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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Historiskt sett har företagarna alltid haft svårt att bli helt accepterade i
samhället. Redan Platon och Moses ville hålla det ekonomiska livets män på
armslängds avstånd och alltsedan dess har näringslivet varit tvunget att
förtjäna sitt förtroende för att få verka fritt i samhället. Licensen har dragits in
upprepade gånger i historien, på mer eller mindre goda grunder.1 Det
Ostindiska kompaniet som verkade under 1800-talet importerade framförallt
te till de brittiska öarna. Som betalning för teet sålde engelsmännen opium till
kineserna. Detta kritiserades Ostindiska kompaniet hårt för av den kinesiska
regeringen och liberala brittiska grupper. Det var dock inte bara deras
opiumhandel som kritiserades, de anklagades även för att exploatera sina
kontakter med regeringar, mutor påstods höra till vardagen och de beskylldes
för att ständigt bryta mot de mänskliga rättigheterna.2

Näringslivets sociala ansvar har under senare tid uppmärksammats mycket i
massmedia, såväl av frivilligorganisationer som av konsumenter. Även
investerare har börjat visa intresse för sociala frågor, inte minst på grund av de
möjligheter till långsiktig lönsamhet som ett socialt välskött företag erbjuder.
Detta visas till exempel av att medan Dow Jones Global Index stigit med
125% sedan 1993 har Dow Jones Sustainable Index vuxit med 180% under
samma period.3 Lars Bern, tidigare VD för Det Naturliga Steget och
ordförande för Föreningen för Rättvisemärkning påstår att:

                                          
1 Brytting (1998)
2 www.corporate-citizenship.co.uk
3 http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_sv.pdf
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"Det är inte så att man måste tänka mycket långsiktigt för att inse det här.
Det lönar sig redan idag att ta ett etiskt ansvar. De företag som lägger sig till

med en hög företagsmoral blir vinnare på marknaden"4

Den teoretiska utgångspunkten är att organisationer behöver resurser från
omvärlden, i form av kapital, arbetskraft eller teknologi och dessutom ofta är
beroende av uppslutning eller legitimitet från omvärlden för att överleva.5

Någon direkt motsättning mellan lönsamhet och hänsynstagande till andra
intressen ses inte. Snarare betonas att långsiktig lönsamhet kräver ett bredare
ställningstagande. Ett ensidigt fokuserande endast på intressentgruppen ägare
riskerar att på sikt underminera företagets övriga förtroenderelationer och
därigenom även undergräva lönsamhetsutvecklingen. Konsultbolag som
sysslar med dessa frågor hävdar dessutom att företag som agerar socialt
proaktivt genom att förbättra de anställdas arbetsvillkor, visa respekt för
mänskliga rättigheter, bedriva en etisk marknadsföring och som agerar som
ansvarstagande samhällsmedborgare är väl positionerade inför en
samhällsutveckling där massmedia, frivilligorganisationer och konsumenter i
allt högre grad kritiskt ifrågasätter näringslivets sociala agerande.6 Enligt en
utredning som EU-kommissionen nyligen lagt fram finns det fyra primära
faktorer som driver på denna utveckling mot socialt ansvarstagande bland
företagen:
• =Nya krav och förväntningar från medborgarna, konsumenterna, de
offentliga myndigheterna och investerarna mot bakgrund av globaliseringen
och storskaliga industriella förändringar.

• =Sociala kriterier påverkar i allt högre grad de investeringsbeslut som enskilda
personer och institutioner fattar i egenskap av såväl konsumenter som
investerare.

                                          
4 http://www.svenskakyrkan.se/globalek/bebvem.htm 2002-04-04
5 Pfeffer & Salancik (1978)
6 http://www.caringcompany.se/, http://www.forebildsforetaget.com,
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• =Ökad oro över den skada ekonomisk verksamhet kan åsamka miljön.

• =Insyn i företagens verksamhet tack vare medierna och den moderna
informations- och kommunikationstekniken.7

I den svenska kontexten tycker vi oss kunna skönja ytterligare en viktig faktor
som driver, eller borde driva, företagen mot utökat socialt ansvarstagande.
Denna faktor handlar om att staten alltmer drar sig tillbaka som
trygghetsgaranten i det svenska samhället genom nedskärningar i välfärden.
Statistik visar att storleken på offentlig sektor har minskat kraftigt under det
senaste decenniet. Samtidigt konstaterar en nyligen genomförd studie att den
svenska välfärdsstaten är under omprövning. Den internationella
integrationen har ändrat förutsättningarna för svensk ekonomi och det har
blivit allt svårare att avvika från andra länder i valet av välfärdspolitisk
strategi.8 Trenden med minskat socialt ansvarstagande från den offentliga
sektorn är därför tydlig. För företagen innebär detta en ny potentiell roll i
samhället.9

Samtidigt är det långt ifrån klart vad denna nya roll i samhället kan innebära.
När man sätter sig in i den befintliga teorin på området slås man av att steget
mellan teorierna kring en grundläggande vision om företags egentliga
anledning till sin existens och att som enskilt företag veta hur man bör eller
kan gå till väga inom socialt ansvarstagande är stort. Steget blir än större när
man beaktar att visionen vi talar om har sina anor i femtiotalets USA. De krav
som ställs på företag idag angående hur de ska bete sig som goda
samhällsmedborgare är alldeles för krångliga och högttravande för att ett
vanligt svensk företag ska veta vad de ska göra. Det finns en vaghet i vad som
krävs av företag vilket vi sett som ett stort problem och för att lösa det

                                          
7 http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_sv.pdf
8 Söderström et al (2001)
9 Brytting (2001)
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problemet för svenska företag krävs att diskussionen har sin grund i svenska
förhållanden.

Debatten om socialt ansvarstagande kretsar idag kring hur företag beter sig
ekonomiskt, socialt och etiskt, precis som på det Ostindiska kompaniets
dagar. I en tid av en krympande välfärdsstat är tiden nu mogen att ställa sig
frågan hur företag i Sverige ska ta sitt sociala ansvar.

1.2 Problemdiskussion

Naturligtvis finns det på många håll även inom företagsvärlden en önskan om
att göra gott och rätt men när företagen inte längre får sitt moraliska
verksamhetsfält definierat lika tydligt av aktiva stater måste man definiera det
själv. Företag och marknadsaktörer har engagerat sig i en intensiv debatt med
kritiker i det civila samhället för att få vägledning i detta projekt. För att
balansera de avkastningskrav som aktiemarknaden ställer på företagen med de
moraliska krav som det civila samhället formulerar för företagen, skriver man
på ”codes of conduct” och försöker praktisera ”good Corporate
Citizenship”.10 Corporate Citizenship har att göra med både förhållandet
mellan företag och samhälle, både det lokala samhället som omger
organisationen och de som interagerar med anställda samt det vidsträckta och
allt mer världsomfattande samhället som rör varje verksamhet genom sina
produkter, sin supply chain, sina leverantörer, sin reklam och så vidare.11 Till
detta område räknas saker som att helt enkelt göra rätt för sig och en
övertygelse att företaget ska stå för det som är bra i samhället.12

Företag i till exempel England och USA har under relativt lång tid arbetat med
dessa frågor.13 I USA har Corporate Citizenship funnits som begrepp i drygt

                                          
10 Andersson (2001)
11 McIntosh, et al (1998)
12 ibid.
13 Fagerfjäll (2001)
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20 år14 och i England har regeringen till och med tillsatt en minister för
Corporate Social Responsibility15. En definition som på ett bra sätt speglar vad
detta handlar om säger att ”a good corporate citizen” är det företag som
strävar efter största möjliga nytta för organisationens alla intressenter.
Företagets verksamhet bidrar till ett ekologisk uthålligt samhälle, tar ett socialt
ansvar samtidigt som det säkerställer en ekonomisk livskraft som är
nödvändig för att kunna uppfylla företagets mission. Gemensamt för vad de
flesta menar vara ”a good corporate citizen” är ett företag som på något sätt
arbetar aktivt med etiska frågor, sociala frågor och miljöfrågor.16 Två svenska
exempel på olika typer av socialt ansvarstagande är Telias Childhood
Foundation17 och Skandias Idéer för Livet18.

Med hänvisning till diskussion i bakrundsavsnittet ovan tycker vi oss kunna
skönja en utveckling i Sverige där potentialen för företagens sociala
ansvarstagande ökar till följd av att den traditionella trygghetsgaranten, staten,
alltmer dragit sig tillbaka. Samtidigt konstaterar vi att begreppen som
behandlar företags sociala ansvarstagande, vare sig de är Corporate Social
Responsibility, Corporate Citizenship eller något annat, ofta saknar förslag på
vilka aktiviteter inom det diskuterade området som är lämpliga för företag att
ägna sig åt.

Genom att dels överskådligt kartlägga hur statens roll i det svenska samhället
förändrats vad gäller socialt ansvarstagande och dels undersöka åsikter och
preferenser hos den svenska allmänheten vad gäller socialt ansvarstagande vill
vi använda teorier rörande företrädelsevis Corporate Citizenship och placera
dem i den svenska kontexten.

                                          
14 Andrioff & McIntosh (2001)
15 http://www.dti.gov.uk/support/responsibility.htm
16 http://www.forebildsforetaget.com
17 http://www.telia.se
18 http://www.skandia.se
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1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att beskriva statens roll och den allmänna
opinionen i det svenska samhället vad avser förutsättningarna för företagens
sociala ansvarstagande. Genom att företrädelsevis använda teoribildningen
inom Corporate Citizenship ämnar vi visa och förklara vilka konkreta
möjligheter detta kan innebära för företag verkandes i Sverige.

1.3.1 Anknytande syftesfråga

Då vi finner att tankarna bakom Corporate Citizenship är långt ifrån
oomtvistade och accepterade inom vare sig akademin eller näringslivet avser vi
även att utifrån vår teoretiska referensram och våra undersökningsresultat
diskutera kring företagsekonomiska skäl till vad företag har att vinna på att
anamma tankarna bakom Corporate Citizenship.
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2 METOD

Syftet med detta kapitel är att beskriva och förklara vår studies tillvägagångssätt. Först för
vi en diskussion kring metodens betydelse för vetenskapligheten i vår undersökning och
därefter redogör vi för vårt vetenskapliga förhållningssätt och vår metodologiska ansats.
Vidare beskriver vi hur vi praktiskt gått tillväga i vår undersökning och avslutningsvis
genomför vi en kritisk granskning av vårt tillvägagångssätt.

2.1 Varför metod?

Diskussioner förs ofta kring vad som kan kallas vetenskap och vad som inte är
att betrakta som vetenskap. Vad krävs för att vi ska kunna benämna något
såsom vetenskap? Meningarna går ofta isär och skiljelinjen mellan vetenskap
och icke-vetenskap kan ibland tyckas vara otydlig. Hartman (1998) hävdar
exempelvis att forskaren måste följa vissa givna metodregler som beskriver
hur saker och ting ska genomföras för att undersökningen ska kunna betraktas
som vetenskaplig.19 Detta skulle således betyda att den avgörande skillnaden
mellan vetenskap och icke-vetenskap är att den förstnämnda omfattas av
regler för hur forskningen ska genomföras. Valet av metod, som vi kommer
att gå in på senare i detta kapitel, kan visserligen variera mellan olika typer av
problem och forskningsområden men det är själva förekomsten av metod
som är direkt avgörande för att uppfylla kriteriet för vetenskaplighet.
Ytterligare ett kriterie för vetenskaplighet betonas av Patel & Davidsson
(1994) som hävdar att forskarens arbete ska vara teoretiskt förankrat genom
att denne tar utgångspunkt i etablerade modeller och teorier.20

                                          
19 Hartman (1998)
20 Patel & Davidsson (1994)
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Metodregler ska dock inte betraktas som absoluta och allmängiltiga lagar som
måste följas och som ger en garanti för att uppnå en vetenskaplighet.21 Metod
ska istället ses som en hjälp för forskaren i sin strävan att uppnå vetenskaplig
kunskap. Metodteorin hjälper forskaren att noga tänka igenom sin
undersökning och ger dessutom de ramar som behövs för att minimera risken
för att forskaren ska förbise någonting viktigt. Vidare så bör forskaren ha en
kritisk inställning till sin undersökning och ständigt ifrågasätta de premisser på
vilka undersökningen görs. Om forskaren gör detta genom hela
forskningsprocessen så menar Hartman (1998) att den genererade kunskapen
på goda grunder kan antas vara vetenskaplig.

