PC-baserade och 

som personalen kan göra vid sina datorer. Vissa av dessa utbildningar är obligatoriska medan 

andra är frivilliga och på så sätt vill företaget låta personalen själva bygga sin kompetens 

genom att de kan även kan välja i vilka utbildningar de vill medverka. 

 

Även Nestlé har fortgående utbildning av personalen och de har en funktion på intranätet som 

ska påminna personalen om dessa frågor. När de startar upp datorerna så kommer en gubbe 

upp med ett dagens ord från deras Business Principles, den interna uppförandekoden, detta för 

att alla i personalen ska ta del av och påminnas om dessa.   

4.4.5 Leverantörskedjan 

En annan aspekt av att implementera CSR i hela verksamheten är att integrera det även i 

leverantörskedjan. CSR Sweden menar att det är jätteviktigt samtidigt som den tillfrågade 

menar att företagen själva får bestämma sig för hur många led som de ska ta ansvar för. Den 

intervjuade anser att hur många led som detta ansvar ska omfatta beror lite på bransch, och 

nämner t ex textilbranschen som en bransch där leverantörskedjan kan vara upp till 90 % av 

CSR arbetet. Den intervjuades åsikt är att företagen här värderar själva, och behöver de ta 

ansvar för fyra led så får de göra det.  

 

Nestlé samarbetar med stora delar av leverantörskedjan, t ex har de genom 800 stycken 

agronomer ett nära samarbete med bland annat mjölkbönder men även med kaffeodlare 

genom rådgivning för framtagandet av kaffebönor som ska ge bättre kvalitet på kaffet och 

därmed bättre inkomst. Vidare utvecklar de kaffeplantor som passar för olika klimat och 

förutsättningar, vilka de delar ut till odlarna. Den intervjuade nämner även att det inte bara 

satsas på odlaren utan på alla leden, detta för att säkerställa att alla har följt vissa kriterier. 

Nestlé är därför med i samarbetet Common Code for Coffee Community. Där träffas 

representanter från odlare, myndigheter, NGO:s och producenter och bestämmer vilka 



ATT BLI ETT ANSVARSTAGANDE FÖRETAG 

 

 
 - 59 - 

principer som ska gälla dem emellan. Common Code for Coffee Community fungerar som en 

stämpel för att kaffet är framtaget enligt dessa principer. En annan del i att integrera CSR i 

leverantörskedjan för Nestlé som nämns under intervjun är transporternas betydelse och då att 

allt kaffe transporteras med båt därför att det är ett mer miljövänligt alternativ.  

 

E.ON integrerar sina CR perspektiv i avtalen med sina leverantörer, och menar att de ställer 

samma krav på dem som de gör på sin egen verksamhet, dessutom innefattar detta flera led 

genom att de yrkar på att leverantörerna har koll på underleverantörerna. Posten arbetar med 

att försöka centralisera sin inköpsverksamhet för att få mer överblick och menar på så sätt att 

de t ex kan referera till sin uppförandekod när de skriver avtal. De är tydliga med vad de står 

för och vad de förväntar sig när de skriver avtal med leverantörer men har valt att inte gå 

vidare till underleverantörerna, det är leverantörens sak att säkerställa att deras leverantörer 

lever upp till kraven menar de. Liksom om att det uppdagas att leverantörerna inte följer upp 

dessa krav, riskerar de att tappa avtalet med Posten. 

 

Swedbank berättar att de hela tiden arbetar med leverantörer och ställer krav på inköpssidan; 

att även de ska ha miljöpolicys och krav på mänskliga rättigheter. För Swedbank är även de 

finansiella flödena viktiga, och de försöker få in miljöfrågor i rådgivningsprocessen liksom de 

har särskilda rutiner på miljöanalyser då det rör sig om större företagsengagemang på 

kreditsidan. Vidare har de på placeringssidan fondbolaget Swedbank Robur, med etiska 

fonder och miljöfonder och här har de särskilda krav för att företag ska få ingå i fonderna. 

4.5 Att mäta och rapportera CSR 

Alla de intervjuade företagen redovisar och rapporterar sitt arbete med CSR på något sätt, 

dessutom använder de sig av någon form av intern kontroll för att följa upp arbetet. CSR 

Sweden menar på att: 

 

”det är ju jätteviktigt att man mäter det här precis som man mäter allting annat i ett 

företag.” (CSR Sweden 2008-11-25) 

 

Den intervjuade nämner vidare att detta arbete brukar presenteras i en hållbarhetsredovisning 

eftersom företagen ofta vill kunna kommunicera det till sina investerare då de anser att det är 

viktigt och pekar särskilt på betydelsen av att redovisa att resultatet blir bättre och bättre. CSR 

Sweden rekommenderar att företag arbetar med en hållbarhetsrapport som är resultatinriktad 
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och har en finansiell koppling men att det är just den biten som kan vara svår. Enligt den 

intervjuade är GRI (Global Reporting Initiative) den vanligaste standarden för att 

kommunicera utåt, den är ett kraftfullt instrument. Även Respect talar om GRI och säger att 

det är den de brukar rekommendera företag att arbeta efter då det är en etablerad och 

heltäckande standard. Även om företagen inte är ute efter en externt verifierad redovisning 

fungerar GRI:s riktlinjer som en bra grund för de flesta. Den intervjuade menar även att 

ytterligare en fördel med GRI är att den skapar en slags kvalitetsstämpel på redovisningen då 

den är välkänd, vilket ger företagen en kommunikativ plattform, många företags konkurrenter 

och kunder använder den också vilket gör den användbar. Det finns även andra certifieringar 

som garanterar en viss kvalitet på arbetet; Posten, Nestlé, Swedbank Sverige och E.ON i 

Sverige arbetar med certifieringsstandarden ISO 14001 för miljö och miljöledning vilket visar 

hur de arbetar med miljöaspekten. 

 

I nuläget rapporterar Posten och E.ON enligt GRI. Posten arbetar utifrån sin balanserade 

målbild som redovisas varje delår, samt den internrapportering som görs varje kvartal vilket 

sedan mynnar ut i deras hållbarhetsredovisning som då görs enligt GRI:s riktlinjer. E.ON 

baserar hela koncernens hållbarhetsredovisning, CSR rapporten, på GRI:s riktlinjer där de 

varje år redovisar enligt ett antal indikatorer. Den intervjuade berättar att företaget har gjort 

valet att lägga sig på den högsta nivån, A+, den nivå där företagen mäter flest indikatorer, och 

det innebär att E.ON även har en extern granskning av sin hållbarhetsredovisning. Förutom 

redovisningen enligt GRI och dessa indikatorer har E.ON även en skriftlig och mer berättande 

del av sin CSR rapport, där de skriver om sitt CSR program och hur de jobbar strategiskt med 

dessa frågor. Inom företaget har också de olika marknadsenheterna egna sätt att redovisa; 

E.ON Sverige har t ex ett eget miljöbokslut om hur de arbetar med miljöfrågor och hur väl de 

lever upp till sina mål. Swedbank berättar att de är på väg att återuppta sin redovisning enligt 

GRI, de arbetade med den för några år sedan men slutade, nu ser de dock att allt fler företag 

använder sig av GRI och har därför valt att återuppta GRI rapporteringen igen.  

 

Nestlé menar att de inte använder sig av någon direkt standard i sin hållbarhetsredovisning, de 

menar att det finns så många olika CSR koder och certifieringar, som till och med kan 

motverka varandra, därför har de valt att arbeta på sitt eget sätt. De pratar om olika 

indikationer för att mäta sitt CSR arbete; bland annat försäljningssiffror, där företaget följer 

upp försäljningen av produkter där CSR blivit mer synlig, t ex genom märkning som 

rättvisemärkt kaffe, Rainforest Alliance eller Nestlé Compass för att se hur dessa tagits emot 
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på marknaden. Även antal besökare på länken ”Vårt ansvar” på företagets hemsida där det 

berättas om hur Nestlé arbetar med dessa frågor, ses som en indikation på det intresse som 

finns för deras CSR arbete.  

 

Vad gäller mätning av arbetet internt är det något som företagen jobbar en hel del med, dock 

på lite olika sätt. Swedbank pratar om att de har olika kontrollstationer inbyggda i sitt system, 

dels i form av internrevision, men också genom så kallade ”compliance officers” som arbetar 

med att se till att företaget följer regelverket, att värdera risker samt att kontrollera graden av 

efterlevnad. För att mäta personalens attityder och värderingar gör de en webbaserad enkät 

som skickas ut internt. Vidare följs arbetet upp via de stabschefer som finns för olika 

områden, för CSR nämns att detta arbete t ex kan ses som etik, som hamnar under HR-

avdelningen, säkerhet, kreditfrågor och placeringsfrågor, och det är respektive stabschef som 

är ansvarig för att följa upp sin verksamhetsdel. På detta sätt följs verksamheten upp överlag 

och inte speciell uppföljning av CSR frågor görs. E.ON värderar CSR internt på det sättet att 

de följer upp och utvärderar mål som de har satt upp; hur de når målen och hur väl de når 

målen, de arbetar med att utveckla indikationer, men menar precis som CSR Sweden att det 

kan vara svårt att hitta mätbarheten då: 

 

”eftersom vi är i en fas där CSR är en otroligt omogen bransch måste vi hitta de där 

verktygen och kommunikationsmedlen för att redovisa och implementera så att man blir 

bättre och bättre hela tiden.” (CSR Sweden 2008-11-25) 

 

CSR Sweden menar trots allt att även om CSR frågorna är komplicerade nu tror den 

intervjuade att de kommer att ha löst sig om några år. Den tillfrågade gissar till och med att 

det inte kommer att pratas om företagens arbete med CSR på samma sätt som nu utan då vi 

just nu befinner oss i en omställningsfas vilket innebär att om några år kommer CSR vara en 

självklarhet i företagens verksamhet. 
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5. Analys 

I detta analyskapitel ämnar vi att genom en diskussion av det hitintills insamlade materialet, 

teoretiskt som empiriskt, uppnå vårt syfte, som vi vill påminna läsaren är: 

 

Syftet med denna uppsats är att jämföra befintlig teori om implementering av CSR i företags 

verksamhet med hur företag arbetar med frågan i verkligheten, detta för att se problem eller 

utvecklingsmöjligheter hos existerande teori. 

 

Följaktligen kommer referensramens teorier att ställas mot de empiriska aspekterna från 

genomförda intervjuer för att utreda om det finns skillnader och/eller likheter. Denna 

analysdiskussion väljer vi att dela in i de presenterade frågorna i den inledande 

problemdiskussionen, vilka har guidat oss genom denna process. Den sista frågan, om vi efter 

slutförd undersökning kan se behov av att teorin om implementering av CSR kan utvecklas, 

väljer vi att presentera som ett avslutande stycke i detta kapitel för att, så att säga, knyta ihop 

påsen. 

5.1 Skiljer sig teori och empiri åt i synen till vi lken grad CSR ska 

vara integrerat i ett företags mål och strategi? 

För att uppnå och förverkliga en idé behöver man specificera och utveckla vad det är man vill 

göra och hur man ska uppnå detta. Detta planeringsstadium är, oavsett vad man planerar att 

uppnå, essentiellt för att guidas rätt i sin förverkligandeprocess – CSR är inget undantag.  