Vi anser att det viktigaste med metodbeskrivningen är att den ska vara så
tydlig och transparent som möjligt så att alla som läser vår uppsats själva ska
kunna ta ställning till resultatens trovärdighet. Vi anser med anledning av detta
att vårt primära syfte med detta metodavsnitt är att ge en tydlig och klar bild
över vilket angreppssätt vi har valt samt hur vi praktiskt har genomfört vår
undersökning. Genom detta vill vi kunna ge läsaren en möjlighet att ta
ställning till huruvida han/hon anser att vi har uppfyllt de krav som kan anses
rimliga för att bedöma vår uppsats såsom vetenskaplig.

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt

För att du som läser denna uppsats ska kunna följa det sätt som vi har
genomfört vår uppsats på kommer vi i detta avsnitt presentera den
arbetsprocess som motsvarar vårt vetenskapliga förhållningssätt. Vårt
förhållningssätt har sin utgångspunkt i tre delar. Till en början kommer vi att
redogöra för det samhällsvetenskapliga paradigm vi arbetar inom och därefter
visa vilket metodsynsätt vi har. Avslutningsvis kommer vi redogöra för vilken
vetenskapsteoretisk utgångspunkt vi har.

                                          
21 Hartman (1998)
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2.2.1 Kunskapsteorier

En faktor som spelat stor roll i hur vi valt att skaffa vår kunskap är att vi har
sökt att kunna uttala oss på ett generellt sätt inom ett abstrakt och teoretiskt
område. För att göra det vi ämnar komma fram till mer förståeligt för dagens
företagsledare kommer vi att tona ned de allra mest filosofiska funderingarna
och hålla oss på ett rationellt och påtagligt plan. För att på bästa sätt nå våra
mål kommer vi genomgående i arbetet sträva efter att vara så objektiva som
möjligt. Senare kommer vi att redogöra för hur vi gör för att uppnå detta.
Dessa mål och förutsättningar i kombination med att vi båda som skriver
denna uppsats i alla delar strävar efter rationalitet gör att vi hamnat inom ett
paradigm som av Arbnor & Bjerke (1994) beskrivs som att verkligheten, eller
kunskapskategorin, ses som en konkret och determinerande process.
Samhället är visserligen konkret till sin natur men det förändras ständigt i
detalj. Människorna blir sociala fakta i nyss beskrivna process och de påverkar
och påverkas i den miljö de lever i. Detta leder till att vissa relationer blir mer
uppenbara och stabila än andra. Vetenskapens uppgift är att kartlägga dessa
konkreta relationer i ett i större utsträckning totalt perspektiv. Forskning inom
detta paradigm försöker förklara de mönster som observeras över tiden.22

Detta är kategori nummer två i nedanstående figur och benämns
”Verkligheten som konkret och determinerande process”.

Arbnor & Bjerke (1994) identifierar sex stycken typer av ovan diskuterade
kunskapskategorier eller paradigm inom samhällsvetenskapen. Ju längre till
vänster en kunskapare befinner sig på nedanstående skala desto mer objektivt
och rationellt betraktas verkligheten. Empiriska resultat eftersöks i allt högre
grad samtidigt som generaliserbarheten väger tyngre åt vänster. Till höger
betonas specifika och konkreta, men eidetiska resultat samtidigt som
kopplingarna till filosofi är mycket tydliga. Vår position illustreras av det grå
området i figuren på nästa sida.

                                          
22 Arbnor & Bjerke (1994)
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Figur 1: Samhällsvetenskapliga paradigm (Källa: Arbnor & Bjerke, 1994, egen bearbetning)

Vad gäller de kategorier som är närmast vår, det vill säga nummer ett, vilken
ser kunskapen som en konkret och lagbunden av oss oberoende struktur, och
tre, vilken ser verkligheten som ömsesidigt beroende fält av information, finns
det några saker som gör att vi inte hamnat inom de paradigmen. Vad det gäller
den första kunskapskategorin har vi svårt att i enlighet med den förkasta
abstrakta och icke mätbara företeelser. Vidare bygger mycket av den
forskningen på stimulus-responsmodellen, vilket vi inte anser vara ett bra sätt
att nå kunskap. Vad gäller den tredje kategorin tar vi inte helt avstånd från den
då vi ser flera likheter mellan vårt sätt att se på verkligheten och den som
beskrivs här. Exempelvis ses organisationen och miljön som att de utvecklas
tillsammans, där medlemmarna i organisationen kontinuerligt anpassar sig till
informationen från miljön. Dock, som vi redan antytt och snart kommer gå
djupare in på, så är huvudmålet här att genom tolkning skaffa sig en djup
kunskap medan vi snarare söker att förklara och tydliggöra ett mycket
komplext och abstrakt område. I kategorierna till höger i modellen, fyra till
sex, ses kunskap inte på det rationella sätt som vi har. En annan av de tyngst
vägande anledningarna till att vi befinner oss till vänster på skalan är att i
kategori fyra till sex är målet i huvudsak djuplodande filosofisk kunskap.

2.2.2 Metodsynsätt

Metodsynsättet är den uppsättning av grundläggande uppfattningar om
verklighetens beskaffenhet eller vetenskapens struktur som har betydelse för
den metod vi kommer att använda.23 Arbnor & Bjerke (1994) har här
identifierat tre olika sorter, varav två ligger närmare vårt arbete med anledning
av vår verklighetsuppfattning.

                                          
23 Arbnor & Bjerke (1994)
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Det första synsättet är det analytiska synsättet. Den som har detta synsätt
hävdar att verkligheten är av summativ karaktär vilket betyder att helheten ses
som en summa av delarna. Delarna ska förklaras utifrån verifierade
antaganden, så kallade hypoteser. Den kunskap som bildas är
individoberoende vilket betyder att kunskapen bör vara oberoende av
subjektiva upplevelser. Detta synsätt har sina rötter i den klassiska analytiska
teorin. Det andra synsättet kallas systemsynsättet och även här har vi funnit
vissa likheter med vårt sätt att tänka. Det är dock två centrala skillnader mellan
det analytiska och systemsynsättet. Då det analytiska synsättet är summativt
ser systemsynsättet helheten som mer än summan av sina delar. Även inom
systemsynsättet studeras världen med objektivitet.24

Det är här svårt för oss att ta en tydlig ställning för det ena eller det andra. Å
ena sidan har vi logiska modeller som sanna analytiker men å andra sidan har
vi svårt att inte se verkligheten och helheten som större än de delar vilka den
består av. Generaliseringskraven är starkare inom det analytiska synsättet
vilket tilltalar oss men vi avgränsar oss trots allt, på grund av tron att det
troligtvis inte går att säga något helt generellt, bland annat till Sverige varför vi
trots allt lutar åt systemsynsättet. Vad gäller aktörssynsättet läggs stor vikt där
på att förstå delarna i sociala system. En av de saker detta synsätt går ut på är
att helheten bara kan existera som en struktur av socialt konstruerade
innebörder,25 något vi med vår mer rationella utgångspunkt funnit svårt att
förlika oss med. I figuren nedan åskådliggörs var vi befinner oss i denna
debatt.

Figur 2: Metodsynsätt (Källa: Arbnor & Bjerke, 1994, egen bearbetning)

                                          
24 Arbnor & Bjerke (1994)
25 ibid.
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2.2.3 Positivism och hermeneutik

Inom kunskapsteorin återfinns två utgångspunkter som dessutom är
motpoler, positivismen och hermeneutiken. Innan vi visar vilken
utgångspunkt vi har är det viktigt att klarlägga skillnaden mellan två i
sammanhanget centrala termer, förklara och förstå. Skillnaden ligger i att om
forskaren innan resultat nås vill få fram en modell eller lathund för de
samband som råder så är det förklaringar som söks.26 Redan när vi funderade
kring den här uppsatsen, det vill säga innan skrivandet påbörjats, satte vi som
mål att försöka få fram en slags lathund eller att-göra-lista för företagsledare i
Sverige, med syfte att förklara hur de bör eller kan gå till väga. Hade det varit
förståelse vi sökt hade vi menat att resultatet varit förknippat med specifika
individer. I första hand går vår uppsats därmed ut på att förklara, inte att
förstå. Den förklarande ansatsen leder oss in i den positivistiska
utgångspunkten. Lundahl & Skärvad (1999) menar att positivismen
kännetecknas av att ge en beskrivande och förklarande studie och ligger till
grund för kvantitativ metod,27 en metod vilken vi även valt att använda oss av.

Det finns dock något som gör att vi inte till fullo kan acceptera de
positivistiska tankebanorna. Positivisterna menar nämligen att forskaren kan
vara helt objektiv och neutral gentemot sina egna föreställningar. Vi strävar
efter detta genom att exempelvis skilja empiri från analys för att på så vis skilja
fakta och egna värderingar åt. Vi inser därmed att våra värderingar och
föreställningar kan komma att påverka såsom hermeneutikerna menar då de
anser att forskaren alltid närmar sig forskningsobjekt utifrån sin egen
förförståelse.28 Emellertid har vi distanserat oss från våra forskningsobjekt
genom att använda oss av enkäter. Å andra sidan kan vår förförståelse
påverkat utformningen av frågor. Då hermeneutiken anses vara en motpol till
positivismen kan vi genom att sammanfatta den motivera vårt val av metod
och förhållningssätt. Hermeneutiken kännetecknas av att undersöka på djupet

                                          
26 Arbnor & Bjerke (1994)
27 Lundahl & Skärvad (1999)
28 Starrin & Svensson (1994)
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och söka en helhetsförståelse,29 vilket är motsatt den utgångspunkten vi har.
Detta leder därmed fram till att vi anser oss vara positivister, vilket illustreras i
nedanstående figur, med en uppfattning om vår förförståelse.

Figur 3: Vetenskapsteoretisk utgångspunkt (Källa: Arbnor & Bjerke, 1994, egen
bearbetning)

Den positivistiska traditionen gör det möjligt att dra slutsatser utifrån två olika
angreppsätt: deduktion eller induktion. I det induktiva angreppssättet utgår
forskaren ifrån empirin, det vill säga gör observationer och kan utifrån det
generalisera och dra slutsatser. Det deduktiva utgår däremot från teorin och
utifrån den formas hypoteser, som är testbara påståenden om verkligheten. I
det deduktiva angreppssättet kan resultat härledas som en logisk slutledning
och därmed kan teorin antingen verifieras eller förkastas.30 Vi betraktar vår
forskningsprocess som huvudsakligen deduktiv även om vissa drag i vårt
arbete kan komma att bli induktiva på grund av vår tyngd i empirin.

2.2.4 Sammanfattning av vårt förhållningssätt

Sammanfattningsvis kan sägas att det som ledde till våra val av kunskapsteori
och metodsynsätt var främst att vi anser det viktigt att uttala sig på ett
generellt och rationellt sätt om något abstrakt. Vad gäller vår positivistiska
utgångspunkt menar vi att inom det område vi valt att genomföra vår uppsats,
företagens ansvarstagande i samhället, så har en stor mängd hermeneutiska
studier redan skett. Att försöka förstå komplexa fenomen har varit
utgångspunkten i de allra flesta vilket lett till att företagsledare haft svårt att ta
till sig de ofta luddiga slutsatser som dragits. Vi försöker därmed med vår
positivistiska ansats inte bara fylla en lucka utan även ett behov, ett behov
företagsledare i Sverige har om hur de ska angripa detta abstrakta område. I

                                          
29 Lundahl & Skärvad (1999)
30 Wiedersheim-Paul & Eriksson (1997)
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vår referensram finns hermeneutiska studier men vi vill närmast se dem som
förstudier för att vi ska kunna på ett korrekt och konkret sätt problematisera
valda problemområdet. I figuren nedan åskådliggörs vårt förhållningssätt i de
tre delar som utgjort detta kapitel.

Figur 4: Vårt vetenskapliga förhållningssätt (Källa: Arbnor & Bjerke, 1994, egen
bearbetning)

Med denna figur, som är bearbetad utifrån Arbnor & Bjerkes (1994) teorier,
vill vi visa på konsekvensen i vårt förhållningssätt. Exempelvis hamnar en
positivist med sin strävan efter konkreta resultat på ett naturligt sätt långt till
vänster på den översta sexgradiga skalan då rationalitet betonas där.

2.3 Vår pragmatiska grundsyn och problemet med
”varför”

För att tydligöra för dig som läser denna magisteruppsats önskar vi beskriva
lite kort hur vi två som författare förhåller oss till ämnet vi skriver och varför
vi har valt den inriktning vi har valt likväl som varför vi har valt att inte belysa
vissa aspekter. Vår pragmatiska grundsyn, som går som en röd tråd genom
hela uppsatsen, kommer av vår ambition att de slutsatser vi drar av vår
undersökning ska kunna vara till konkret nytta för företag och företagsamhet i
Sverige. Utifrån vad Bakka et al (1988) hävdar skulle detta kunna beskrivas
som en delvis normativt ansats då vi till exempel strävar efter att uttala oss om
vilka medel som kan vara lämpliga i olika situationer. Enligt Wiedersheim-Paul
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& Eriksson (1997) uttrycker en normativ ansats vilja att ge underlag för beslut
och handling. Att vägleda är enligt Arbnor & Bjerke (1994) väsentligt för
företagsekonomin. Vi vill att våra forskningsresultat ska kunna vara till nytta
för företag i Sverige genom att de resultat vi kommer fram till är välgrundade
slutsatser som är mer eller mindre direkt användbara för de företag som vill
låta Corporate Citizenship vara en del av sin verksamhet.

Därvidlag har vår magisteruppsats inte inriktats mot att svara på frågan
”varför” eftersom den typen av frågor, hur intressanta de än må vara, inte
spelar någon avgörande roll för att kunna uppfylla syftet med vår studie som
istället handlar om att identifiera konkreta möjligheter. Vi tror, och hoppas, att
vårt nyttobetonade tillvägagångssätt kommer att medföra både att ämnet
aktualiseras samt att våra forskningsresultat kan komma att ligga till grund för
vidare forskning på området.

En mycket intressant varför-fråga som kan ställas av olika intressenter och
från olika håll är frågan om varför företag vill/skall/bör anamma tankarna
bakom Corporate Citizenship. Svaren på dessa frågor kommer i en diskussion
oundvikligen att hamna på områden såsom berör moral. Ska företag ta socialt
ansvar för att de har en moralisk förpliktelse att göra det? Ska företag ta socialt
ansvar för att de kan tjäna pengar på det? Har kanske företagen till och med
en moralisk förpliktelse gentemot ägarna att tjäna pengar och kan i så fall
socialt ansvarstagande vara ett sätt att uppnå detta? Om företag tar socialt
ansvar och motivet är att tjäna pengar kan det då sägas vara moraliskt och om
inte vad får det för konsekvenser? Givetvis har vi diskuterat dessa frågor flitigt
under arbetets gång. Företag som påstår att ”vi tar ett socialt ansvar” kommer
alltid att få bemöta frågan ”varför”, berättigat eller inte. Som vi ska visa på i
vår referensram är företagets handlingar ett aggregat av åtskilliga individers
olika handlingar vars motiv sällan är speciellt tydliga. Av den anledningen är
frågan ”varför” i detta fall i det närmaste omöjlig att besvara. Vår egen syn på
denna fråga är därför att ett företag bör dömas, inte baserat på sina motiv utan
på resultaten av sina handlingar. Därför är också denna magisteruppsats
inriktad mot det sistnämnda vilket gör att vår egen syn närmast skulle kunna
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etiketteras såsom konsekvensetisk, det vill säga att det är resultatet och inte
uppsåtet som avgör om huruvida handlingen ifråga är att betrakta såsom
rättfärdigad eller inte.

En annan lika intressant varför-fråga som skulle kunna ställas i samband med
vår uppsats är varför den svenska allmänheten vill eller inte vill att företag tar
ett större socialt ansvar i samhället än vad som är fallet i nuläget och om det
vore det bästa för samhället eller inte. Som vi beskriver senare i denna uppsats
är frågan långt ifrån politiskt okontroversiell. Diskussionen kring företagens
kontra statens roll i samhället riskerar lätt att övergå till en politisk dito. Hur
intressanta och välgrundade våra egna politiska uppfattningar än må vara
anser vi inte att detta är forumet att förmedla dem. Av detta skäl har vi
medvetet undvikit att ta upp varför-frågor kopplade till detta, väl medvetna
om att vi inte kommer att kunna identifiera alla drivare bakom utvecklingen,
och nöjer oss därvidlag med att konstatera den allmänna opinionen för att inte
riskera att denna magisteruppsats ska betraktas som en partsinlaga i den
politiska debatten.

En varför-fråga som vi däremot avser att diskutera är vilka skäl som föreligger
till varför företag kan anamma Corporate Citizenship. Av skäl som vi anger
ovan kommer diskussionen dock inte att landa i frågor kopplade till moral
eller politik utan i företagsekonomiska aspekter som svar på denna varför-
fråga.

2.4 Metodologiska utgångspunkter

Med undersökningsansats avses en undersöknings grundläggande tekniska
utformning, det vill säga vilken metod som används för att samla in och
analysera data.31 Det innebär att forskaren måste bestämma sig för huruvida
denne är intresserad av att gå på djupet i enskilda fall eller gå på bredden i ett
tvärsnitt, huruvida undersökningen ska vara kvalitativ eller kvantitativ. Det
som främst avgör vilken ansats som väljs är vilket problemområde som

                                          
31 Lekvall & Wahlbin (1993)
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undersökningen berör samt syftet med undersökningen.32 En undersökning
kan ha olika typer av inriktning. Den kan till exempel vara av beskrivande
karaktär, det vill säga ordna fakta kring ett fenomen på ett visst sätt, och den
kan vara av förklarande karaktär, det vill säga söka och klarlägga samband
mellan variabler och ge svar på frågan ”hur?”.33 Den kan också vara av annan
karaktär som till exempel förstående, förutsägande eller utvärderande. Lekvall
& Wahlbin (1993) menar att en viss ansats kan vara bättre lämpad för en viss
inriktning på en undersökning. Är syftet med undersökningen beskrivande
kan en survey-ansats vara att föredra. Även Patel & Davidsson (1994) hävdar
att survey-undersökningar är att föredra när man vill svara på frågor som rör
vad, var och hur.

Vårt syfte är primärt beskrivande och förklarande till sin karaktär. Vår strävan
är också att resultaten av vår undersökning ska vara generaliserbara vilket
innebär att det ska vara möjligt att utifrån den mindre urvalspopulationen som
ingår i undersökningen kunna uttala sig om hela den bakomliggande
populationen för att utifrån detta kunna göra adekvata analyser. När syftet är
beskrivande och det finns en generaliseringsvilja i undersökningen är en
kvantitativ tvärsnittsstudie av survey-karaktär att föredra.34 Detta är också den
ansatsen vi har valt för vår undersökning. Vår egen undersökningsansats och
hur den förhåller sig till andra typer av ansatser visas i nedanstående figur.

Figur 5: Sammanställning av undersökningsansatser (Källa: Lekvall & Wahlbin, 1993, egen
bearbetning)

                                          
32 Holme & Solvang (1997)
33 Dahmström (2000)
34 Lekvall & Wahlbin (1993)
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Den typen av information vi söker i vår undersökning kräver inte att vi går in
på djupet och studerar varje enskild variabel noggrant eftersom vi studerar
förhållanden och trender på en aggregerad nivå. Vår kvantitativa metod ger
inget utrymme för individuell anpassning utan vi är begränsade till de frågor
som vi ställer till alla undersökningsobjekt.35 Vi är inte heller intresserade av
att samla in data som beskriver en utveckling över tiden utan syftet är att ge en
ögonblicksbild. Vi kommer dock att kunna jämföra våra resultat med tidigare
gjorda studier på området för att kunna studera eventuella skillnader och
likheter över tiden.

2.5 Tillvägagångssätt

Det första steget i vår process var en omfattande litteraturstudie i syfte att ge
oss en översikt över tidigare forskning inom området samt ge oss stöd för att
precisera vårt undersökningsfokus. Vårt upplägg på undersökningen var att,
genom att dels överskådligt kartlägga hur statens roll i det svenska samhället
förändrats vad gäller socialt ansvarstagande och dels undersöka åsikter och
preferenser hos den svenska allmänheten på detta område, använda teorier
inom företrädelsevis Corporate Citizenship och placera dem i den svenska
kontexten. Kartläggningen av statens roll har uteslutande skett genom
insamlande av sekundärdata såsom till exempel offentliga utredningar.
Undersökningen av den svenska allmänhetens åsikter och preferenser på
området har skett genom en primärdatainsamling av kvantitativ karaktär som
är kärnan i vår studie.

Vid sidan av vår kvantitativa undersökning har vi, i sann eklektisk anda,
genomfört korta telefonintervjuer med fyra konsulter som arbetar i frontlinjen
för, det i Sverige relativt odokumenterade fältet, Corporate Citizenship. Detta
för att få en övergripande kontext att placera våra resonemang om det
tillämpade Corporate Citizenship arbetet i.

                                          
35 Holme & Solvang (1997)
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2.5.1 Samarbete med FörebildsFöretaget

För att ges möjlighet att genomföra en undersökning av dignitet trots
avsaknad av egna finansiella och materiella resurser har vi samarbetat med
FörebildsFöretaget. FörebildsFöretaget har sedan 1995 genomfört flera stora
undersökningar som har behandlat frågor kopplade till företagets roll i
samhället bland både företag och konsumenter i Sverige. FörebildsFöretaget
har ett intimt samarbete med och är fysiskt beläget i samma lokaler som
kommunikationskoncernen Ogilvy i Stockholm.

Vi tog kontakt med Daniel Steinholtz på FörebildsFöretaget eftersom vi visste
att de sysslade med de typer av frågor som vi var intresserade av. Efter ett
antal möten, omfattande litteraturstudier och idogt tankearbete formulerade vi
vårt problem och de frågor vi var intresserade av. Samarbetet fungerade så att
vi fick helt fria händer att inrikta oss hur vi ville och ställa vilka
undersökningsfrågor vi ville samtidigt som FörebildsFöretaget bekostade hela
undersökningen. FörebildsFöretagets motiv till att spendera resurser på vårt
projekt är att de är mycket intresserade av att få veta mer om Corporate
Citizenship-relaterade frågor i Sverige.