5.1.1 CSR mål 

När det gäller CSR och dess förhållande till företagets övriga mål finns det teoretiskt lite olika 

syn på detta; SIGMA modellen för implementering av arbete med hållbar utveckling har som 

första steg att företagets affärsidé och långsiktiga mål ska utvecklas så att hållbar utveckling 

blir en del av dem. Crane & Matten (2007) menar å andra sidan att CSR mål kan vara såväl 

separerade från företagets övriga mål som integrerade. De intervjuade uttrycker saken på lite 

olika sätt; Swedbank menar att det är svårt sätta upp mål för CSR eftersom det är så pass 

integrerat i verksamheten och verkar därmed gå på SIGMAS linje. Andra menar att CSR 

målen ska ligga som en del i verksamheten, men att de ska kopplas till och således 

kombineras med t ex marknadsmål. Det tycker vi kan ses som att CSR målen därmed blir till 

viss del integrerade och till viss del separerade; om CSR mål kopplas till verksamheten är de i 
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och för sig integrerade, men i och med att det finns CSR mål att koppla till andra mål tyder 

det på att de från början är separata. Posten har t ex speciella miljömål, som dock ingår i 

koncernens övergripande målbild, och därmed har kopplats till verksamheten samtidigt som 

det finns specifika mål för miljö vilket tyder på separation. E.ON sätter upp globala mål för 

sitt CSR arbete och har därmed specifika mål för detta. Företagen verkar alltså gå mer i linje 

med Crane & Matten (2007) än med SIGMA modellen, alltså att CSR mål även kan vara 

separata. Vidare verkar målen som sättas upp för CSR, sedan kopplas till företagets övriga 

verksamhet och integreras på så sätt, vilket enligt Respect är sättet man jobbar bäst med CSR 

på.  

 

Om CSR ska integreras i affärsidén eller inte, är det svårt att säga vad som egentligen ska 

gälla, är det svårt eller inte ens relevant för alla företag att, som SIGMA modellen menar, ha 

CSR som en del av affärsidén? Det kan gälla för företag som bygger hela sin verksamhet på 

att vara t ex ett etiskt eller miljövänligt företag. Men om det inte är företags främsta anledning 

till att existera på marknaden, anser vi att det inte heller blir relevant att göra CSR till en del 

av affärsidén. Då passar det bättre om deras vision och övergripande mål är en sak och att de 

sedan integrerar CSR genom att välja att arbeta med det för att uppnå dessa mål. Antingen 

eller, integreras socialt ansvar i verksamheten vare sig det utgör en del i affärsidén eller inte. 

Dock, en risk i att målen inte integreras totalt i verksamheten och står som separata mål blir 

det som många av de intervjuade har talat om och som Nestlé uttryckte klart och tydligt; om 

CSR inte totalintegreras riskerar det att bli en modefluga. Om målen inte integreras eller starkt 

kopplas samman med övrig verksamhet liksom mål, är de inte heller lika svåra att exkludera 

från verksamheten då modevågen har passerat. Liknande situation står vi alternativt inför nu 

då marknaden har klivit in i en lågkonjunktur som inte verkar försvinna än på ett tag, kommer 

CSR frågorna vara lika mycket i fokus när det blir lite ”svårare tider”? Där CSR aktiviteterna 

är väl integrerade i verksamheten tror vi ej att en lågkonjunktur kommer att påverka CSR 

arbetet avsevärt mycket, detta även eftersom företagen faktiskt finansiellt tjänar på många 

CSR initiativ. 

5.1.2 CSR strategier 

När företag väl har ställt upp sina mål för verksamheten ska de förverkligas, enligt SIGMA 

modellen måste företagen därmed skapa strategier och taktik för att det ska vara möjligt. Hos 

företagen arbetas det på lite olika sätt, E.ON har valt att ha ett CSR mål som ska uppnås 

genom att de arbetar utifrån tre strategier: Focus, Manage och Organization. Varje strategi 
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innehåller ett antal steg som specificerar hur arbetet ska gå till, t ex genom ökad innovation, 

riskhantering, policys och rapportering av arbetet. De får därigenom en relativ detaljerad 

strategisk plan som de kan följa i sitt arbete med CSR. Tankesättet kan även ses hos Nestlé 

som har delat in vägen till CSR målen i tre steg, det första innebär att de ska följa lagar och 

övriga principer, det andra steget är arbetet för långsiktig utveckling och det sista steget är 

deras Creating Shared Value.  

 

De övriga företagen talar inte om lika detaljerade planer utan arbetar på andra sätt, alla 

företagen har t ex policys eller uppförandekoder och sina interna tillvägagångssätt och medel 

för att uppnå dessa, som även kan vara mer eller mindre detaljerade. Business Excellence 

modellen tar upp strategier och policys som en av de nio kategorierna för implementering, de 

fungerar som ett handlingsprogram för företag i planeringen av hur de ska uppnå sina mål. 

Crane & Matten (2007) ser policys och uppförandekoder som en konkret form av 

handlingsplan och alla intervjuade berättar att de har uppförandekoder i en eller annan form. 

De har även CSR policys eller ett antal affärsprinciper som de menar uttrycker de värderingar 

som företaget står för och som medarbetarna ska följa inom en ram för det uppförande som är 

önskvärt. Posten ser sin CSR policy som en ”kompass” som ska hjälpa verksamheten och 

medarbetarna att hitta rätt väg inom företaget. De flesta företagen verkar därmed ha Löhman 

& Steinholtz (2003) synsätt på policys och uppförandekoder, att de fungerar som ett slags 

riktlinjer inom organisationen. EU-kommissionen å sin sida hävdar att de även ska innehålla 

beskrivningar av hur CSR ska implementeras och hur det ska kontrolleras. Det är inga av 

företagen som uttryckligen har talat om att detta är något som deras policys inbegriper utan 

beskriver dem mer som just värderingar och riktlinjer för uppförande.  

 

Respect menar att en CSR policy är något som ska samla ihop alla delar av CSR och skapa en 

helhet. Det är så som företagen verkar se sina CSR policys, Posten hade till och med samlat 

ihop sin spridning av enskilda policys och nu fastställt en hel CSR policy som samlar ihop 

alla aspekter av arbetet. Vi tror även att, förutom att det är enkelt med en samlad policy, kan 

en specifik CSR policy vara ett sätt för företag med CSR arbete att gardera sig. Detta då, som 

Smith (2003:45:4) uttrycker, företag idag är väldigt utsatta för kritik och hård granskning, 

vilket ger oss intrycket att det kan vara riskfyllt att säga att man arbetar med CSR då det 

automatiskt kan medföra en hårdare granskning på företaget utifrån, samtidigt som företagen 

får mer tryck på sig att arbeta med dessa frågor. Vi tror därför att många kan välja att samla 

alla sina policys och namnge dessa med ett gemensamt namn – CSR policy, för att tydliggöra 
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sitt ansvarsarbete liksom att visa att detta arbete är ett planerat och strategiskt formulerat 

sådant. Detta även om arbetet fungerade lika bra tidigare med separata olika policys. 

5.1.3 Riktlinjer och standarder för CSR 

Något som fångade vår uppmärksamhet under intervjuerna var att företagen inte verkar arbeta 

med så många olika etablerade standarder och riktlinjer för uppbyggandet av t ex sina 

uppförandekoder och policys. I referensramen (kapitel 3) presenteras flera standarder och 

riktlinjer för uppförandekoder och policys som företag kan ta hjälp av (ILO, OECD, Global 

Compact, Amnesty, Ethical Trading Initiative, för att nämna några); vad gäller företagen 

nämner Nestlé att de använder sig av flera principer, bland annat arbetar de med valda delar 

av ILO och Global Compact, även Swedbank och Posten är med i Global Compact. Dock är 

det, så vitt vi vet, ingen av de andra standarderna som de företag som vi intervjuat arbetar 

utifrån. Respect uttrycker att en stor fördel med Global Compact är att den är så pass välkänd 

och därmed kan fungera som ett slags kvalitetsstämpel på att företagen arbetar med CSR. Om 

ett företag använder sig av en mindre erkänd standard kan det medverka till att 

kommunikationen utåt angående CSR arbetet inte blir lika tydlig och trovärdig som om de 

skulle använda sig av t ex Global Compact. Detta antar och förutsätter vi även gäller för 

övriga internationella standarder och certifieringar – de kan utgöra kommunikativa stämplar 

som visar att ansvarsarbetet innehar hög kvalitet och bra värderingar. Anledningen till varför 

företagen inte valt att arbeta efter fler standarder har vi ej utrett, men som Nestlé nämner kan 

de flertalet standarder som existerar, i slutändan till och med motverka varandra och på så sätt 

blir det svårt att anamma flera standardiserade riktlinjer vilket har gjort att Nestlé föredrar att 

utveckla sina egna än att ansluta sig till många fler än vad de redan jobbar efter. 

 

Då det finns ett hav av riktlinjer från olika institut inom olika ämnen (t ex arbetsmiljö, klimat, 

miljö, arbetarens rättigheter, mänskliga rättigheter etc.) tror vi att en idé kan vara att 

sammanställa mer övergripande standarder och riktlinjer som kombinerar dessa ämnen 

rörande CSR, och på så sätt öka kännedomen och användandet av dessa. Dessa övergripande 

standarder skulle t ex kunna utvecklas branschvist eftersom vi har sett att CSR arbetet kan 

skilja sig avsevärt från bransch till bransch, på så sätt att olika branscher (företag) har t ex 

olika miljöpåverkan samt olika påverkan på lokalsamhälle och vill då kompensera för detta 

och arbeta med hållbar utveckling på det sätt som lämpar sig bäst. Med hjälp av dessa 

standarder kan sedan företagen vidareutveckla sina egna policys och uppförandekoder så att 

de passar dem och tar upp de aspekter som just de tycker är viktiga. 
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Varför företagen utvecklar och gör standarderna till sina egna kan funderas på; är de idag 

existerande standardiserade riktlinjerna inte tillräckligt bra, eller ses det av externa parter som 

bättre att ett företag skapar egna skräddarsydda policys? Vi tror att det har att göra med vad 

Smith (2003:45:4) menar; det finns inte en universell lösning på hur företag ska jobba med 

CSR, vilket i och för sig talar emot en standard som gäller för alla. Han menar att CSR 

strategier ska vara unikt gjorda för varje företag och bransch, utifrån detta anser vi då att 

standarder måste anpassas, det är svårt att bara applicera dem rakt av. Dock förespråkar vi att 

mer generella normer skapas som ett slags utgångspunkt för företag inom olika branscher från 

vilka företagen sedan utveckla sina egna policys, anpassade just till deras verksamhet. 

5.2 Läggs olika vikt vid intressentperspektivet i t eori och empiri för 

implementering av ett företags CSR arbete? 

Inom teorin om intressentperspektivet är de olika författarna överens om åtminstone en sak; 

att intressenter, de grupper som påverkas av eller påverkar företagen, är viktiga. Detta var 

något vi även kunde märka i CSR Swedens uttalande om att de anser att det är intressenterna 

som utgör grunden för frågorna och arbetet med CSR. Det råder dock teoretisk oenighet om 

vilken tyngd företag ska lägga vid de olika intressentgruppernas åsikter och önskningar. 

Midttun (2007:7:4) anser t ex att de utgöra basen för CSR arbetet vilket innebär att företagen 

gör bäst i att vårda dessa relationer väl, liksom att de olika intressentgrupperna ska tas hänsyn 

till i företagens beslutsfattande. Stor vikt läggs där vid betydelsen av intressentperspektivet, 

vilket även Crane & Matten (2007) håller med om, eftersom då företag börjar arbeta med etik 

och socialt ansvar är det just dessa grupper som berörs. Å andra sidan har vi teoretiker som 

Porter & Kramer (2006:84:12) och Rahbek Pedersen (2006:111:2) som inte vill lägga lika stor 

vikt vid dessa grupper. De anser även att de har betydelse för företaget och företaget måste 

känna dem väl, men då det kommer till beslutsstagande kan inte hänsyn tas till alla. Dels för 

att intressenterna aldrig helt skulle kunna sätta sig in i företagets situation, vilket betyder att 

företag måste filtrera intressenternas åsikter och viljor innan de övervägs i beslutsfattandet. 