2.5.2 Insamling av data

För vår primärdatainsamling valde vi, i samförstånd med FörebildsFöretaget,
att använda oss av en postenkät. En av postenkätens avgörande fördelar är
dess förhållandevis låga kostnad per undersökt enhet samt att tidsåtgången är
rimlig.36 Eftersom vi ville vara säkra på att statistiskt kunna säkerställa våra
insamlade data genom att nå ut till så många respondenter som möjligt, till en
rimlig kostnad för FörebildsFöretaget och en liten tidsåtgång för oss, gjorde vi
bedömningen att postenkäter var det absolut bästa alternativet. Ytterligare ett
motiv till varför vi valde postenkät som datainsamlingsmetod var att vi på så
vis skulle kunna göra vissa tidsseriejämförelser med hjälp av de
postenkätundersökningar som FörebildsFöretaget tidigare gjort på samma

                                          
36 Lekvall & Wahlbin (1993)
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område. Intervjuer var aldrig något reellt alternativ för oss med hänvisning till
det stora antalet undersökningsenheter.

Fördelen med postenkät är att det är lättare att få ärliga och genomtänkta svar
då anonymiteten är större än vid övriga metoder och eftersom respondenten
kan besvara enkäten när han eller hon har tid.37 Valet av postenkät gör
dessutom att vi kommer att ha ett objektivt förhållningssätt till
respondenterna och de angivna svaren då respondenten kommer att fylla i
enkäten utan att påverkas av oss.38

En stor risk med postenkät är att svarsfrekvensen blir låg, vilket i sin tur
medför negativa konsekvenser för undersökningens tillförlitlighet. Detta
problem kan dock reduceras genom olika åtgärder som till exempel ett hövligt
följebrev och en lättifylld enkät. Risken för bortfall reduceras ytterligare om
respondenterna är bekanta med undersökningsområdet och om de dessutom
har ett personligt intresse av de frågeställningar som enkäten tar upp.39 Vi har
strävat efter att göra enkäten så kortfattad, enkel och intresseväckande som
möjligt i syfte att minimera risken för låg svarsfrekvens. Vidare är vår
uppfattning att de frågor vi tar upp är utav allmänt intresse och dessutom
mycket aktuella i samhällsdebatten varför vi tror att även detta i viss
utsträckning kommer att reducera bortfallet. Tack vare vårt samarbete med
FörebildsFöretaget har vi dessutom möjlighet att erbjuda alla respondenter att
20 kr sätts in till Radiohjälpen för varje inskickad enkät, en metod som Patel
& Davidsson (1994) hävdar ökar respondenternas motivation att besvara
enkäten. Enkäten och dess utformning beskrivs närmare under avsnitt 2.5.4
Enkäten.

                                          
37 Lekvall & Wahlbin (1993)
38 Holme & Solvang (1997)
39 Fowler (1993)
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2.5.3 Målpopulation och urval

Målpopulationen i en undersökning består av alla undersökningsenheter som
man är intresserad av att dra slutsatser om.40 Vår målpopulation i
undersökningen var vad som på ett ofta ganska vagt och allmänt sätt benämns
”den svenska allmänheten”. Vi studerade ett antal tidigare stora
undersökningar som genomförts av några av de välkända
undersökningsinstituten (såsom SIFO och Demoskop) och som sades ha varit
riktade mot ”den svenska allmänheten”. I samtliga undersökningar som vi
studerade hade den svenska allmänheten definierats såsom ”män och kvinnor
som är folkbokförda i Sverige”. Åldersintervallet som enligt dessa
undersökningsinstitut konstituerade den svenska allmänheten varierade i viss
utsträckning men ingen av undersökningarna inkluderade dock individer
under 16 eller över 70 år och många av undersökningarna använde sig av just
åldersintervallet 16-70 år. Mot denna bakgrund kom vi, tillsammans med
FörebildsFöretaget, överens om att rikta undersökningen mot män och
kvinnor som har fyllt 16 år, och som fyller 70 under innevarande år och som
är folkbokförda i Sverige. Denna målpopulation utgörs av totalt 6,03 miljoner
individer.41

En av de vanligaste statistikfrågorna som dyker upp när kvantitativa
undersökningar ska genomföras är: hur stort urval bör man ha? Enligt Aczel
(1996) är det bästa svaret ur en statistisk synvinkel alltid:

”Get as large a sample as you can afford. If possible, ’sample’ the entire
population”42

Eftersom det är en praktisk och resursmässig omöjlighet att undersöka hela
målpopulationen har ett obundet slumpmässigt urval gjorts. Urvalsstorleken
bestämdes av FörebildsFöretaget i samråd med oss och sattes till 3000
individer, vilket får anses vara ett mycket stort urval med avseende på de
                                          
40 Lekvall & Wahlbin (1993)
41 http://www.scb.se/befovalfard/befolkning/befstor/befarlig/01alder.xls
42 Aczel (1996) s. 232
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resurser detta urval kräver. Urvalet gjordes ur registret över folkbokförda i
Sverige (SPAR) och utfördes av SEMA Infodata. Hur stort urval som görs
påverkar vilken precision i skattningarna som fås, det vill säga hur stora
felmarginalerna blir.43 Vi har gjort ett obundet slumpmässigt urval och därför
har samtliga undersökningsenheter samma sannolikhet att komma med i
urvalet. Detta medför att det blir möjligt att inom beräkningsbara
felmarginaler generalisera urvalets resultat till målpopulationen.44 Vilken
statistisk formel som ska användas vid beräkning av felmarginalen beror på
vilka typer av mätskalor som enkäten innehåller. En nominalskala är en skala
där mätvärdena endast utgör klasser eller egenskaper i vilken
undersökningsenheterna kan placeras in i.45 Ett exempel är enkätfråga 21 där
individerna får ta ställning till hur de tror att de kan påverka
samhällsutvecklingen mest. Vår enkät innehåller huvudsakligen frågor av
nominalskalakaraktär. Vid användande av primärt nominalskalor kan följande
formel användas för att beräkna felmarginalen i undersökningen46:

radkonfidensgvidinalfelm
N

nN
n

pp %95arg
1

)1(96,1 =
−
−−×

Konfidensgraden 95 procent är praxis inom samhällsveteskapliga
undersökningar, varför vi har valt att använda den i vår studie. Det innebär att
det resultat som framkommit med 95 procent säkerhet ligger inom
felmarginalen. Uttrycket p(1-p) är ett uttryck för undersökningsvariabelns
standardavvikelse. Eftersom vi inte i förväg känner till standardavvikelsen
skattar vi den genom att sätta andelen (p) = 0,5 varvid standardavvikelsen
antar sitt maximivärde för de enkätfrågor som innehåller två svarsalternativ. I
vår undersökning löser vi ut felmarginalen givet urvalet (n) = 3000 och

                                          
43 Dahmström (2000)
44 Lundahl & Skärvad (1999)
45 Lekvall & Wahlbin (1993)
46 Aczel (1996)
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andelen (p) = 0,5 enligt nedan. (observera att vid stora populationer behöver

inte den så kallade ändlighetskorrektionen, 
1−

−
N

nN  användas).47

0178,0
3000

)5,01(5,096,1 ≈−×

Felmarginalen vid urvalsstorleken 3000 är alltså maximalt +/-1,78% vilket får
anses vara mycket bra. Detta betyder till exempel att om andelen av de
svarande som anser att de kan påverka samhällsutvecklingen mest genom att
rösta i allmänna val är 50% kan vi med 95% säkerhet säga att andelen av den
av oss definierade svenska allmänheten som har denna åsikt uppgår till mellan
48,2% och 51,8%. Den faktiska felmarginalen vid beräkningar med de erhållna
resultaten kommer att bero på det faktiska antalet erhållna svar samt den
beräknade standardavvikelsen för de erhållna svaren. Den beräknade
felmarginalen vid urvalsförfarandet ger följaktligen endast en indikation på
den precision vi kommer att erhålla i de skattningar vi gör utifrån de erhållna
svaren. De faktiska felmarginalerna redogörs för utförligare i avsnitt 2.6
Bortfallsuppföljning.

2.5.4 Enkäten

Vid utarbetande av vår enkät utgick vi ifrån vårt syfte, vår referensram samt
tog intryck ifrån tidigare gjorda enkäter på området i Sverige och utomlands.
För att utröna var företagen bör ta sitt samhällsansvar har vi dels frågat
respondenterna om var de upplever att de största problemen finns samt vilka
samhällsområden som de anser är viktigast och dels vilka aktörer i samhället
de har störst förtroende för på respektive område (fråga 11,12 och 13).
Enkätfrågor har också formulerats i syfte att undersöka den svenska
allmänhetens attityder till att företag tar socialt ansvar på olika sätt och på
olika geografiska nivåer (fråga 8, 10, 14, 19 och 25) . Vidare har enkätfrågor
formulerats för att undersöka attityder till företagens respektive statens roll
samt relationen dem emellan (fråga 18, 20, 21, 23 och 24). Bakgrundsfrågorna
                                          
47 Aczel (1996)
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ålder och kön (fråga 1 och 2) har vi ställt för att kunna göra de
strukturjämförelser som återfinns i avsnitt 2.6.1 Svarsfördelning. För att hålla
öppet för möjligheterna till att göra vissa jämförelser över tiden har vissa
frågor formulerats identiskt med frågor ställda i undersökningen
FörebildsFöretaget Konsument (1999).

Ett första embryo till vår enkät testades på tio personer i olika åldrar som efter
de att de fyllt i enkäten fick berätta hur de upplevde frågorna, dels för att
konstatera att de förstått frågornas innebörd och dels för att samla in
synpunkter på enkätens läsvänlighet och utformning. Vi diskuterade även
frågornas utformning med FörebildsFöretaget. Utifrån de synpunkter vi erhöll
modifierades enkätens utformning i syfte att göra den lätt att förstå och enkel
att fylla i. Vi har dessutom försökt att göra enkäten så kort som möjligt samt
enbart använda oss av fasta svarsalternativ då det är lättare för respondenten
att besvara frågor med på förhand givna svarsalternativ. Vi har inte heller
använts oss av frågor med rangordningsalternativ. Allt detta i syfte att
förbättra svarsfrekvensen.

Enkäten innehöll både frågor som ingick i denna undersökning samt frågor
ställda av FörebildsFöretaget, som dock behandlade samma område. Enkäten
omfattade totalt 21 frågor utöver bakgrundsfrågorna (ålder, kön etc.) varav 13
var direkt kopplade till vår undersökning. Enkäten åtföljdes av ett följebrev
där vi förklarade syftet med undersökningen, sökte väcka intresse genom att
påtala ämnets aktualitet, berätta hur vi erhållit respondentens adressuppgifter
samt påtalade vikten av att respondenten svarade. Vidare utlovades alla
respondenter total anonymitet. På följebrevet angavs Joakim Walldius på
FörebildsFöretaget såsom undersökningsansvarig och kontaktperson. Enkät
och följebrev återfinns i Bilaga 1 Enkät.