Det gäller här även att som Bruselius & Skärvad (2004) och Mabon (1994) diskuterar, att 

väga de oförenliga krav som olika intressenter kan ha på företaget mot varandra och hantera 

dessa utifrån maktförhållandena mellan företaget och respektive intressent. 

 

CSR Sweden framhåller intressenternas betydelse i allra högsta grad – företagen ska lyssna 

på, ta råd och få information av de intressentgrupper som är duktiga och väl insatta i de 
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områden företagen vill arbeta med, t ex kunskapsfyllda NGO:s. Det vill säga att stor vikt ska 

läggas vid dessa grupper, men fortfarande landar det i någon form av en rangordning av 

intressenterna som Porter & Kramer och Rahbek Pedersen talar om – hänsyn ska tas till de 

grupper som är viktiga och kunniga. Som vi märkt i empirin kan viktiga intressentgrupper 

skilja sig beroende på företagstyp och bransch. Alla de intervjuade tog upp 

intressentgrupperna konsumenter, medarbetare och till viss del NGO:s i diskussionen om hur 

pass involverade olika intressentgrupper verkligen är i företagens CSR arbete. Hos företagen 

verkar det därmed som att intressenter ses som viktiga i CSR arbetet, men att det gäller att 

sålla ut de grupper och den information som de tycker är viktig, och på så sätt som Bruselius 

& Skärvad (2004) menar, ge dessa intressenter mer makt. Det teoretiska synsättet att helt utgå 

från intressenter i arbetet är därmed inte något som företagen har anammat, utan de ser dem 

som viktiga, men med olika prioriteringar liksom olika maktförhållanden. 

 

Vi ser rangordningen av intressentgrupperna som en självklarhet, då det idag existerar många 

olika intressenter till ett företag är det omöjligt att driva en lönsam verksamhet om alla ska tas 

hänsyn till. Utan intressenterna skulle dock företagen, i princip, inte existera – det blir därmed 

logiskt att ta hänsyn till de intressenter som är avgörande för företagets existens, t ex ägare, 

medarbetare och kunder (se intressentmodell stycke 3.2.1) i förhållande till den aktuella 

situationen: konjunkturläge, den pågående debatten i samhället, påtryckningar utifrån samt 

konkurrenssituation. Vad även är viktigt att komma ihåg för företagen är att dessa 

förhållanden, konjunkturläge etc. sällan är statiska, det gäller att regelbundet se över vilka 

intressentgrupper ett företag har, har nya tillkommit? Är vissa inte längre relevanta? Eller har 

något på marknaden eller i samhället ändrats som har gjort att maktförhållandet har skiftats 

mellan företag och intressent? 

5.2.1 Dialog med intressenterna 

Rahbek Pedersen (2006) menar att intressenterna ska involveras i företags CSR arbete genom 

en dialog och för att det ska vara en bra dialog bör den vara öppen och transparent. Något som 

CSR Sweden även poängterar är väldigt viktigt, dock empiriskt skiljde det sig lite ibland de 

tillfrågade företagen till vilken grad det försiggår en dialog mellan företagen och 

intressentgrupperna. Kunderna verkar vara den intressentgrupp som står i centrum i denna 

diskussion, vad kunderna tycker och tänker samt hur nöjda de är, är något som prioriteras. 

Denna dialog utgörs t ex av kundmöten och kundmätningar såsom nöjdkundindex. 

Intressentgrupper som NGO:s har olika betydelse för företagen, med tanke på till vilken 
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utsträckning verksamheterna gör skada på flora och fauna och klimat, vilken 

samhällspåverkan de har och vart i världen de har sin verksamhet. Här kan vi tydligt se, som 

tidigare diskuterats i teorierna, olika intressentgruppers olika betydelse och vikt för företagen, 

NGO:s som t ex Greenpeace och Amnesty har troligtvis större makt i relationen med E.ON än 

med Swedbank, på grund av E.ON:s större fysiska miljöpåverkan. Förutom kunder och till 

viss del NGO:s var det inte många andra intressentgrupper som nämndes att det fördes en 

dialog med, förutom Nestlé som lägger stort krut på arbetet och dialogerna med sina 

leverantörer genom att ha en nära dialog ända till första ledet, odlarna. E.ON nämnde dialog 

med lokalsamhällen, som t ex Oskarshamn där det existerar ett kärnkraftverk, vilket styrker 

tidigare diskussion om att olika intressentgrupper är viktiga för olika företag. Dock hur denna 

kommunikation går till eller vad dessa dialoger ger upphov till kan vi ej uttrycka oss om då vi 

inte närmare undersökte detta.  

 

CSR Sweden påpekar även att intressentdialogen (liksom intressentmodellen) har blivit mer 

komplex idag än vad den var för bara några år sedan, eftersom fler intressenter ska tas hänsyn 

till. Detta ses även i teorin där det ursprungliga intressentperspektivet har blivit ifrågasatt och 

av teoretiker utvecklat. Att arbete med CSR frågor sker utifrån intressentperspektivet anser vi 

helt och hållet rimligt, eller till och med logiskt, eftersom CSR handlar om att ta ansvar för 

den påverkan som företagets verksamhet har, och de som påverkas är just intressenterna och 

deras omgivning. Dock ser vi inte att företag kan använda sig av några av dessa teoretiska 

färdigställda modeller rakt av eftersom aktuella intressenter kan skilja sig åt företag emellan, 

och modellerna behöver därmed skräddarsys till företag/branscher/marknader. Detta kan ha 

varit en följd av senaste tidens väldigt uppmärksammade CSR diskussioner – fler människor 

(och då intressentgrupper) känner till fenomenet CSR och börjar ifrågasätta på vilket sätt 

företag idag tar sitt ansvar. Något som vi t ex märker i Postens resonemang för den första 

sammanställningen av deras hållbarhetsredovisning, då de fått förfrågningar från kunder om 

vad de egentligen gör och om de tar åtgärder inom dessa frågor.  

 

Att upplysa och informera intressentgrupperna om ansvarsarbetets tillvägagångssätt är enligt 

SIGMA modellen ett sätt att i sin tur erhålla synpunkter och feedback på arbetet, så att detta 

kan utvecklas och förbättras. Detta talar även CSR Sweden om som en viktig aspekt i 

dialogen, att få feedback från intressenterna. Förutom kunder nämndes under intervjuerna att 

det förs mer eller mindre dialog med olika NGO:s, antingen sporadiskt vid behov eller genom 

organiserade träffar och möten med inblandade organisationer. Just av NGO:s menar CSR 
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Sweden att man kan hämta väsentlig information då de oftast besitter stora kunskaper om det 

område de valt att fokusera på. Att involvera och föra en dialog med intressenter i företagets 

arbete med CSR är något som Posten nämner alltid kan förbättras, precis som Crane & Matten 

(2007) menar; då ett företags CSR arbete berör grupper både inom och utanför företagets sfär, 

måste just dessa grupper få utgöra en del av arbetet – åtminstone att de ingår i dialogen så att 

deras åsikter och tankar tas med i besluten om CSR arbete. 

5.3 Skiljer sig teori och empiri åt gällande aspekt er som är viktiga 

för att framgångsrikt implementera CSR? 

Det finns diverse teorier och rapporter som diskuterar vilka olika aspekter som ska tänkas på 

vid arbete med frågor om ansvar. Det är många delar som ska tas i beaktning och många saker 

att få med sig när ett företag ska börja arbetet med att integrera CSR i sin verksamhet. I vissa 

rapporter verkar det som att allting ska ske på en gång och med detsamma, t ex den 

framställda rapporten av ”European Multistakeholder Forum on CSR” (2004) som radar upp 

åtgärder som ska tas. Dock, då det kommer till verkligheten och den praktiska 

implementeringen av dessa frågor, blir det en annan visa. Liksom Respect nämner, är tid och 

resurser faktorer som kan skapa svårigheter vid implementering av CSR arbete. Finns det tid 

och resurser för att tänka på allt och göra allt på en och samma gång? Troligtvis inte i de flesta 

fall, vilket är en sak som det inte tas hänsyn till i teorierna, vilka mest trycker på hur viktigt 

det är att företag på ett bra sätt implementerar CSR. 

5.3.1 Ledningen 

SIGMA:s tredje fas – genomförandet, diskuterar mestadels ledningsaspekter för 

implementering av ansvarsarbete och hållbar utveckling, och då mest i form av hur 

ledningsprogram ska anpassas och utvecklas så att dessa blir lämpade till, och möjliggör, 

arbetet med CSR frågorna. Ledningen och deras program måste vara väl genomtänkta, 

integrerade och accepterade för att implementering av CSR ens ska vara genomförbart. 

Övriga rapporter tar även de upp ledning och chefer som nyckelpersoner för att detta arbete 

ska fungera. Både teori och empiri menar att det är upp till verksamhetschefen att se till att 

handlingsplaner och uppförandekoder integreras och efterlevs. I och med detta är det som 

Crane & Matten (2007) påstår, viktigt att personen i ledningsposition utgör en förebild för 

medarbetarna och själv följer regler och riktlinjer, om inte hon eller han gör det, kan man inte 

förvänta sig att någon annan gör det heller. Precis som Swedbank och CSR Sweden menar; en 

chef kan inte säga en sak och göra en annan. Vi anser att en chefs viktigaste uppgift i 
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implementeringen av CSR är just att tydligt visa och inneha kunskapen om vad som är rätt 

och fel enligt interna policys. Liksom att detta är något som ska läras ut med en positiv anda 

och stort engagemang så att det mottas välvilligt bland medarbetarna. I likhet med vad som 

står i Grönboken (2001) är kontakten och länken mellan ledning och medarbetarna den 

viktigaste för införandet av ansvarsarbete i verksamheten. Om denna länk brister kan man inte 

beskylla de anställda för ett misslyckat CSR arbete. 

5.3.2 Medarbetare 

Teoretiskt anser vi att vid implementering av CSR frågor i verksamheten får inte 

medarbetarna överdrivet mycket uppmärksamhet. Det som teoretiskt diskuteras är utbildning 

och kunskap hos personal, samt att det är viktigt att ledning och chefer får dem ombord på 

CSR frågorna. Dock nämns det inte mycket mer om just deras roll. Carroll & Buchholtz 

(2006) talar om att alla anställda ska ha kunskaper inom ämnet, bland annat för att de ska 

förstå företagets värderingar och känna igen etiska dilemman för att de ska inse vilka 

konsekvenser ett oetiskt handlande kan få. SIS handbok (2005) och Grönboken (2001) ser det 

som omöjligt att arbeta med CSR om inte alla medarbetare är medvetna om hur de ska agera 

för att dra sitt strå till CSR stacken i den dagliga verksamheten. Liksom, bland andra, påtalar 

Swedbank att de är 22 000 stycken medarbetare (totalt anställda inom koncernen) som 

”jobbar” på CSR avdelningen, visar på att teorierna har rätt med att få alla ombord. Dock… 

vet de 22 000 medarbetarna om att de ”jobbar” på CSR avdelningen? Har de tillräckliga 

kunskaper för att förmedla detta?  

 

För att alla anställda helt och hållet ska förstå innebörden av CSR arbetet krävs (inte minst i så 

pass stora företag som vi har talat med) omfattande insatser för att göra medarbetare 

införstådda med vad saker och ting innebär och varför de är viktiga att göra. Det talas om 

motivation och engagemang men vad vi har saknat i teorigenomgången är hur 

företag/cheferna verkligen motiverar och engagerar sina anställda. Alla intervjuade talar även 

om vikten av att få med sig alla medarbetare i detta arbete. CSR Sweden ger ett par praktiska 

förslag till hur det kan gå till, genom t ex en inspirerande kick-off eller att något speciellt görs 

under uppstartandet av projektet, alternativt låta avdelningar tävla mot varandra i att uppnå 

bäst CSR resultat. Ett plus i detta arbete är om medarbetarna känner stolthet för arbetet och 

arbetsgivaren genom att CSR initiativ tas, som Respect påtalar. Om medarbetarna känner 

stolthet över sitt och arbetsgivarens arbete tror vi att inspiration och engagemang kommer 

automatiskt på köpet. 
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Något som är tydligt i teorin om ledare- och medarbetaraspekten är att den trycker mycket 

mer på ledarens roll än medarbetarens roll. Det konstateras att ledarna ska vara förebilder och 

föregå med gott exempel så att medarbetarna ser vad som är rätt och får förtroende, 

inspiration och motivation till CSR frågorna. Därefter tas det mer eller mindre för givet att 

personalen gör som de blir tillsagda under utbildningar och genom interna riktlinjer och 

regler. I vår empiriska undersökning trycker de intervjuade mycket mer på medarbetarens roll 

i det hela än vad teorin gör. Alla säger att medarbetarna är otroligt viktiga och de är måna om 

att både förståelse och kunskap ska vara hög inom företagen då det är medarbetarna som ofta 

är ansiktet utåt. 

5.3.3 Internkommunikation och utbildning 

CSR Sweden menar att en av de största utmaningarna vid CSR implementering är att få 

arbetet och tankesättet att genomsyra hela företaget. Företagens intressentdialog, som har 

diskuterats tidigare, blir även här aktuell för intressentgruppen medarbetare. Att skapa en 

fungerande internkommunikation är A och O för att se till att interna handlingsplaner och 

värderingar förstås och sedan efterlevs. Även om oftast inte medarbetarna utgör en av de 

främsta anledningarna till varför företag börjar arbeta med CSR, är det inom och med denna 

grupp som företagen verkar mest angelägna om att hålla en ständig dialog. Företagen talar om 

att föra en levande dialog inom verksamheten och uppmanar till interna diskussioner. Vi anser 

att detta i mångt och mycket till och med nödvändigt för att kunna utveckla och förbättra CSR 

arbetet. Dock anser vi att det inte nödvändigtvis behövs en specifik CSR teori om hur denna 

interna kommunikation, eller dialog, ska föras, utan generella teorier om 

internkommunikation kan mycket väl appliceras på CSR arbetet. Det kan även förklara varför 

internkommunikation inte är någonting som har utvecklats speciellt mycket i teorierna om just 

CSR implementering, de uttrycker att det är viktigt med internkommunikation men hur det 

går till är inget som det specifikt står skrivet om. Vad vi vill trycka på som viktigt här är att 

kommunikation inom CSR kan vara extra fördelaktigt jämfört med vid andra aspekter som 

ska implementeras i företag, detta just för att skapa förtroendet bland de anställda att de 

ansvarsfulla initiativen verkligen är genuina. 

 

Detta gäller även utbildning. Utbildning är alltid viktigt då något nytt sker inom en 

organisation och då medarbetarna på ett eller annat sätt ska skolas om eller bli 

uppmärksamma på nya regler och riktlinjer. Även i denna aspekt, liksom i 
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internkommunikationen, tycker vi att det är speciellt viktigt att företagen erbjuder sina 

anställda, både på högre och lägre nivå, ingående utbildning om varför dessa frågor är viktiga 

och hur man arbetar med dem praktiskt. I Postens fall hade den intervjuade känslan av att de 

ibland måste ”övertyga” personalen om att de verkligen utför ett bra jobb inom dessa 

aspekter, detta uttalande om något visar på hur viktigt det är att både kommunicera ut och 

utbilda, internt som externt, för att visa på trovärdighet och att företaget verkligen menar 

allvar med sitt ansvarsarbete. Vidare för att de anställda ska veta att företaget faktiskt arbetar 

med CSR frågor och vad detta arbete innebär. 

 

Skillnad mellan utbildning inom CSR och övriga utbildningar, kan även vara att den inte bara 

behöver skapa medvetenhet och kunskap om både ämnet och det praktiska arbetet, utan att 

den ska motivera och inspirera alla anställda. Detta har vi sett bra exempel på i vår empiriska 

undersökning, t ex med casefall på intranätet eller små fiktiva gubbar som poppar upp på 

bildskärmen och säger ett par visdomsord eller ställer något etiskt dilemma att ta ställning till. 

Detta är exempel på sätt som skapar frågor och leder till diskussioner som på så sätt får igång 

tankeverksamheten ute i företaget, med utgången att kunskap och medvetandet, och 

förhoppningsvis intresset, om hållbar utveckling och etik ökar. Detta är enligt oss en bättre, 

mer motiverande och effektivare undervisningsmetod än den klassiska skolbänksutbildningen 

– som inte heller är att förkasta utan behövs mycket väl i situationer då t ex nya praktiska 

arbetsrutiner ska introduceras och förklaras.  

5.3.4 Leverantörskedja 

Teorierna menar att arbetet med hållbar utveckling och ansvarstagande blir fullständigt då 

man tittar på alla olika de företagen i en och samma kedja. Rahbek Pedersen & Andersen 

(2006:6:3/4) menar att ett företag som arbetar med CSR frågor visar sitt ansvar genom hela 

kedjan som ingår i deras verksamhet. Empirin visar inte lika stort ansvarstagande i 

leverantörskedjan, CSR Sweden tycker att företag själva får bestämma hur många led de vill 

vara ansvariga för och således ta ansvar för dessa, de påpekar också att det är olika i olika 

branscher. Smith (2003:45:4) menar även att företag med verksamhet i andra länder kan bli 

mer utsatta för granskning och kritik, vilket för med sig att vi tror att frågan om CSR genom 

hela leverantörskedjan blir mer relevant för företag med stor internationell utbreddhet. Detta 

eftersom grundläggande värderingar som t ex arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter 

redan är en självklarhet inom Sverige. Ett exempel är Nestlé, som även är det stora undantaget 

i vår undersökning då det kommer till leverantörskedjan, de arbetar mycket med hela sin 
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leverantörskedja i kaffe och kakao leden. Detta kan bero just på att de har fler leverantörsled 

än de övriga och även mer ”riskfyllda” leverantörsled på grund av verksamheter i 

utvecklingsländer där CSR aspekter inte nödvändigtvis är en självklarhet, t ex mänskliga 

rättigheter och arbetsvillkor. Förutom Nestlé har företagen valt att ansvara för de direkta 

leverantörerna, genom att CSR frågorna tas upp då avtal skrivs, därefter framgår det att 

företagen antingen tar för givet eller förutsätter att deras leverantörer i sin tur har koll på sin 

leverantör. Vi har sett i media hur ofördelaktigt det kan vara för verksamheter då leverantörer 

men kanske oftast underleverantörer avslöjas bryta mot t ex mänskliga rättigheterna, Rahbek 

Pedersen & Andersen menar också att det allvarligt kan skada ett företags rykte. När sådana 

anklagelser och diskussioner dyker upp riskerar alltså företag sitt anseende.  

 

Vi anser att det är svårt att ta ställning till hur många led ett företag ska ansvara för. Något 

som Posten även nämner under intervjun är att det ligger i leverantörernas intresse att leva 

upp till de krav som ställs, eftersom om kraven ej uppfylls förlorar leverantörerna avtalen. 

Vilket i dessa företags fall ofta innebär stora och lönsamma avtal för leverantörerna. Detta är 

dock något som vi anser skiljer sig mellan olika företag, det beror på relationen mellan företag 

och leverantör, vem som har makt i förhållandet. Detta kan även innebära en risk i att då 

företaget står i maktposition tar det för givet att deras regler och riktlinjer efterföljs och 

således avstå från att göra kontroller hos sina leverantörer eller deras underleverantörer. Detta 

är ett typiskt exempel på intressentmodellens maktförhållande där företaget har övertaget över 

leverantörerna. Detta visar enligt oss tydligt på att intressentmodellen måste anpassas till varje 

företag och hur deras relationer med olika intressentgrupper ser ut. 

 

Långsiktiga relationer och samarbete med sina leverantörer är något de intervjuade har, men 

även detta endast i ett led, något som alltså enligt teorin bör finnas genom hela kedjan. Teorin 

har väldigt bred syn på att ansvar ska genomströmma hela leverantörskedjan, dock är det inte 

fallet i vår empiriska undersökning, företagen förutsätter dock att ansvarstagandet förs vidare 

från leverantör till leverantör. Detta var något som förvånade oss då vi trodde att företagen 

skulle ha ett mer långtgående intresse av att arbete med CSR i leverantörskedjan, då det inte 

överallt i världen är självklart med CSR aspekter som miljökrav och arbetsvillkor. Dock kan 

detta vara något som är branschberoende då t ex textilbranschen eller livsmedelsbranschen 

köper råvaror från utvecklingsländer och således blir det viktigare för dem att ha mer kontroll 

på både leverantörer och underleverantörer. 
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5.4 Skiljer sig teori och empiri åt i hur företag f öljer upp CSR 

arbetet? 

SIGMA modellens fjärde fas handlar om att övervaka, granska och rapportera arbetet med 

hållbar utveckling, både internt och externt. Hela fyra av nio kategorier av Business 

Excellence modellen handlar om att mäta resultat, och även denna modell tar med mätning ur 

ett internt såväl som externt perspektiv. Business Excellence modellen har ”people result” 

som är resultat ut medarbetarnas perspektiv, internt, och ”customer result” som externt, även 

resultat ur samhällets perspektiv utgör en del, och det är kanske här som en 

hållbarhetsredovisning kommer in i bilden. Även andra teoretiker betonar vikten av att just 

mäta och följa upp CSR, och det är också någonting som vi ser att de företag vi intervjuade 

alla arbetar med. CSR Sweden menar att det är viktigt att arbetet med CSR mäts precis som 

ett företag mäter allting annat och rekommenderar företag att upprätta 

hållbarhetsredovisningar, men påpekar samtidigt att det idag är svårt att mäta CSR på ett sätt 

som är finansiellt kopplat. Detta är någonting som även Crane & Matten (2007) talar om, 

svårigheten att hitta mätbara faktorer av CSR, och det verkar därmed vara ett område inom 

teorin som behöver utforskas och utvecklas mer för att kunna ge riktlinjer i frågan. CSR 

Sweden menar att detta även beror på att CSR fortfarande är ett omoget och outvecklat 

område och att verktyg för att redovisa arbetet med CSR fortfarande måste skapas. 

 

En hållbarhetsredovisning är också enligt CSR Sweden ett sätt att kommunicera med 

intressenter, bland annat investerare, för att visa att arbetet med CSR faktiskt går framåt och 

att resultatet förbättras. CSR Sweden menar att en resultatinriktad hållbarhetsredovisning är 

viktig, medan Crane & Matten (2007) menar på att social redovisning skiljer sig i att den 

fokuserar på annat än finansiell information. SIS handbok (2005) ser det som att företag i sin 

redovisning av CSR ska ta upp vad som är viktigt för dem och för de som den riktar sig till. 