Enkät, portofritt svarskuvert och följebrev skickades ut så att respondenterna
erhöll dessa per fredagen 2002-03-15. Motivet till att vi såg till att enkäten
kom fram just denna dag var att respondenterna då skulle erhålla den precis
innan helgen och att de då skulle ha mer tid till att besvara den. Påminnelser
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inklusive ny enkät skickades ut så att respondenterna erhöll dessa per fredagen
2002-03-22. Påminnelserna skickades ut till samtliga respondenter vare sig de
svarat eller inte eftersom vi inte fört register över vilka som svarat respektive
inte svarat. Detta förfarande är det enda sättet att garantera respondenternas
utlovade anonymitet.48

2.6 Bortfallsuppföljning

Med bortfall menas att man inte erhåller alla de data som
datainsamlingsinstrumentet syftar till att samla in. Problemet är att de som inte
svarar ibland skiljer sig i åsikt från de som svarar. Detta gör att resultatet kan
bli snedvridet i och med att dessa undersökningsobjekts åsikter inte finns
tillgängliga. För att begränsa bortfall på förhand kan utformningen av enkäten
vara till stor hjälp. Det som bör eftersträvas vid utformningen är att frågorna
bör vara lättförståeliga, korta och utan alltför svåra ord. Värdeladdade och
ledande frågor bör också undvikas.49 Vi har i vår undersökning utgått från
dessa kriterier när vi har konstruerat enkäten, väl medvetna om att många av
de frågeställningar vi tar upp i sig är värdeladdade. Det är dock svårt, för att
inte säga omöjligt, att undvika frågor som omöjligen kan missförstås, i och
med att respondenterna inte alltid kan förstå tanken bakom frågan.

Bortfall kan delas in i tre huvudgrupper efter orsaken till bortfallet.50

Respondenten kan vara icke kontaktbar, till exempel på grund av flytt, resa
eller dödsfall, respondenten har fått enkäten men är oförmögen att svara, till
exempel på grund av språksvårigheter, sjukdom, ointresse etc. eller
respondenten har besvarat enkäten, dock ofullständigt eller slarvigt. Om vissa
delar av enkäten är riktigt ifyllda medan andra delar inte alls är besvarade
benämns detta informulärsbortfall. Hela enkäten räknas inte som bortfall, utan
endast de frågor som inte besvarats korrekt. Om några frågor har ett stort
informulärsbortfall kan det tyda på att frågorna har varit svåra att förstå eller

                                          
48 Patel & Davidsson (1994)
49 Lundahl & Skärvad (1992)
50 Lekvall & Wahlbin (1993)
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att de inte innehåller tillräckligt många svarsalternativ. Det kan också betyda
att frågan ses som ointressant att svara på. De frågor som har ett högt
informulärsbortfall ger problem vid analys eftersom de innehåller en större
osäkerhet än frågor med lågt informulärsbortfall.51

Vi måste alltså vara medvetna om att det finns en risk att de erhållna
resultaten kanske inte på ett korrekt sätt återspeglar totalpopulationen, det vill
säga den svenska allmänheten. För att kunna kontrollera detta är det viktigt att
genomföra en bortfallsuppföljning.

Av de 3000 individer som ingick i vårt urval har 32 inte erhållit enkäten till
följd av felaktiga adresser. Av de återstående 2968 besvarade 820 personer
enkäten. Bortfallet i vår undersökning blev således 72,4%52. Denna
bortfallssiffra kan vid första anblick framstå som hög, dock är antalet svarande
(820) fullt tillräckligt för att erhålla tillfredsställande felmarginaler. Baserat på
antalet inkomna svar kan vi med samma formel som redovisats i föregående
avsnitt beräkna hur stor felmarginalen faktiskt blev. Standardavvikelsen för en
andel om 50% blir maximalt 0,25 och 0,1875 för en andel om 25%.

Den faktiska felmarginalen i vår undersökning för en andel på 50% blev
maximalt:

0342,0
820

25,096,1 ≈×

och den faktiska felmarginalen i vår undersökning för en andel på 25% blev
maximalt:

0296,0
820
1875,096,1 ≈×

                                          
51 Lekvall & Wahlbin (1993)
52 (2968-820)/3000 ≈  0,724
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Vi har således fullt tillfredsställande felmarginaler som ligger kring +/-3%,
vilket till exempel går att jämföra med Sifos stora väljarundersökningar som
ligger på en felmarginal kring  +/- 1,5%-2%.53

Informulärsbortfallet i enkäten blev lågt, i genomsnitt bara 4,4%, varför det
inte kan anses påverka tillförlitligheten mer än marginellt. På en fråga, fråga nr
12, blev dock informulärsbortfallet 11,5% vilket är att betrakta som något
sämre än önskvärt. Anledningen till detta bedömer vi vara att frågan krävde
att respondenten var tvungen att skriva i hela svaret istället för att kryssa
(observera dock att frågan utgick ifrån fasta svarsalternativ). Med anledning av
detta bör resultatet på enkätfråga 12 tolkas med viss försiktighet. En
sammanställning över informulärsbortfallet på samtliga frågor redovisas
separat i Bilaga 3 Informulärsbortfall.

Den fråga som måste ställas och som vi besvarar i denna bortfallsanalys är om
huruvida de som svarat på enkäten signifikant skiljer sig ifrån de som inte har
svarat. För att undersöka detta har vi valt att dels analysera fördelningen av de
som svarat i relation till den förväntade fördelningen och dels genomfört en
bortfallsundersökning per telefon.

2.6.1 Svarsfördelning

När man ska försöka bedöma effekterna av ett konstaterat bortfall kan de
kunskaper som finns om bortfallet utnyttjas för att göra så kallade
strukturjämförelser.54 Utifrån det register vi använt oss av kan vi se om
bortfallet skiljer sig ifrån de som svarat med avseende på olika
bakgrundsvariabler. Då vi har tillgång till uppgifter om kön och
åldersfördelning på totalpopulationen55 har vi undersökt hur dessa förhåller
sig i relation till våra inkomna svar.

                                          
53 http://www.opinion.sifo.se/
54 Lekvall & Wahlbin (1993)
55 http://www.scb.se/befovalfard/befolkning/befstor/befarlig/01alder.xls
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I frekvenstabellen nedan visas hur de svarande individerna fördelar sig på
könskategorier i jämförelse med det förväntade antalet, det vill säga det antalet
män respektive kvinnor som borde ha svarat baserat på deras antal i
totalpopulationen.

Tabell 1: Svarande individers fördelning per könskategori jämfört med förväntat antal

Av tabellen går att utläsa att skillnaden mellan det antal svar som erhållits och
det antal svar som vi borde ha erhållit inte är särskilt stor. Med hjälp av ett
chitvå-test kan vi statistiskt undersöka om det råder någon snedvridning
mellan svarande individer och individer ingående i bortfallet.

Tabell 2: Chitvå-test på variabeln kön

Eftersom p-värdet (asymptotic significance) är något lägre än 0,05 kan vi inte
utan vidare förkasta hypotesen (H1) som innebär att den effekt vi letar efter
inte är noll. I ljuset av att p-värdet (0,036) är mycket nära 0,05 kan vi dock
säga att den marginella övervikten av kvinnliga respondenter endast i mycket
liten utsträckning bör ha påverkat resultaten, förutsatt att kvinnors åsikter
signifikant skiljer sig från männens åsikter. Om åsikterna inte skiljer sig
signifikant har den marginella övervikten av kvinnliga respondenter ingen
påverkan alls.

Könsfördelning
Observerat Förväntat

antal antal Residual
Män 382 413 -31
Kvinnor 433 402 31
Totalt 815 815

Test Statistics
Kön

Chi-Square 4,41771664
df 1
Asymp. Sig. 0,0355676
a 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. 
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I frekvenstabellen nedan visas hur de svarande individerna i vår undersökning
fördelar sig på ålderskategorier i jämförelse med det förväntade antalet.

Tabell 3: Svarande individers fördelning per ålderskategori jämfört med förväntat antal

Även här går att utläsa att skillnaden mellan de svar som erhållits och det
förväntade antalet är relativt liten.

Tabell 4: Chitvå-test på variabeln ålder

Eftersom p-värdet (0,115) tydligt överstiger 0,05 kan vi förkasta (H1) och
konstatera att ingen åldersrelaterad snedfördelning föreligger.

Eftersom det inte råder några påtagliga skillnader mellan de som svarat och de
som inte svarat med avseende på bakgrundsvariablerna kön och ålder finns
det inte heller skäl att misstänka att våra undersökningsvariabler skulle
påverkas av mätvärdenas fördelning. När det gäller strukturjämförelser kan
denna metod sägas fälla men inte fria, det vill säga om den hade visat att vi
hade haft påtagliga strukturella avvikelser så hade detta tytt på att vi
förmodligen även fått snedvridningar i resultaten men det faktum att några
påtagliga strukturella avvikelser inte finns garanterar inte att det inte ändå kan
finnas snedvridningar i resultatet. Därför är strukturjämförelsen alltså inte är

Åldersfördelning
Observerat Förväntat

antal antal Residual
16-20 år 66 69 -3
20-25 år 72 70 2
26-30 år 79 80 -1
31-35 år 76 85 -9
36-40 år 67 85 -18
41-45 år 68 79 -11
46-50 år 86 78 8
51-55 år 94 86 8
56-60 år 77 79 -2
61-65 år 76 59 17
66-70 år 50 40 10
Totalt 811 811

Test Statistics
Ålderskategori

Chi-Square 15,4897083
df 10
Asymp. Sig. 0,1152017
a 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. 
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att betrakta som någon garanti för att vårt bortfall inte har medfört någon
snedvridning av undersökningsresultatet. Resultatet av vår strukturjämförelse
kan dock ses som en indikation på att det inte råder någon snedvridning.56 För
att säkerställa att bortfallet i undersökningen inte har medfört någon
snedvridning av resultaten har vi även genomfört en bortfallsundersökning.

2.6.2 Bortfallsundersökning

Vi har genomfört vår bortfallsundersökning enligt Hansen-Hurwitz metoden.
Metoden innebär att svar från två olika urval dragna vid två olika tillfällen
studeras och jämförs. Det första tillfället är den ordinarie undersökningen där,
i vårt fall postenkäten, skickats ut till ett slumpmässigt urval av respondenter. I
nästa steg görs ett nytt slumpmässigt urval ur bortfallsgruppen. Svaren från
dessa två urval jämförs sedan för att undersöka eventuella skillnader mellan
svarsgrupp och bortfallsgrupp.57

Vi drog ett slumpmässigt urval om 184 individer ur bortfallsgruppen som
utgjordes av de 2968 individer som inte besvarat enkäten. Dessa kontaktades
därefter per telefon där två av de frågor som fanns med på enkäten ställdes,
fråga nummer 8 och 20. Dessa frågor valdes ut dels på kriterierna att de skulle
vara signifikanta med avseende på grad av intresse för företags
samhällsengagemang samt synen på företag kontra staten och dels på kriteriet
att de skulle vara korta och innehålla så få svarsalternativ som möjligt för att
minimera tidsåtgången. Dessutom frågade vi alla respondenter om
anledningen till varför de inte besvarat enkäten för att kunna göra en
bedömning av om de som valt att inte svara på något uppenbart sätt skilde sig
ifrån de som besvarat enkäten. I tabellen på nästa sida redovisas
svarsfrekvenserna i vår bortfallsundersökning.

                                          
56 Dahmström (2000)
57 ibid.
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Tabell 5: Svarsfrekvenser bortfallsundersökning

Svaren ifrån respondenterna i bortfallsundersökningen i jämförelse med de
som besvarat enkäten visas i tabellen tillsammans med p-värdet.