Inom hållbarhetsredovisning, precis som för policys, finns ett antal utarbetade standarder som 

företag kan arbeta utifrån, presenterade i denna uppsats är: redovisning för anställdas situation 

SA8000, redovisning av miljöarbete ISO 14000 samt hållbarhetsredovisningsstandarder som 

AA1000S och GRI. Även om standarderna som SA8000 och AA1000S omtalas som erkända 

och internationellt användbara är det inga av dessa som nämndes i intervjuerna och företagen 

arbetar inte efter dessa. 

 



ATT BLI ETT ANSVARSTAGANDE FÖRETAG 

 

 
 - 75 - 

Av våra intervjuade rekommenderade CSR Sweden och Respect företag att rapportera enligt 

GRI, då den kommit att bli den vanligaste standarden inom området samt att den täcker in det 

mesta. GRI har olika nivåer som företag kan välja att redovisa efter, och Respect menar att det 

ger företagen frihet och eftersom den är ganska flexibel kan företaget anpassa redovisningen 

efter sin verksamhet och sina behov. Att det är många som använder sig av GRI gör även att 

den känns igen av många och blir på så sätt lämplig för att kommunicera med intressenter och 

andra relevanta grupper. Swedbank ska t ex återuppta redovisningen enligt GRI eftersom det 

är den linjen de flesta verkar följa, Posten och E.ON gör det redan i nuläget. Posten måste 

dock rapportera enligt GRI eftersom det är ett statligt ägt bolag. Genom detta har de även 

många ögon på sig och då de är extra kontrollerade av samhället måste de också på ett tydligt 

sätt kunna redovisa sina frågor med CSR.  

 

Posten, E.ON i Sverige och Swedbank i Sverige är även miljöcertifierade enligt ISO 14001 

och arbetar på så sätt med miljöfrågor och redovisning av dessa. Nestlé använder sig inte av 

någon standard utan arbetar på sitt eget sätt, vilket även teorin påpekar att företag kan göra, 

och som SIS handbok (2005) menar, utgå från vad som är viktigt för varje individuellt 

företag. Vi tror att det kan ha sina fördelar att företag gör sin hållbarhetsredovisning utifrån 

vad som är viktigt och relevant för dem. Dock ser vi även nackdelar, det blir svårare att 

jämföra ett företags hållbarhetsredovisning med andra företags då de inte använder sig av en 

etablerad standard utan fastställer sin egen. Det kan då bli svårt, framförallt för externa parter, 

att se hur företaget arbetar i jämförelse med andra och vad de har uppnått med sitt arbete. Här 

får företagen, och kanske även den teoretiska debatten väga jämförbarhet mot möjligheten att 

anpassa redovisningen efter företagets egna behov. 

 

Det finns såtillvida utarbetade standards för att mäta och rapportera CSR, men det verkar som 

att företag mest är intresserade av att använda samma som andra företag. Det blir på så sätt 

lättare att jämföra olika företags sätt att arbeta samt deras resultat då alla redovisar enligt 

liknande standard. Om företag mäter sitt arbete på olika sätt är det svårt att få en uppfattning 

om hur framgångsrikt arbetet egentligen är, i alla fall jämförelsevis mellan företag och 

branscher, dock internt kan man alltid mäta till vilken grad utsatta mål har uppfyllts. Den 

hållbarhetsredovisning och den standard som verkar ha blivit störst är 

hållbarhetsredovisningen GRI och certifieringen ISO 14001. Vi tycker att detta tyder på att 

det kanske inte är så stor idé att utveckla nya eller fler standarder inom samma områden utan 

det kan vara bättre vidareutveckla dessa väletablerade metoder. Det återstår att se hur ISO 
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26000 kommer att komplettera miljöstandarden ISO 14000. Hållbarhetsredovisningen GRI 

verkar vara omtyckt och lättanvänd då företagen kan välja själva vilka indikationer inom 

redovisningen de väljer att använda. Den kan dock utvecklas så att mätningsmetoderna blir 

klarare och den finansiella kopplingen tydligare, då dessa verkar vara områden som behöver 

utvecklas.   

 

Vad gäller intern kontroll och mätning av CSR arbetet är det någonting som både SIGMA 

modellen och SIS handbok (2005) tar upp som ett sätt att värdera hur effektivt arbetet med 

CSR har varit. För att göra detta nämns att jämföra resultat med mål, samt att granska 

efterlevnaden av uppförandekoder och policys. Alla de intervjuade företagen nämner att de 

har någon form av intern redovisning, kontroll eller revision. Flera av dem uppger att de just 

kontrollerar hur väl de har lyckats uppnå sina mål för att veta hur långt de har kommit och vad 

som återstår att göra. De talar även om vikten av att vara vaksam och upptäcka nya risker som 

bör tas om hand i arbetet med CSR – det gäller att arbeta pro aktivt. Företagen uppger också 

att de granskar graden av efterlevnad av de värderingar som företaget står för, även 

personalens värderingar mäts för att se hur väl man har lyckats med att förmedla CSR 

värderingarna till personalen. 

5.5. Vilka teoretiska områden av implementering av CSR ser vi, efter 

slutförd undersökning, skulle kunna utvecklas? 

De flesta teorier som vi har gått igenom, inklusive de som ej har blivit valda för presentation i 

detta arbete, är i mångt och mycket lika varandra. Vi har inte upptäckt någon som avsevärt 

skiljer sig från mängden med radikala synpunkter eller åtgärder för arbetet med dessa CSR 

frågor. I detta analyskapitel har vi diskuterat hur verkligheten, i form av våra intervjusubjekt, 

ser på implementering av CSR, jämfört med vad vår uppställda teoretiska referensram säger. 

Vi har även, löpande i texten, varit inne och nosat på de teoretiska områden där vi tycker det 

kan finnas behov av utveckling. 

 

Enligt oss är den största bristen som vi har märkt i den teori som finns tillgänglig idag, en 

konkret och praktisk koppling mellan CSR frågor och klassiska företagsekonomiska ämnen 

som t ex organisation och ledarskap, marknadsföring, kommunikation och utbildning etc. 

Många av de klassiska företagsekonomiska ämnena är även applicerbara på implementering 

av CSR, som det ser ut nu dock, är de särkopplade i olika teorier. Vi ser att en mer konkret 

koppling skulle göra det både mer förståeligt för de personer som praktiskt ska arbeta med 
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detta, samt att implementeringen underlättas. I vissa fall innebär detta att helt enkelt ta kända 

strategier/teorier och blanda in CSR frågor i dessa, med förklaringar till varför det blir extra 

viktigt att tänka si eller så då det kommer till hållbar utveckling, i en och samma bok. Teori 

om CSR finns i mängder, det är just denna praktiska koppling mellan hållbar utveckling och 

övriga teorier som vi anser kan göras tydligare. 

 

Vad vi även tycker är behövligt att påpeka, är att företag inte behöver sätta stora mål och 

separata policys för just CSR frågor om inte tid eller resurser finns. Större företag, som de vi 

har undersökt i denna uppsats, har oftast tid och resurser att avsätta, och även möjlighet att 

utföra CSR arbete till en stor utsträckning. De som inte har det ska inte heller underskattas 

eller exkluderas från CSR diskussioner eller teorin. De kan komma långt med att bara börja 

införa tankesättet hållbar utveckling i sina företag: återvinna avfall, byta till energisnåla 

glödlampor, låta tjänsteresorna ske med tåg istället för med flyg där det är möjligt etc. Med 

många bäckar små kan man ta sig långt, något vi anser teorierna kan ta större hänsyn till. 

 

En del av den förvirring som diskuterades i inledningen av denna uppsats – att vissa teoretiker 

säger att det finns brister i teorin om hur företag praktiskt kan arbeta med CSR, trots att det 

finns program och riktlinjer för detta – tror vi kan bottna i att det först och främst behövs 

klargöras vad CSR kan innebära, och sedan sätta upp bra konkreta sätt på hur företag kan 

mäta och redovisa detta. Självklart ska detta göras på ett sätt och ett språk så att de berörda 

personer som ska arbeta med dessa frågor förstår och kan använda sig av sådana riktlinjer. 

Med andra ord skulle vi vilja se standardiserade riktlinjer för CSR, t ex policys och riktlinjer, 

samt redovisningssätt som är universella och erkända, liksom mer finansiellt kopplade. Global 

Reporting Initiative, GRI, verkar vara på god väg att bli ett standardiserat och erkänt sätt att 

redovisa sitt arbete med hållbar utveckling och vi ser att det är den typen av standarder som 

behövs för att göra CSR arbetet konkret. 

 

Då det kommer till samanställningen av standardiserade riktlinjer för CSR, som tidigare 

diskuterats i stycket, 5.1.3 Riktlinjer och standarder för CSR, återstår att se vad den nya ISO 

standarden för CSR (se stycke 3.6.4 ISO), Guidance on Social Responsibility, ISO 26000 som 

blir färdig år 2010, kommer att innehålla. Skulle denna standard kunna innebära en sådan 

övergripande standard som vi efterfrågar? Om fallet verkligen är så, har vi förhoppningar på 

att denna standard blir lika internationellt välkänd och använd som t ex miljöcertifieringen 

ISO 14000, vilket då skulle kunna tänkas lösa dessa diskussioner om brister i teorin. Denna 
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standard skulle i sådana fall kunna knyta samman alla spretiga hörn i den nuvarande teorin 

och bidra med det som idag saknas, i en stor påse utav rent guld av hur implementering av 

CSR kan gå till, och sist men inte minst – vad som anses ingå i konceptet CSR. 
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6. Slutsats 

En sak som teori och empiri verkar rörande överens om är att, om det överhuvudtaget ska vara 

någon idé för företag att långsiktigt arbeta med CSR, måste det integreras i hela 

verksamheten. När det kommer till hur detta ska ske har vi sett ett förhållandevis utvecklat 

teoriområde om hur CSR ska implementeras. Vår empiriska undersökning visade att våra 

fallföretag mer eller mindre arbetar på ett relativt likartat sätt och nämner även samma 

aspekter som viktiga vid implementering av dessa frågor. Trots detta ses implementering av 

CSR som ett nytt och inte helt utforskat teoretiskt område och debatten om hur det ska bli en 

del av företags dagliga rutiner och verksamhet är högst aktuell. Då man går ut på 

internationella större företags hemsidor på Internet har de flesta sitt CSR arbete dokumenterat 

under ett eller annat namn, vad de kallar CSR kvittar, det är innehållet som räknas. Kan det 

helt enkelt vara så att; i fallet med CSR, har verkligheten ett försprång på teorin? Företagen i 

denna studie verkar vara tämligen på det klara med vad de vill, varför de vill det, och hur de 

ska gå till väga för att uppnå det. Vare sig detta är fallet eller inte, visade vår inledande 

diskussion att teoretiker anser att teorin om implementering och hur företagen ska kunna 

integrera CSR i hela verksamheten brister, vilket tyder på att den fortfarande behöver 

ytterligare utveckling. 