Tabell 6: Bortfallsresultat jämfört med enkätresultat

Som framgår av tabellen skiljer sig inte de båda mätningarna från varandra
speciellt mycket vilket också visas av att alla p-värden förutom två är avsevärt
högre än 0,05. Vi rekommenderar läsaren starkt att läsa avsnittet 2.7 Statistiska
analysmetoder nedan för en redogörelse av hur p-värdet ska tolkas. P-värdet

Bruttourval 184

Bortfallsorsak
Har redan besvarat enkäten 32
Felaktigt telefonnummer 2
Sjuklig psykiskt/fysiskt 2
Talar/förstår ej svenska 3
Har ej fått enkät 6
Annan orsak 0

Nettourval 139

Ej anträffbar under tiden för undersökningen 8
Ville ej besvara frågorna 30

Genomförda telefonintervjuer 101

Svarsfrekvens 73%

8. Vad tycker du om att företag engagerar sig i samhällsnyttiga projekt?

Bortfallsintervju Enkät P-värde
Mycket bra 37,6% 43,9% 0,20
Bra 37,6% 42,7% 0,30
Varken eller 17,8% 7,0% 0,00
Dåligt 2,0% 1,4% 0,61
Mycket dåligt 0,0% 0,2% 0,66
Vet ej 5,0% 4,8% 0,93

20. Vilka har du störst förtroende för när det gället att göra samhället bättre?

Bortfallsintervju Enkät P-värde
Företagsledare/företag 23,8% 25,3% 0,73
Politiker/partier 44,6% 34,3% 0,03
Vet ej 31,7% 40,4% 0,08
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för alternativet ”Politiker/partier” på fråga 20 har ett p-värde på 0,03. Enligt
Aczel (1996) kan ett p-värde som ligger strax under 0,05 accepteras om övriga
bevis, det vill säga p-värdet på övriga frågealternativ, pekar åt rätt håll vilket är
fallet ovan. Vad gäller frågealternativet ”varken eller” i fråga 8 är p-värdet
däremot mycket litet (0,0001). Detta betyder att andelen av den svenska
allmänheten som tycker ”varken eller” i frågan högst sannolikt inte är utgör
7,0% som vår enkätundersökning givit vid handen, utan förmodligen är något
fler. Detta skulle till exempel kunna tolkas som att de som valt att besvara vår
enkät har lite mer bestämda åsikter än allmänheten i övrigt, åtminstone i just
denna fråga. I ljuset av att samtliga övriga svarsalternativ visar på mycket höga
p-värden drar vi ändå slutsatsen att vår bortfallundersökning inte visar på
signifikanta skillnader i jämförelse med vår enkätundersökning. Detta stödjer
att bortfallet i enkätundersökningen inte har snedvridit resultaten.58

Av de svar vi erhållit från bortfallsrespondenterna på frågan om anledningen
till varför de valt att inte besvara enkäten framgår att de allra flesta inte svarat
till följd av tidsbrist, försummelse eller andra personliga skäl. Eftersom skälet
till att vissa valt att inte besvarat enkäten inte tycks ha varit beroende av
enkätens innehåll stödjer även detta att sannolikheten för att våra resultat
skulle ha snedvridits av bortfallet är liten.

2.7 Statistiska analysmetoder

Vid bearbetning av vårt insamlade material har vi använt oss av det statistiska
mjukvaruprogrammet SPSS 11.0 (Software Statistical Package for Social
Science) Vid bearbetningen och analys av rådatan har, utöver rent deskriptiv
statistik, olika typer av statistiska tester genomförts. I detta avsnitt förklaras
kortfattat relevanta begrepp och de tester vi har genomfört. Hela avsnittet
baseras på Aczel (1996).

Vi har använt oss av signifikanstester där vi undersökt skillnader och samband
mellan olika grupper eller variabler. Ett exempel på signifikanstest är chitvå-

                                          
58 Dahmström (2000)
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test. Syftet med ett signifikanstest är att undersöka om ett
undersökningsresultat kan förklaras med slumpen eller inte. Vid
signifikanstester formuleras en nollhypotes (H0) som säger att den effekt vi
letar efter (till exempel att ett samband mellan två variabler existerar) är noll.
Nollhypotesen ställs därefter mot en alternativ hypotes (H1) som innebär att
den effekt vi letar efter inte är noll.

Utifrån resultatet av vår bortfallsundersökning har ett p-värde beräknats som
anger sannolikheten för att erhålla de observerade mätvärdena om H0 (ingen
skillnad mellan resultatet i bortfalls- och enkätundersökning existerar) är sann.
Utifrån detta p-värde bestäms sedan om H0 kan förkastas eller inte. Hur lågt
p-värdet ska vara för att H0 ska kunna förkastas beror på vilken
signifikansnivå man använder sig av. Vi har valt att använda oss av 5%
signifikansnivå vilket är vanligt vid samhällsvetenskapliga undersökningar.
Detta innebär att ett p-värde högre än 0,05 medför att H0 inte kan förkastas
och att ett en skillnad mellan mätningarna inte existerar. Det vill säga, om p-
värdet är högre än 0,05 visar vår bortfallsundersökning att vår
enkätundersökning stod emot testet och alltså förefaller ha givit oss ett
korrekt resultat. Fördelen med att använda sig av p-värde är att det även säger
något graden av hur bra överensstämmelsen mellan bortfalls- och
enkätundersökning är. Ett värde på 0,03 kan till exempel nästan sägas uppfylla
signifikanskravet och visa på att överensstämmelsen mellan bortfalls- och
enkätundersökningen är acceptabel. Ett värde på 0,001 visar däremot på att
sannolikheten för att få just det värdet, om det inte finns någon skillnad
mellan våra mätningar, är väldigt liten.

För att statistiskt kunna säkerställa att en förändring i populationsandelar har
skett från ett mättillfälle till ett annat används ett statistiskt test som Aczel
(1996) benämner ”large sample two-tailed test”. Om det beräknade z-värdet
inte ryms inom intervallet +/- 1,96 kan förändringen sägas vara statistiskt
säkerställd vid 5% signifikansnivå.
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2.8 Metodkritik

I detta avsnitt diskuteras kring tillförlitligheten och möjliga felkällor i vår
undersökning samt hur dessa har hanterats. De problem som svarsbortfall i
undersökningen kan medföra och hur vi hanterat dessa diskuterades ovan
under rubriken 2.6 Bortfallsuppföljning. De viktigaste typerna av tänkbara
felkällor illustreras i nedanstående figur.

Figur 6: Möjliga felkällor i undersökningen (Källa: Lekvall & Wahlbin, 1993, egen
bearbetning)

Felkällorna påverkar undersökningens förmåga att mäta det som den avser att
mäta (validitet) och dess förmåga att ge stabila och pålitliga utslag (reliabilitet).
Validiteten och reliabiliteten är viktiga begrepp vid bedömning av
undersökningens kvalitet. Nedan följer en genomgång över möjliga felkällor
och hur de påverkar validiteten och reliabiliteten i vår undersökning.

2.8.1 Inferensfel

Med inferens menas i undersökningssammanhang att dra slutsatser om en
målpopulation på grundval av resultaten från de enheter ur populationen som
faktiskt undersöks. Möjligheten att säkerställa giltigheten i slutsatserna beror
på hur urvalet ur populationen har gått till. Om urvalet är representativt för
populationen blir slutsatserna riktiga.59 Någon risk för systematiska urvalsfel
föreligger högst sannolikt inte eftersom urvalet är helt slumpmässigt samt har
utförts av ett företag, SEMA Infodata, som är specialiserat på dylika uppgifter.

                                          
59 Lekvall & Wahlbin (1993)
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Ramfel uppstår när urvalsramen inte stämmer överens med målpopulationen,
vilket ger snedvridningar av resultaten. Med ramfel menas att det i registret
finns personer som egentligen inte ingår i populationen eller att det finns
personer som ingår i populationen, men som inte finns i registret.60 Exempel
på ramfel i vår undersökning kan vara att respondenten har bytt adress och
således inte kan nås med enkäten eller att personen nyligen avlidit. Vi
bedömer dock effekterna av dessa ramfel vara högst marginella med
hänvisning till att registret över folkbokförda i Sverige (SPAR) som vi använt
oss av uppdateras kontinuerligt.

2.8.2 Mätfel

Mätfel kan definieras som skillnaden mellan sant och erhållet värde och
uppstår genom ofullkomligheter i mätinstrumentets förmåga att få fram just
de sanna värdena.61 Respondentfel innebär att personen som svarar inte
lämnar riktiga uppgifter. En orsak till respondentfel i vår undersökning kan till
exempel vara att en annan person än den som enkäten är adresserad till
besvarar den. En annan kan vara att några av frågorna upplevs som känsliga
varvid respondenten inte besvarar frågan sanningsenligt. Vi tror dock att vi
undviker detta problem i möjligaste mån dels genom att vi har försökt
formulera frågorna så att de inte ska upplevas som alltför känsliga och dels
genom att vi garanterar alla respondenter anonymitet.

Instrumentfel har att göra med om mätinstrumentet, i vårt fall postenkäten, är
olämpligt utformad.62 Vid användande av enkäter får respondenten tolka
frågorna och om någon fråga i enkäten är mindre lämplig har inte
respondenten samma möjlighet som i en intervjusituation att få klarhet i
frågan. Det kan leda till avvikelser från det sanna värdet genom att
respondenten inte förstår frågan men svarar ändå.63 Som vi tidigare nämnt
testades enkäten innan utskick för att verifiera att våra frågor uppfattades som

                                          
60 Lekvall & Wahlbin (1993)
61 Dahmström (2000)
62 Holme & Solvang (1997)
63 Lekvall & Wahlbin (1993)
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avsett samt att utformningen vad gällde layout och innehåll i största allmänhet
var tillfredsställande. Ett problem som vi dock inte kan undvika, trots att vi
försökt göra enkäten så lättläst som möjligt, är de språkförbistringar som kan
ha uppstått när individer som inte till fullo behärskar svenska språket, har
besvarat enkäten. När vi har analyserat alla inkomna enkäter har vi inte kunnat
se att respondenterna direkt skulle ha missuppfattat någonting utan alla frågor
förefaller ha fungerat som tänkt. Dock har ett mindre antal respondenter
kryssat för flera alternativ på fråga 14 vilket inte var tanken. Dessa svar har
filtrerats bort i rådatamaterialet så att vi har kunnat analysera svaret på fråga
14 på det sätt som var tanken från början.

Däremot kan vi inte uttala oss om respondentens situation när denne besvarar
enkäten. Tillfällig påverkan av till exempel stress eller trötthet kan påverka
reliabiliteten negativt.64

2.8.3 Bearbetnings- och tolkningsfel

Felaktig hantering av insamlade data kan leda till att felaktiga slutsatser dras.
Hela processen från inkommen enkät till färdig databas samt även
bortfallsundersökningen har i vårt fall genomförts av dataservicebyrån Arel-
Data AB. Genom att leja ut denna rent administrativa uppgift på ett
specialiserat företag anser vi oss på god grund kunna hävda att reliabiliteten i
vår undersökning endast i väldigt liten grad bör har påverkats av
bearbetningsfel. För att undvika tolkningsfel har vi använt oss av vedertagna
analysmetoder som vi anser oss behärska. Dessa redogjordes för under avsnitt
2.7 Statistiska analysmetoder.

2.8.4 Vårt samarbete med FörebildsFöretaget

I vår process har vi, som tidigare beskrivits, haft ett samarbete med
FörebildsFöretaget. Vän av akademisk ordning bör här kritiskt ifrågasätta om
vi i vår forskningsprocess har varit helt oberoende av FörebildsFöretaget.
Eftersom FörebildsFöretaget dels finansierar hela undersökningen och dels
har varit djupt involverad vid själva framtagningen och utformningen av
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enkäten finns det absolut skäl att tro att vi kan ha påverkats av detta
samarbete. Vi vill dock hävda att så inte har varit i fallet. VD för
FörebildsFöretaget Daniel Steinholtz, som själv har akademisk bakgrund, har
under hela processen givit oss fria tyglar att utforma vår studie, inom de av oss
tidigare angivna ramarna, efter eget huvud. Samtidigt har FörebildsFöretaget
fungerat som ett mycket initierat bollplank med vilka vi haft många
konstruktiva och givande diskussioner. Vi vågar därför påstå att samarbetet,
såsom det fungerat, snarare har haft positiva än negativa effekter på
vetenskapligheten i vår studie.
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3 REFERENSRAM

I detta kapitel presenteras vår referensram, det vill säga de teorier och modeller som är
intressanta med avseende på vårt problemområde. Syftet med detta kapitel är att placera
uppsatsen i ett sammanhang. Det ska även ge läsaren bakgrundskunskap inför den
fortsatta läsningen av vår uppsats.

3.1 Organisationer och dess omvärld

I detta inledande avsnitt av referensramen ger vi en organisationsteoretisk bakgrund till
ämnesområdet och därefter diskuterar vi kring två olika perspektiv vad gäller företags syfte.
Vi låter därefter detta mynna ut i en diskussion om intressentmodellen. Läsaren kan också
använda avsnittet till att sätta påföljande avsnitt, 3.2 Socialt ansvarstagande, i ett
sammanhang.

3.1.1 Organisationsteoretisk bakgrund

De klassiska teorierna scientific management, administrative management och
human relations anses av många ha ett slutet perspektiv på organisationer och
bortser därigenom från den betydelse förhållanden i omvärlden kan ha för
organisationer.65 Pfeffer & Salancik (1978) hävdar att alla organisationer
samagerar med omvärlden och är beroende av förhållanden i omvärlden på ett
eller annat sätt. Organisationer behöver resurser från omvärlden, i form av
kapital, arbetskraft eller teknologi men är dessutom ofta beroende av
uppslutning eller legitimitet från omvärlden för att överleva. Ett sätt att indela
omvärlden är att skilja mellan teknisk och institutionell omvärld. Scott (1992)
hävdar att de flesta studierna har inriktats på vad som benämns den tekniska
omvärlden, det vill säga den omvärld som påverkar uppgifternas utförande i
en organisation (till exempel teknologi, resurstillgång och kundpreferenser).
Fler har emellertid pekat på att man genom att enbart inrikta sig på

                                          
65 Scott (1992)
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omvärldens direkta betydelse för uppgifternas utförande kan missa aspekten
på hur kulturella förhållanden påverkar organisationen.66 Begreppet
institutionell omvärld fångar upp sådana förhållanden. Institutionell omvärld
består av kulturella element, det vill säga uppfattningar som tas för givna, och
starkt uttryckta regler som fungerar som mönster för organisering.67

En av de första som explicit diskuterade hur organisationer måste anpassa sig
till samhällets värderingar, normer och kultur för att uppnå legitimitet i
samhället var Talcot Parsons (1956). Parsons (1956) hävdade att
värdesystemen i samhället sätter upp riktlinjer och gränser för vad en
organisation kan producera och hur produktionen kan genomföras. Vidare
hävdade han att organisationers utformning av verksamheten måste innebära
en principiell acceptans av de mer allmänna värderingarna i samhället för att
tillförsäkra organisationer en legitim plats i sin handlingsmiljö. Därmed står
varje organisation under tryck att framstå som samhällsnyttig inte bara vad
gäller dess funktioner utan även såsom präglad av de värderingar och normer i
handlingsmiljön som är relevanta för verksamheten.68 Även Selznick (1957)
hävdade att organisationer måste uppfattas som legitima av centrala aktörer i
omvärlden för att överleva. Med legitimitet följer ofta stöd, både ekonomiskt,
verbalt och på andra sätt. Vidare hävdar Meyer & Rowan (1991) att de flesta
organisationer är beroende av stöd och legitimitet från omvärlden för att
kunna överleva. Utifrån detta drar de slutsatsen att ju bättre en organisation är
anpassad till den rådande kulturen i omvärlden, desto mer stöd kan
organisationen mobilisera och ju längre kan den överleva. Isomorfi, det vill
säga sammansmältning, av organisation och rådande kultur i omvärlden är
därför ofta lika viktigt som förmågan att kunna producera en vara eller en
tjänst effektivt.69
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Det i detta sammanhang centrala begreppet legitimitet definierades av Weber
(1947) som en term som används för att analysera maktförhållandet som
existerar mellan en institution och samhället. Warren (1999) menar att ett
företag är legitimt endast om sättet det gör affärer på är i linje med de normer
som finns i det samhälle företaget är verksamt i. Vidare anser han att för att en
institution ska fungera, så behöver dess aktiviteter vara allmänt accepterade
och ledarnas beslut måste åtlydas och accepterade både i och utanför
institutionen.70 Avslutningsvis menar Weber (1947) att en organisation
behöver en viss mängd auktoritet och legitimitet för att den ska kunna fullfölja
sitt syfte i samhället.

Vi konstaterar därmed en relativt enad syn på att legitimitet är av avgörande
betydelse för ett företags långsiktiga överlevnad, en syn som vi instämmer i.

3.1.2 Två perspektiv på företags syfte

I länder med marknadsekonomi är det allmänt accepterat att företag ska sträva
efter ekonomisk vinst, men att de samtidigt har ett visst ansvar. Någon
djupare konsensus än så tycks inte finnas på detta område. Åsikterna går
skarpt isär om inför vem eller vilka som företag primärt är ansvariga. Både
bland ekonomer och i samhället i stort finns många olika åsikter om vilket
syfte och vilka mål företag ska ha. Den primära åsiktsskillnaden tycks finnas i
lönsamhet kontra ansvar. Å ena sidan finns det de som argumenterar att
företag finns till för ägarnas syften och att detta bäst efterlevs genom att
eftersträva lönsamma affärsstrategier. Förespråkarna för detta alternativ sägs
propagera för Shareholder value. Å andra sidan finns det de som anser att
företag är att betrakta såsom ett joint-venture mellan aktieägare, anställda,
banker, kunder, leverantörer, staten och samhället. Alla dessa grupper har
intressen i företaget och kan därför förvänta sig att företaget utformar
strategier som ligger i linje med deras intressen och värderingar.
Förespråkarna för denna syn sägs fokusera på vad som benämns Stakeholder
value.71
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Enligt de som förespråkar Shareholder value är företag instrument vars syfte
är att skapa ekonomiska värden för de som investerar riskkapital i bolagen, det
vill säga ägarna. Rappaport (1986) anser till exempel att aktieägarnas väl bäst
efterlevs om företagets strategi leder till högre aktiekurs och högre
utdelningar. Andra är mer tveksamma till aktiemarknadens förmåga att
korrekt värdera långsiktiga investeringar, såsom till exempel forskning.
Aktiemarknaden sägs vara alltför kortsiktigt fokuserad vilket leder till att
aktiekursen överbetonar nuvarande resultat emedan investeringar för
framtiden diskonteras kraftigt.72 Fokuseringen på lönsamhet som det
fundamentala syftet för företag betyder dock inte att övriga intressenters
intressen ignoreras eftersom de har stort inflytande och är viktiga för
företaget. Synen enligt Shareholder value-perspektivet är ändå den att det kan
löna sig för aktieägarna att se till övriga intressenters intressen men att det inte
finns några moraliska skäl till att eftersträva detta, tvärtom, det etiska rätta för
företagen är att maximera sin vinst; allt annat skulle innebära resursslöseri i ett
samhälle.73 Nobelpristagaren Milton Friedman uttrycker denna ståndpunkt på
ett mycket kärnfullt sätt:

”there is one and only one social responsibility of business – to use its resources
and engage in activities designed to increase its profits…”74

Freeman & Reed (1993), som förespråkar Stakeholder value-perspektivet,
anser att ett företag inte ska betraktas såsom aktieägarnas verktyg utan som en
koalition mellan olika resursleverantörer. Eftersom alla grupper har intressen i
företaget och dessutom är ömsesidigt beroende är det företagets uppgift att se
till alla parters intressen.75 Att enbart maximera aktieägarvärdet på bekostnad
av övriga intressenter är alltså med denna syn inte rättfärdigat, företag har en
moralisk förpliktelse att se till alla intressenters preferenser. Henry Ford
uttryckte sin åsikt i denna fråga redan i början på förra seklet:
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”A business that makes nothing but
money is a poor kind of business”76

Flera teoretiker, till exempel Jones (1995), anser att ett företag genom att se till
alla intressenter uppnår den högsta effektiviteten. Med denna syn råder det
således inte längre någon konflikt mellan de två perspektiven eftersom alla
intressenters krav kan balanseras utan att det minskar aktieägarvärdet. En
orsak till varför företaget, i syfte att uppnå högre effektivitet, ska se till alla
intressenterna beskrivs av Campbell & Yeung (1991). Få intressenter upplever
någon högre motivation för att sträva efter att maximera aktieägarnas värde, i
synnerhet inte om ägarna inte känner något ansvar för övriga intressenters
intressen. Utan ett Stakeholder value-perspektiv på verksamheten kommer ett
djupt rotat misstroende mellan intressenterna att uppstå. Konsekvensen kan
bli att de olika intressenterna enbart kommer att se till sina egna intressen och
att de interagerar med varandra enbart som fiender.77

Vi tar inte ställning i den normativa frågan om huruvida företag har moraliska
förpliktelser gentemot alla intressenter eller inte, men instämmer i Jones
(1995) och Campbell & Yeungs (1991) syn i att det på lång sikt är mest
effektivt och mest lönsamt för ett företag att ta hänsyn till alla sina
intressenter. Vi ser därför inte någon motsättning mellan lönsamhet och
hänsynstagande till andras intressen. Snarare vill vi betona att långsiktig
lönsamhet kräver detta bredare ställningstagande. Ett ensidigt fokuserande på
endast en intressent riskerar att på sikt underminera övriga
förtroenderelationer och därigenom även undergräva lönsamhetsutvecklingen.

3.1.3 Intressentmodellen

En av de första ekonomer som kom att börja teoretisera kring frågor som
gällde företaget och relationen till de olika intressenterna, som de kom att
benämnas, var Eric Rhenman. Hans utgångspunkt var den svenska debatten
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på 1960-talets början om demokratisering av arbetsplatsen. Vid den
tidpunkten hade dessa frågor ännu inte direkt analyserats ur ett
företagsekonomiskt perspektiv. Rhenman (1967) utgår i sin teoretisering ifrån
begreppet mål. Begreppet mål är väl använt i både företag och i den
företagsekonomiska litteraturen samtidigt som det är vagt definierat och
används i skilda betydelser. I den klassiska ekonomiska teorin utnyttjas ofta
antagandet om att företagets mål är vinstmaximering. Detta antagande har
ofta kritiserats och många alternativ har föreslagits. När den så kallade
spelteorin introducerades omformulerades även antagandet om företagens
mål. Vinstmaximering med hänsynstagande till vissa restriktioner eller något
slags ”spelbeteende” är numera vanliga antaganden.78 Ur samhällets synvinkel
kan ett företags mål till exempel vara att producera varor och ge
sysselsättning. Företagsledningen upplever kanske däremot organisationens
mål som att överleva genom att expandera till nya marknader.