 

Vad som tåls att fundera på är vilket resultat undersökningen skulle ha fått med andra företag, 

än just de valda i denna studie, som intervjusubjekt – låt oss föreslå företag med lägre 

omsättning, färre anställda och mindre internationell utbredning. Detta skulle kunna ha gett 

oss en helt annan vinkling på det empiriska insamlade materialet, vad vi i dagsläget tror, 

skulle detta kunna ha visat på svårigheter i implementering i fråga om tid och resurser. Å 

andra sidan tror vi, efter att ha talat med företag som E.ON, Nestlé, Swedbank och Posten 

som alla har flera tusentals anställda, att genom att vara ett mindre företag skulle det helt 

enkelt kunna underlätta implementering på så sätt att det är färre anställda som behövs 

informeras och engageras i CSR som tankesätt. Så länge kunskapen om CSR finns, skulle 

arbetet med implementering kunna bli mer dynamiskt och mer lätthanterligt i ett mindre 

företag. Vår undersökning med stora aktörer å andra sidan visar väl på hur företag kan arbeta 

med CSR då dessa företag har CSR ansvariga som har arbetat med detta under en längre tid 

och därmed besitter kunskap om detta ämne. Stora företag har även den tid och resurser som 

små företag kan sakna, och därmed möjligheter att leda utvecklingen inom området. 
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Vare sig det handlar om större eller mindre företag, efter att ha utfört denna undersökning 

förstår vi vad teoretikerna menar med att det finns brister i teorin om hur företag praktiskt kan 

jobba med dessa CSR aspekter. Vi ser tydligt att teorin mycket väl skulle kunna utökas med, 

just vad teoretikerna menar – mer praktiska inriktade sätt och riktlinjer för hur företag kan gå 

tillväga i sitt arbete med hållbar utveckling. Utöver detta behövs även en utökad teoretisk 

grund om hur redovisningen och mätningen av CSR kan se ut och en tydligare praktisk 

koppling mellan CSR arbetet och företagens finansiella resultat. Som allting annat kräver 

implementering av CSR noggrann planering och ansträngning för att få alla med sig på nya 

rutiner och ett nytt tankesätt. Som nämndes i analysen tror vi att existerande teorier om t ex 

utbildning och internkommunikation, inte behöver göras om eller anpassas speciellt mycket 

till CSR. Det viktigaste i vår mening är att höja kunskapen om vad CSR innebär, för såväl 

ledningen, medarbetare liksom allmänheten, då detta är gjort anser vi, liksom har påvisats av 

våra fallföretag, att implementering blir mer eller mindre lika självklar som implementering 

av vilken annan strategi som helst.  

 

Det finns dock saker som vi tycker kan vara extra viktigt att uppmärksamma vid integreringen 

av CSR frågor. En sådan aspekt är det faktum att CSR är en fråga om värderingar och ett sätt 

att tänka, vilket gör att det måste arbetas in i grunden i företaget. Det är således inte bara 

någonting som kan läras ut, det måste förstås och tas på allvar av alla inom organisationen för 

att arbetet ska bli genuint, och för detta kan det behövas tydligare teorier och riktlinjer för att 

hjälpa företagen i denna process. Ytterligare något vi anser är viktigt, och som teorin bör ta 

upp mer, är att CSR är något som företagen måste arbeta med individuellt och efter sina egna 

förutsättningar, resurser och sin verksamhets natur. CSR är fortfarande något som företagen 

gör av egen fri vilja, valet att arbeta med sådana frågor eller ej, är helt och hållet frivilligt. 

Därav kan ingen teori komma och påstå att så här ska man göra eller inte göra. Dock anser vi 

att tydligare och mer övergripande standarder måste utvecklas så att företag kan ta hjälp av 

dessa vid sitt implementerande av CSR, och följaktligen införa de aspekter som 

överensstämmer med, och passar in på just deras verksamhet. 

 

Något som skulle ha varit intressant med denna undersökning hade varit att utvidga studien så 

att den även inkluderade fallföretagens internationella kontor (med undantag för Posten) och 

deras uppfattningar om CSR arbetet. Med tanke på att empirin i denna uppsats kommer från 

de svenska kontoren av fyra större företag som, i ett internationellt perspektiv, kanske har det 

lättare att arbeta med, och ta ställning i dessa frågor. Detta då svenska företag har kommit 
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längre i arbetet med frågor som CSR än vad många andra länder har gjort (www.sweden.se). 

Vilket även medför att arbetet med dessa frågor, om än inte alla aspekter, ses som en 

självklarhet och en nödvändighet. Att då även undersöka vad t ex Swedbanks kontor i Tallinn, 

Estland säger om samma aspekter hade varit intressant. Kan det vara så att CSR är en större 

självklarhet i länder såsom Sverige? Och kan detta göra att implementering av CSR blir 

annorlunda, till och med lättare, här? I så fall hade vår undersökning kanske fått ett annat 

resultat om vi inkluderat även företagens utländska kontor.  

 

Vår uppfattning är att den största svårigheten när företag arbetar med CSR, och anledningen 

till diskussionen om att det måste bli klarare hur det går till, är att det fortfarande råder en 

teoretisk oklarhet om vad CSR verkligen innebär. Oklarhet kanske är fel ordval, men låt oss 

då istället säga otydlighet – något som inte underlättar företags förståelse av hur de praktiskt 

ska ta sig an dessa frågor. Att få en klarhet i, och framförallt en teoretisk enighet om vad CSR 

innebär skulle vara ett stort steg på vägen att underlätta för företag att förstå innebörden och 

på så sätt lättare introducera inslag av CSR i sin verksamhet. Vad gäller Sverige tror vi även 

här att verkligheten kan ha ett försprång på teorin genom vad som nämndes ovan, att svenska 

företag redan arbetar med många av de aspekter som teoretiska definitioner benämner som 

CSR, t ex mänskliga rättigheter och miljöaspekter. Vi ser att det nästan kan bli svårare att se 

vad CSR innebär för svenska företag eftersom flera aspekter av det redan är självklarheter, 

vilket kan göra det svårt för svenska företag att sätta fingret på vad som är CSR. Vi ser 

självfallet detta som något positivt eftersom det är så vi anser att CSR bör fungera, det ska 

leda företag i att anpassa sin verksamhet till att bli ett ansvarsfullt företag. Men detta gör det 

dock inte mindre nödvändigt att definiera CSR, och det finns självklart även för svenska 

företag mycket att förbättra och arbeta med i framtiden. 

 

En fråga som kvarstår är hur CSR kommer att utvecklas i framtiden. Finns det risk för att det 

är en modefluga? Och i så fall, nu när tiderna blir sämre då vinster och budgetar riskerar att 

krympa, hur påverkar detta CSR i stort? Dels som ämne, men även praktiskt ur företagens 

perspektiv. Vi anser att det ligger mycket i vad CSR Sweden anser, att CSR är här för att 

stanna. Dessa frågor är för viktiga för att de skulle försvinna eller förbises, vi tror inte heller 

att samhället skulle tillåta företag att inte arbeta med dessa aspekter. Vi tror även att CSR 

kommer att utgöra en så pass självklar del av företags verksamhet, att det i framtiden inte ens 

pratas om vare sig definitioner eller implementering av vad som idag bland annat kallas för 

Corporate Social Responsibility. 
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7. Fortsatta studier 

Under tiden vi utförde denna undersökning, och såhär i efterhand när vi ser resultatet av den, 

känner vi att det fortfarande finns många intressanta områden att utforska inom området CSR. 

Vad gäller implementering av CSR och hur företag arbetar praktiskt med frågan tycker vi att 

det skulle vara intressant att, istället för att intervjua CSR ansvariga på ett flertal företag, gå 

på djupet i ett eller två fallföretag och intervjua personer på flera olika nivåer inom företaget. 

Då kan man få en djupare förståelse för om det sättet som företagen arbetar på fungerar i alla 

led, anser t ex en marknadsassistent eller ekonomiassistent att de är delaktiga och är med och 

för en dialog om företagets arbete med CSR? Eller kan en person på ett bankkontor ute i 

landet säga vilka värderingar som företaget står för och vad CSR innebär? En annan intressant 

aspekt vore att titta på hur små till medelstora företag arbetar med CSR. Då vi i denna 

undersökning endast tagit hänsyn till större företag, har det väckt nyfikenhet för om och hur 

mindre företag arbetar med CSR på ett annat sätt. Detta eftersom vi tror att de har mindre 

resurser och personal att lägga på att utveckla lika omfattande planer och CSR mål. 

 

Med tanke på den nuvarande lågkonjunkturen vore det också intressant att undersöka hur den 

påverkar ett företags CSR arbete. En artikel från Dagens Nyheter från 2008-12-14, ”Miljön 

väger lätt vid matinköp” handlade om hur konsumenterna hade börjat prioritera miljövänliga 

och ekologiska produkter lägre i mataffären, vilket tros ha ett samband med den sämre 

ekonomiska situationen – även om det inte är hela förklaringen (www.dn.se). Gäller detta 

företagen också? Prioriteras CSR lägre i sämre tider? Det skulle också vara ett sätt att se till 

vilken grad CSR är genuint integrerat i företagens verksamhet, eller om det som vissa 

förutspår, endast är en modefluga. 

 

Aktuellt vore också att göra en undersökning kopplat till den nya standarden Guidance on 

Social Responsibility ISO 26000 som färdigställs år 2010. Vi tror att den kan komma att 

utgöra ett stort bidrag till diskussionen om CSR och ser därför ett stort intresse i att titta 

närmare på vad den innehåller och kommer att innebära för företagen. 
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8. Lärdomar och funderingar 

Vid det här laget står vi inför avslutandet av denna uppsats och kan således titta tillbaka på 

denna process och evaluera vad vi lärt oss liksom vad som fungerat bra och annat som inte 

fungerat lika bra. Vi kan även konstatera några saker som vi skulle ha valt att göra annorlunda 

om vi skulle gå igenom samma process idag. Först och främst kan vi slå fast att tio veckor 

passerar förbi otroligt fort då ett arbete som detta ska sammanställas, det gäller att disponera 

den utsatta tiden väl. Vi hade till en början svårigheter med att fokusera vårt ämne till det som 

idag utgör vår undersökning. Vi förlorade dyrbar tid på detta i början av uppsatsen men då vi 

väl lyckats fokusera och smalna av vårt ämne, klarnade plötsligt hela uppsatsen för oss och vi 

kunde gladeligen och lättade sätta igång att arbeta. 

 

På det stora hela måste vi ändå säga att med den tid, de resurser och den kunskap som vi hade 

till förfogande i början av denna process, skulle vi inte gå så väldigt mycket annorlunda till 

väga om arbetet skulle utföras igen. En tanke skulle vara att aktivt välja intervjusubjekt som 

geografiskt låg närmare så att besöksintervjuer skulle vara möjliga, vilket i sin del skulle 

kunna resultera i ett annat insamlat empiriskdata eftersom intervjuerna troligtvis skulle ha 

blivit lite annorlunda. Dock då det ej finns tillräckligt stora och nära belägna företag i 

Linköpingsnärområde anser vi att vårt tillvägagångssätt med telefonintervjuer lämpade sig 

bäst för vår undersökning. Då det kommer till intervjuerna har vi i efterhand genom 

transkriptionerna upptäckt lämpliga följdfrågor till de aktuella diskussionerna. Likaså under 

analysprocessen i denna uppsats har vi kommit på fler frågor vi skulle ha velat få svar på för 

att eventuellt klargöra vissa delar alternativt gå djupare in på andra. Detta är saker vi skulle ha 

kompletterat vår empiriundersökning med om vi fått göra om undersökningen, kanske då 

genom lite mer strukturerad intervju med vissa fasta frågor. 

 

Vi känner båda två att det har varit mycket lärorikt att planera, utföra och slutföra ett projekt 

som detta. Det finns alltid saker och delar som kan förbättras, i alla delar av processen, dock 

bara insikten av detta anser vi är ett framsteg i vårt lärande och utveckling. Med denna 

uppsats avslutar vi vår utbildning vid Linköpings universitet och ser nyfiket och med 

spänning fram mot vad som komma ska. 
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Bilagor 

І. Intervjuguide 

Vi är intresserade av hur företag arbetar med CSR praktiskt och hur det integreras i företagets 

verksamhet. Vårt syfte med denna magisteruppsats är: 

 

att jämföra den teori som finns om själva integreringen av CSR i företags verksamhet och 

ledningssystem med hur företag hanterar frågan i verkligheten, detta för att se problem eller 

utvecklingsmöjligheter med existerande teori. 

 

Områden som vi önskar tala om:  

(vår tanke är att hålla intervjun så öppen som möjligt och föra en diskussion om dessa ämnen) 

 

Mål och målformulering- Kan du berätta lite om vad ni har för mål med CSR och vad gör ni 

för att uppnå dem? 

  

Intressentgrupper– interna och externa- inflytande? 

  

Policys, uppförandekoder, specifika handlingsplaner för att förverkliga CSR 

  

Ansvarsfördelning 

  

Ledningens roll 

  

Utbildning 

  

Kommunikation- intern och extern 

  

Utvärdering och rapportering av CSR 

  

Fortsatt utveckling av arbetet 
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ІІ. Företagspresentationer 

CSR Sweden 

CSR Swedens är ett företagsnätverk som grundades 2004 som ämnar till att samla och 

inspirera företag till att arbeta med samhällsansvar, Corporate Social Responsibility. Detta gör 

de genom att förmedla kontakter, erfarenheter och kunskap mellan företag liksom de 

arrangerar seminarier och konferenser för att stimulera och uppmuntra företags CSR arbete. 

Målet med detta arbete är att stärka företagens band till omvärlden liksom tillväxt och 

långsiktig lönsamhet. Organisationen drivs utav projektansvarige Marianne Bogle och 

projektledare Daniel Dworetsky i samarbete med de 15 medlemsföretag som CSR Sweden har 

idag. Exempel på aktiviteter som CSR Sweden arrangerar och erbjuder är konferenser, 

frukostmöten, lunchmöten, workshops och medlemsmingel, vissa öppna för allmänheten 

andra limiterade till medlemsföretagen. (csrsweden.se) Medlemsföretag i CSR Sweden är 

idag: 

 

Posten AB 

Löfbergs Lila AB 

IBM 

GE 

SAAB 

McDonald’s 

ABB 

Johnson & Johnson 

SAS 

Svenska Spel 

Axfood 

Nestlé 

Danske-Bank 

Fabege 

AstraZeneca 

 

CSR Sweden är en av 25 medlemsorganisationer i 22 länder till CSR Europe som i sin tur har 

ca 70 multinationella företag som medlemmar. Tillsammans med CSR Europe och alla 

nationella medlemsorganisationer är över 2000 företag medlemmar vilka alla arbetar aktivt 

inom CSR området. På en internationell nivå i samarbete med medlemsorganisationer och 

företagsmedlemmar publicerar CSR Europe åtskilliga rapporter, guider och dokument om t ex 

senaste forskning, framsteg, trender och nyheter inom CSR området. (www.csreurope.org) 

 
Intervjuad person: Marianne Bogle, projektansvarig vid CSR Sweden. 
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E.ON 

Energibolaget E.ON Sverige, tidigare känt som Sydkraft, är sedan 2001 en del av den tyska 

energikoncernen E.ON, ett privatägt energibolag. E.ON Sveriges verksamhet består av energi, 

avfallshantering, vatten och avlopp, vidare arbetar de med el, naturgas, gasol, värme, kyla och 

energi ur avfall. (Datamonitor E.ON Sverige AB Company Profile) Total omsättning för hela 

E.ON koncernen var år 2007, 68,731 miljoner euro24 och hade totalt runt 88 000 anställda. 

(Datamonitor E.ON AG Company Profile) 

 

På E.ON Sveriges hemsida står det att då företaget erbjuder tjänster som är en del av 

grundläggande funktioner i samhället, ökar detta det ansvar de vill ta för sina intressenter. 

Detta ansvar menar de gäller ekonomi, miljö samt sociala och etiska faktorer. Företaget har 

fem värderingar som ska ligga som grund till och stärka deras varumärke: integritet, öppenhet, 

förtroende och ömsesidig respekt, mod och samhällsansvar. (www.eon.se) 

 

Under länken ”Vårt ansvar” på E.ON Sveriges hemsida talas det om det ansvar som de vill ta 

för miljö och ansvar och bidra till en hållbar samhällsutveckling, vilket de gör genom att 

arbeta med Corporate Responsibility, CR. Detta arbete innebär enligt företaget en ansvarsfull 

energimarknad, arbetsmiljö, samhällsengagemang och miljöansvar. I E.ON:s CR rapport från 

2007 står det att de anser att CR ska bli en del av verksamheten för att bli ett framgångsrikt 

företag, för detta har de tagit fram CR strategi inklusive aspekter som är relevanta för dem: 

miljö, produktansvar, mänskliga rättigheter, samhälle, ekonomi samt arbetsmiljö. (Part of the 

Problem or Part of the Solution – Addressing Our Energy Challengers, CR Report 2007) 

 

E.ON Sverige har de senaste två åren givit ut tidningen ”Vem Bryr sig?”, i vilken de skriver 

om sin verksamhet och vilka frågor som är viktiga, samt hur de arbetar med dem. I tidningen 

berättar även intressenter om sin syn på E.ON och företagets verksamhet. I årets ”Vem Bryr 

sig?” presenteras aspekter som jämställdhet, mångfald, energi och klimatfrågan och E.ON 

insatser: t ex satsning på vindkraft, säkerhetsaspekten av kärnkraft för samhället och 

förvaringen av dess avfall. (Vem Bryr sig? Om vår roll i samhället 2008) 

 

Intervjuad person: Katarina Skalare, CR Manager vid E.ON. 

                                                 
24 Med dagens växelkurs (1 EUR = 10,722 SEK) enligt The World’s Favorite Currency Site motsvarande ca 737 
miljarder SEK. (www.xe.com) 
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Nestlé 

Nestlé koncernen är världens största företag inom mat och dryck, sett till försäljningssiffror. 

Företaget grundades 1866 och har därmed varit verksamma i över 130 år, och de finns 

representerade i så gott som i alla världens länder (Datamonitor Nestlé Company Profile), och 

de har 500 fabriker i 80 olika länder (www.nestle-nordic.com). Totalt har hela Nestlé 

koncernen 270 050 anställda och hade år 2007 en omsättning på cirka 89,724 miljoner US 

dollar25. (Datamonitor Nestlé Company Profile) Även i norden är Nestlé ett av de ledande 

livsmedelsföretagen och de nordiska länderna går alla under den nordiska företagsenheten. 

(www.nestle-nordic.com) 

 

Nestlé anger på sin hemsida att de jobbar aktivt med CSR, och det går att läsa om de 

affärsprinciper som ska vara en av företagets värdegrunder, någonting som vägleder företaget. 

Det sociala ansvaret ska innebära att deras verksamhet utförs på ett moraliskt sätt och att de 

som påverkas av verksamheten inte påverkas negativt. Nestlé har valt att kalla CSR för med 

vad de inom koncernen kallar CSV, Create Shared Value, med vilket de menar att skapa 

värden som inte bara är värdefulla för företaget utan även till samhället, konsumenterna, 

leverantörerna och deras samarbetspartners. (www.nestle-nordic.com) 

 

I en rapport som Nestlé gav ut år 2006 där de beskriver hur CSR påverkar deras aktiviteter i 

Latinamerika går det även att läsa om ett antal affärsprinciper som de arbetar enligt. Dessa 

principer ska hantera det sätt på vilket Nestlé genom sin verksamhet påverkar samhälle och 

miljö och ett antal olika aspekter täcks in: relationer med leverantörer och affärspartners, 

utveckling och försörjning av jordbruksmaterial, mänskliga rättigheter, human resources och 

arbetsmiljö, barnarbete, miljö, gällande vattenpolicy, konsumenter och konsumentskydd samt 

kommunikation, barns hälsa och näring, konkurrens, nationella lagar och internationella 

standarder och riktlinjer. Nestlé är också med i Global Compact och arbetar därmed enligt 

dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsmiljö/villkor, miljö och anti-

korruption. (The Nestlé concept of corporate social responsibility – as implemented in Latin 

America 2006) 

 
Intervjuad person: Marie-Louise Elmgren, informationschef vid Nestlé-Nordic. 

                                                 
25 Med dagens växelkurs (1 USD = 8,007 SEK) enligt The World’s Favorite Currency Site motsvarande drygt 
718,403 miljarder SEK. (www.xe.com) 
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Posten AB 

Posten är ett statligt ägt bolag, som består av Posten AB (koncernmoder), Posten Meddelande 

AB, Posten Logistik AB, Strålfors AB och Svensk Kassaservice (upphör 31 december 2008). 

Posten är en av Sverige större koncerner med 30 000 anställda och en omsättning på 29 

miljarder SEK år 2007. Postens tjänster består av att erbjuda privatpersoner, företag och andra 

organisationer såväl som myndigheter postservice i hela landet till, genom dotterbolag och 

samarbetspartners når kunderna även resten av världen. Varje dag hanteras över 20 miljoner 

försändelser av företaget. (www.posten.se) 

 

I broschyren ”Vårt miljöarbete” berättar Posten om sitt miljöarbete liksom att de önskar att 

deras verksamhet ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Postens transporttjänster är 

den största negativa miljöpåverkan inom verksamheten, och i och med detta anser sig ha ett 

stort ansvar i att bidra till en hållbar utveckling. De redovisar även för sina miljömål varav en 

av målsättningarna är att ersätta så mycket fossil energi som möjligt med alternativ energi. De 

har dessutom skrivit under PostEuropes26 klimatinitiativ vars mål är att minska 

koldioxidutsläppen med 10 % fram till 2012. För att uppnå detta mål behövs bland annat 

bränsleförbrukningen minskas, något som alla postens förare utbildas i – bränslesnål körning. 

För övrigt är Postens tjänster också certifierade med miljöledningssystemet ISO 14001. (”Vårt 

miljöarbete”) Liksom de har skrivit under Global Compact och arbetar enligt deras principer 

inom områdena mänskliga rättigheter, miljö, arbetsmiljö/villkor och anti-korruption. (Posten 

Hållbarhetsredovisning 2007) 

 

I Postens hållbarhetsredovisning från 2007 står redovisat för de tre delar som de har delat in 

sitt arbete för en hållbar utveckling i:  

♦ miljöansvar: att minska sin påverkan på miljön. 

♦ socialt ansvar: arbetsmiljö för friskare och mer motiverad personal, även jämställdhet 

och mångfald ingår. 

♦ ekonomiskt ansvar: att vara en del av en positiv samhällsutveckling genom att vara ett 

lönsamt och konkurrenskraftigt företag. (Posten Hållbarhetsredovisning 2007) 

 

Intervjuad person: Elisabeth Johansson, chef för Investor Relations vid Posten. 

                                                 
26 En association av 48 europeiska offentliga postverksamheter. (www.posteurop.org) 
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Respect Europe 

Konsultföretaget Respect (som de förkortat kallar sig själva) grundades år 2000 av Gordon 

och Anita Roddick (grundare av The Body Shop) samt de två svenska pionjärerna inom 

miljöstrategiskt arbete, Per-Uno Alm och Kaj Embrén. Med Respect ville de tydliggöra 

sambanden mellan lönsamhet, ansvarsfull verksamhet och en hållbar utveckling och erbjuder 

idag sina kunder affärsstrategisk etisk rådgivning från ledningsstrategi till implementering och 

intern/extern kommunikation. De ger även stöd till företag om hållbarhetsredovisningen 

Global Reporting Initiative, GRI. Konsulttjänsterna inom hållbar utveckling har centrerats 

inom fyra huvudområden – klimatfrågor, mänskliga rättigheter, diskriminering/mångfald och 

riskhantering. Främsta fokus ligger på klimatfrågorna. Målet med verksamheten är att 

klargöra och kommersialisera kopplingarna mellan lönsamhet, ansvarsfulla verksamhet och 

hållbar utveckling. 

 

Under 2000-talet har Respect Europe vuxit till att bli ett ledande konsultföretag med ett 15-tal 

egna konsulter och med ett brett nätverk av nationella och internationella experter, som 

tillsammans arbetar för att utforma strategier, integration och kommunikation när det kommer 

till hållbara åtgärder. Huvudkontoret ligger i Stockholm men verksamhet bedrivs även i 

Amsterdam, Köpenhamn och London. 

Några exempel på de projekt och nätverk som koordineras av Respect är:  

♦ Respect BLICC – Business Leaders Initiative on Climate Change; som syftar till att 

långsiktigt minska utsläppen av växthusgaser och minska klimatpåverkan.  

♦ Respect Table: businessorienterat nätverk som består av ledande företag som aktivt 

strävar efter att bygga långsiktig hållbarhet genom egna affärsaktiviteter och 

engagemang med europeiska och globala politiska beslutsfattare. 

♦ Respect Climate: Näringslivet klimatupprop. Anslutna är ett 40-tal företag som vill 

bidra till klimatfrågans lösning och har antagit visionen av klimatneutralitet, konkreta 

utsläppsminskningar och redovisar årligen sin klimatpåverkan.  

♦ BLIHR – Business Leaders Initiative on Human Rights: bildades i samarbete med FN 

och Mary Robinson fd chef för FN:s Mänskliga Rättighetsprogram, samt fd 

premiärminister Irland. (www.respecteurope.com) 

 

Intervjuad person: Jessica Grilling Boklund, arbetar som projektledare hållbar utveckling 

vid Respect Europe. 



ATT BLI ETT ANSVARSTAGANDE FÖRETAG 

 

 
 - 102 - 

Swedbank 

Swedbank har en historia av att vara Sveriges första sparbank som grundades år 1820 och har 

sedan dess haft en lång tradition som sparbank. Idag är de en nordisk-baltisk bankgrupp som 

erbjuder finansiella produkter och tjänster. De är verksamma i främst Sverige, Estland, 

Lettland och Litauen, internationellt har koncernen totalt 22 000 anställda och hade år 2007 en 

omsättning på 82,961 miljoner SEK. (Datamonitor Swedbank AB Company profile)  

 

På Swedbanks hemsida har de satt upp visionen om att vara den ledande finansiella 

institutionen på de marknader där de är verksamma med nöjdast kunder, högst lönsamhet 

samt att vara den attraktivaste arbetsgivaren. De säger vidare att de strävar efter att bidra till 

en hållbar utveckling för samhälle och miljö. Företaget har ett antal värden som de anser 

ligger i botten för deras verksamhet och resultat och beskriver hur de vill vara: 

resultatorienterade, öppna, innovativa och engagerade. (www.swedbank.se) 

 

I Swedbanks hållbarhetsrapport från 2007 står det att under början av 2008 anammades hela 

koncernen en gemensam CSR policy som ska gälla i alla de länder där de har verksamhet. På 

grund av att länderna har olika erfarenheter av verksamheter med hållbar utveckling är 

Policyn designad som en riktlinje att följa och är baserad på FN:s Global Compact. Förutom 

detta är Swedbank AB certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001, och har haft en 

miljöpolicy sedan 2006, vilken också hela koncernen fick under 2008. I fondbolaget 

Swedbank Robur görs aktiva satsningar på samhällsansvarstagande fonder, investeringar görs 

i företag som möter de miljö- och etikkrav som finns uppsatta. (Sustainability 2007)  

 

I hållbarhetsrapporten går det också att läsa om de flera internationella program och initiativ 

som Swedbank aktivt stödjer och samarbetar med. T ex på dessa är UN’s voluntary 

environmental program, the International Chamber of Commerce’s Business Charter for 

Sustainable  Development och the International Carbon Disclosure Project. Vidare har 

Swedbank i Sverige ett samarbete med Världsnaturfonden, WWF genom ett kreditkort där de 

kontinuerligt donerar till denna organisation. (Sustainability 2007) Swedbank har även många 

olika lokala samhällsprojekt bland annat sponsring med särskilt fokus på idrott, kultur och 

samhälle, och även stöd till diverse forskning och utbildning. (www.swedbank.se)  

 
Intervjuad person: Staffan Dahlbeck, CSR koordinator vid Swedbank. 
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ІІІ. SIGMA Management Framework 

 
 

PHASE 
 

ACTIVITY 
 

 
LEADERSHIP & VISION  - Define the vision for sustainability and ensure leadership 
support for it. 
 
LV1 Business case and 

top-level commitment 
♦ Developing a business case to address sustainability 

issues. 
♦ Securing sufficient top-level management 

understanding and commitment to integrate 
sustainability and stakeholder engagement into core 
processes and decision-making. 

♦ Identifying stakeholders and opening dialogue with 
them on key impacts and suggested approaches. 

LV2 Vision, mission and 
operating principles 

♦ Formulating the organisation’s long-term 
sustainability mission, vision and operating principles 
and a high-level strategy that supports them and 
revisit them periodically. 

LV3 Training & 
Communication 

♦ Establishing the organisation’s training and 
development requirements; launching training 
programmes as appropriate. 

♦ Raising awareness on sustainability issues and how 
they may affect the organisation’s licence to operate 
and its future direction. 

LV4 Culture change ♦ Ensuring that the organisational culture is supportive 
of a move towards sustainability. 

 
PLANNING  - Decide what needs to be done to improve performance. 
 
P1 Performance 

review 
♦ Ascertaining the organisations current 

sustainability performance. 
♦ Identifying and prioritising the organisation’s key 

sustainability issues. 
♦ Involve stakeholders in performance review. 

P2 Legal and 
regulatory 
analysis and 
management 

♦ Identifying and understanding the organisation’s 
legal and regulatory requirements and voluntary 
(or self-regulatory) commitments. 

♦ Developing strategies and processes to ensure 
future compliance and compliance improvements. 

P3 Actions, 
impacts and 
outcomes 

♦ Identifying, evaluating, categorising and 
managing the organisation’s significant 
sustainability actions, impacts and outcomes. 

P4 Strategic 
planning 

♦ Developing strategic plans to deliver the 
organisation’s vision and address its key 
sustainability issues. 

P5 Tactical ♦ Developing tactical short-term action plans to 
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planning support the agreed sustainable development 
strategies with defined objectives, targets and 
responsibilities. 

 
DELIVERY - Improve performance  
 
D1 Change 

management 
♦ Agreeing and implementing change management 

approach / methodology (e.g. evolutionary 
change / revolutionary change / paradigm shift). 

D2 Management 
programmes 

♦ Evaluating existing process management and 
opportunities for process improvement. 

♦ Agreeing, prioritising and establishing 
management programmes to achieve short, 
medium and long-term goals. 

♦ Agreeing roles and responsibilities for specific 
management programmes. 

D3 Internal 
controls and 
external 
influence 

♦ Establishing / refining internal controls and 
reviewing their effectiveness over time. 

♦ Reviewing and refining corporate governance 
arrangements and performance. 

♦ Identifying opportunities where the organisation 
can influence external bodies and create a more 
positive enabling environment for business 
sustainability. 

♦ Developing supply chain management, evaluation 
and partnership approaches. 

 
MONITOR, REVIEW AND REPORT -  Check that performance is improving and 
communicate the results  
 
MRR1 Monitoring, 

measurement, 
auditing and 
feedback 

♦ Training for, planning and executing the 
organisation’s internal audit / verification 
programmes. 

♦ Communicating audit / verification findings and 
recommendations to relevant internal and external 
stakeholders, including those responsible for 
conducting the strategic and tactical review 
process. 

♦ Taking preventive, corrective and innovative 
actions as appropriate. 

♦ Consulting with stakeholders on performance and 
future challenges. 

MRR2 Tactical and 
strategic review 

♦ Reviewing strategies and tactical plans to assess 
their effectiveness and ability to deliver against 
the organisation’s vision and targets for 
sustainable development. 

♦ Reviewing audit / verification findings and 
recommendations. 

♦ Assessing any changes in stakeholder priorities 
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and their implications for the organisation’s 
vision, activities, targets, processes, products and 
services. 

♦ Making recommendations to the next round of the 
organisation’s Strategic and Tactical Planning 
processes. 

♦ Making immediate amendments to Strategic and 
Tactical Plans to take account of changing 
circumstances and priorities (as appropriate). 

♦ Communicating the findings and 
recommendations from reviews to all relevant 
personnel. 

MRR3 Reporting 
progress 

♦ Collecting information and data, agreeing the 
scope, media, audiences and levels of disclosure 
for reporting, distributing the reports through a 
range of communications channels. 

♦ Establishing or reinforcing mechanisms for 
handling and responding to stakeholder feedback 
on reports. 

MRR4 Assurance of 
reporting 

♦ Putting in place internal assurance and 
verification processes for reporting and 
undertaking an internal assurance / verification 
programme. 

♦ Agreeing the need for, scope and objectives of, 
and service providers to deliver, assurance and 
verification of reporting. 

♦ Working with external assurance / verification 
providers to achieve production of a favourable 
assurance / verification statement. 
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ІV. Global Compact’s Ten Principles 

 

Human rights  

Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally 

proclaimed human rights.  

Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.  

 

Labour standards  

Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition 

of the right to collective bargaining,  

Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour,  

Principle 5: the effective abolition of child labour, and  

Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.  

 

Environment  

Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges,  

Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility, and  

Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly 

technologies.  

 

Anti-corruption   

Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion 

and bribery. 

(www.unglobalcompact.org) 
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V. Sammanställning av teori 

 
 Aspekter av 

implementering 

 

TEORI 

Intressentgrupper ♦ Utgångspunkten i CSR arbetet 

♦ Viktiga och kan påverka implementering 

♦ Visar integrationen mellan företagets sociala och ekonomiska 

dimension 

♦ Svårighet att ta hänsyn till alla gruppers åsikter 

♦ Kommunikation bör föras mellan företag och intressenter 

under planering, implementering och uppföljning av CSR 

arbete 

Mål och vision ♦ CSR som en del av affärsidén 

♦ Långsiktiga mål med strategiska lösningar 

♦ Integration eller separation av CSR i mål och strategier 

Handlingsplaner ♦ Vad gör vi idag? Vad behövs förbättras? 

♦ Mål måste omvandlas till konkreta företagshandlingsplaner 

♦ Uppförandekod: vad företaget står för och hur det ska uppnå 

det 

- t ex: OECD, ILO, Global Compact, egna CSR policys 

Ledarens roll ♦ Nyckelperson för lyckad implementering av CSR frågorna 

♦ Visa och inspirera engagemang till övriga medarbetare 

♦ Öka trovärdigheten av CSR arbetet genom att vara en 

förebild 

♦ Utgör koppling mellan personal och företagsvärderingar 

Utbildning ♦ Förstå företagets värderingar 

♦ Känna igen etiksa dilemman 

♦ Både till personal och ledning 

Kommunikation ♦ Stärker internt som externt tilltro och trovärdighet till företaget 

och dess CSR arbete 

♦ Samordna och följa upp internt 

♦ Skapa dialog och främja feedback, internt som externt 

♦ Öppenhet och transparens 

Uppföljning ♦ Internredovisning 

♦ Grad av måluppnåelse 

♦ Kartlägga framsteg och förbättringsmöjligheter 

♦ Efterlevnad av uppförandekoder och policys 

♦ Extern hållbarhetsredovisning 

- t ex: SA8000, AA1000S och GRI 