När man inom till exempel nationalekonomin studerar företagets beteende
betraktas företaget som en enhet. Vidare antas att detta beteende kan förklaras
på i stort sett samma sätt som en individs beteende, det vill säga man tänker
sig organisationen ersatt av en enda beslutsfattare och avser med
organisationens mål det mål som en sådan beslutsfattare skulle ha för att bete
sig på det sätt som organisationen gör. Rhenman (1967) hävdar att termen
”företagets mål” (i singularis) därför är att betrakta som en teoretisk
hjälpföreställning utan direkt motsvarighet i verkligheten. Detta gäller i
synnerhet för stora företag vars beteende är resultatet av ett mycket stort antal
enskilda individers beslutsfattande där det endast under mycket speciella
omständigheter kommer att råda någon större likhet mellan ”företagets mål”
och en enskild individs mål.79

Intressenterna i företaget är en term som används för att beteckna de
individer eller grupper som är beroende av företaget för att förverkliga sina
egna personliga mål och av vilka företaget samtidigt är beroende. Carroll
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(1989) definierar en intressent såsom en individ eller grupp som kan påverka
eller som påverkas av företagens handlingar, beslut, policys eller mål. De
anställda, ägarna, kunderna, leverantörerna och långivarna är alla i denna
bemärkelse intressenter till företaget. Företagsledningen kan också räknas som
en egen intressentgrupp såvida inte ägare och företagsledning är identiska
(vilket är vanligt i mindre företag). Även samhället i stort inklusive stat och
kommun kan betraktas som en intressent eftersom företaget är beroende av
samhället och samhället är beroende av företaget.80 Intressenterna kan delas in
i två huvudgrupper: de primära intressenterna, som har kontraktsenliga
relationer med företaget och som är nödvändiga för dess överlevnad, och de
sekundära intressenterna. De primära intressenterna utgörs av ägare, kunder,
leverantörer och anställda. De sekundära kan utgöras av media, miljöaktivister,
lokala samhällsgrupper, konsumentgrupper etc.81 Den så kallade
intressentmodellen (nedan) svarar på frågan ”för vem är företaget ansvarigt”.
Den är också en grund för att förstå de relationer som företag har med sin
omgivning.82

Figur 7: Intressentmodellen (Källa: Rhenman, 1967 s. 36, egen bearbetning)

                                          
80 Rhenman (1967)
81 Carroll (1989)
82 Rhenman (1967)
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Karaktäristiskt för intressenterna är att de har vissa krav på företaget och att
företaget har vissa krav på intressenterna. Vissa av dessa krav är av ekonomisk
karaktär, till exempel de anställdas lön, leverantörernas krav på betalning och
långivares och ägares krav på ränta respektive utdelning. Alla krav är dock inte
av monetär karaktär, vad gäller till exempel anställda är det inte bara de
ekonomiska förmånerna som är avgörande för om de kommer att stanna kvar
i företaget. Intressenterna är i de flesta fall i större eller mindre grad frivilliga
medlemmar av organisationen. Den anställde kan lämna företaget och övergå i
en annan anställning. Kapitalägarna kan flytta sina investeringar till alternativa
placeringar. Kunderna och leverantörerna kan flytta sina affärer till ett annat
företag och samhället kan flytta sitt stöd till ett annat företag eller en annan
företagstyp. Incitamentet för en intressent att lämna företaget förstärks när
bedömningen av företagets förväntade framtida beteende framstår som
oacceptabel med hänsyn till intressentens egna krav. Företagsledningens
uppgift blir därför i stor utsträckning att tolka de olika intressenternas
preferenser och balansera intressenternas ofta motstridiga anspråk, samtidigt
som man möjliggör för företaget att bevara och öka sina resurser och
därigenom överleva.83

I denna uppsats undersöker vi primärt preferenser hos den svenska
allmänheten vad gäller frågor kopplat till socialt ansvarstagande. I begreppet
”allmänheten” ryms ett flertal intressenter i form av individer som alla har
olika relationer till företag. Eftersom denna uppsats behandlar dessa frågor på
en övergripande nationell nivå har vi inte möjligheter att specificera attityder
bland olika intressentgrupper då till exempel ett företags anställda kan vara ett
annat företags kunder och så vidare. Genom att visa på den svenska
allmänhetens attityder och preferenser tror vi oss dock kunna ge en bred bild
av attityderna i svenska samhället kring de frågor vi belyser. När begreppet
allmänheten används fortsättningsvis inbegriper det således flera
intressentgrupper i olika kombinationer.
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3.2 Socialt ansvarstagande

Under denna rubrik kommer vi att härleda begreppet Corporate Citizenship samt vad det
innebär. I det föregående avsnittet presenterade vi intressentmodellen. Intressentmodellen
formulerades som en kontrast mot synen att maximal vinst var det enda företagsmålet.
Intressentmodellen betonar att hänsyn måste tas till företagets samtliga intressenter och att
det är företagsledningens uppgift att hitta den rätta balansen. Historiskt kan vi se en
parallell till Corporate Social Responsibility och Corporate Citizenship som beskrivs i detta
avsnitt.

3.2.1 Härledning av begreppet Corporate Citizenship

Den moderna eran av socialt ansvarstagande för företag börjar på femtiotalet
och heter då Corporate Social Responsibility (CSR) även om det som
fenomen kan härledas långt tidigare, något som beskrivs i historiska
återblickar av Wood & Logsdon (1999) och Carroll (1999). En av de första
som behandlade detta område var Howard R. Bowen (1953) som menade att
de största företagen var kraftcentra vars beslut och handlingar berör många.
Han ställde den än idag högst relevanta frågan:

”Vilka skyldigheter till samhället kan affärsmän rimligtvis förväntas anta?”84

Under årtiondena från 50-talet och fram till 90-talet utvecklas inte CSR särskilt
mycket utan det är mest omvärldens förutsättningar som förändras. Bland
annat kritiseras CSR hårt under 70- och 80-talet för att gå emot de
neoklassiska ekonomiska strömningarna som var starka då.85 Carroll (1999)
däremot, som är en av de stora förespråkarna av begreppet CSR, menar att
begreppet utvecklats hela tiden och att utvecklingen stannat av först under
början av nittiotalet då begreppet förgrenade sig till, och utgjorde grund för,
begrepp såsom: Consumer Social Performance, stakeholder theory (som vi
sett skäl att se som en övergripande debatt), affärsetisk teori samt
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avslutningsvis Corporate Citizenship86. Wood & Logsdon (1999) menar att
Bowen (1953) och andra som definierade CSR mer eller mindre uttalat under
50-talet, såsom Heald (1953) och Selekman (1959), gjorde det rätt från början.
Vi håller med om att CSR inte har förändrats betydligt sen 50-talet, dock anser
vi att forskningen inom socialt ansvarstagande inte har varit tillräckligt inriktad
på hur företagen egentligen bör arbeta med sitt sociala ansvarstagande.

Dock vill vi framhäva två forskare inom CSR då de genomförde några av de
första försöken att konkretisera detta abstrakta område och därmed, som vi
senare kommer att se, närmar sig den nutida definitionen av Corporate
Citizenship. Fitch (1976) ansåg att företag, för att vara socialt ansvarsfulla,
måste identifiera och definiera ett socialt problem och därefter, från en mängd
sociala problem, bestämma vilket de ska angripa först. Även Drucker (1984)
var inne på en liknande linje genom att även han ansåg att företag bör
konvertera sitt sociala ansvar till affärsmöjligheter, där förståelsen av
samhällets sociala problem och företagets influenser är fundamentala. Han
ansåg bland annat att det korrekta sociala ansvaret för företag var att tämja
draken, det vill säga att förvandla ett socialt problem till en ekonomisk
möjlighet och ekonomisk fördel.

CSR är inget recept på hur företag kan bedriva välgörenhet, det är inte heller
begränsat till affärsetiska teorier. Det kommer ifrån en grundläggande vision
som ledare inom affärslivet har att företag kan och bör spela en roll bortom
att endast tjäna pengar. Det innefattar en förståelse om att allting företag gör
har påverkan både inom och utanför det egna företaget, från kunder till
anställda till samhället och miljön. I ett nötskal kan därför CSR sägas omfatta
fyra distinkta samhällsområden: miljön, arbetsplatsen, samhället och
marknaden.87

Det som utmärker CSR från andra begrepp inom företags sociala
ansvarstagande är att det kan vara svårt att operationalisera, mäta och
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utvärdera. Det är även ett område som har som mål att behandla de bredare
samhällsfrågorna som berör de flesta intressenter samtidigt. Till skillnad från
Corporate Citizenship, vilket vi snart kommer in på senare, är det etiska och
juridiska frågor som utgör basen för CSR vilket är en av orsakerna till den
tidigare nämnda kritiken från neoklassisk teori (se även vår shareholder- och
stakeholder-diskussion).88 Tilläggas bör att dessa åsikter inte på något sätt har
en enad forskarkår bakom sig, många ser inga skillnader mellan CSR och
Corporate Citizenship. Vår egen uppfattning är att det som primärt skiljer
Corporate Citizenship från Corporate Social Responsibility är att Corporate
Citizenship är mer konkret och mer praktiskt användbart.

3.2.2 Den etiska grunden

En handling, ett beslut eller ett beteende är etiskt om det är grundat i
befintliga normer eller standards i samhället.89 Genom denna definition av vad
som är etiskt uppkommer några frågor som behöver besvaras. Dels om det
finns någon absolut norm eller standard som gäller överallt eller om det etiska
ställningstagandet innebär en relativ bedömning av befintliga normer i
samhället. Det finns säkerligen de som anser att etik är något absolut men dit
hör inte vi och vi kommer att anta att etiska normer och standards ändras
över tiden.

Larrison (1998) ger oss tre sätt att se på frågan huruvida etik är absolut, eller
som han uttrycker det, universellt eller kulturanpassat. Det första är vad som
på svenska brukar kallas ”att ta seden dit man kommer”. Med detta sätt avses
att en individ eller organisation som jobbar i en särskild kultur bör anpassa sig
till rådande seder och etiska regler. Med andra ord, inga universella regler
finns. Det andra sättet att se på frågan om etik är absolut är vad Larrison
(1998) kallar ”den stela amerikanska utgångspunkten”. Detta grundas i tron att
amerikanska organisationer som jobbar utanför USA bör följa de regler som
finns i USA. Avslutningsvis benämns det tredje sättet ”den naiva moralisten”.
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Detta sätt utgår från att globala företag inte har några specifika regler alls för
individer och organisationer utomlands.90

Som vi redan konstaterat är vi av uppfattningen att etik inte är absolut vilket i
detta sammanhang gör att vi ser etik enligt det första sättet att se på huruvida
etik är absolut, det vill säga att man bör ta seden dit man kommer. Vad gäller
det andra sättet, ”den stela amerikanska utgångspunkten”, är vi medvetna om
att den kunnat heta ”den stela svenska utgångspunkten” om det varit en
svensk forskare som skrivit om svenska globala företag. Dock är vi av den
åsikten att den stela amerikanska utgångspunkten är en realitet och att
amerikanska företag i många fall använder sina etiska regler i internationella
sammanhang. Exempel på detta är givetvis CSR som är ett amerikanskt och
absolut begrepp. Carroll (1989) menar att standards i affärsvärlden har blivit
striktare och mer konsekventa, exempel på detta är förväntningar på hur
anställda bör behandlas, hur miljön ska skyddas, säkerhetsstandards,
produktsäkerhet och anställdas rättigheter. Vad gäller det tredje och sista
sättet, ”den naiva moralisten”, som skulle innebära att företag inte skulle ha
några som helst regler tror vi att det är ovanligt och vi är dessutom av den
uppfattningen att dylika regler har betydelse.

Det har även gjorts många försök att skapa en bas i företagsvärlden, en bas
bestående av gemensamma normer och värderingar. Ett försök, och som att
döma av hur känt det är, har lyckats bra, är de nio principer som FN:s
generalsekreterare Kofi A. Annan utmanade företagsledare att följa i januari
1999 på World Economic Forum. Annan utmanade ledarna att ”omfamna
och handla” i enlighet med dessa principer, kallade the Global Compact, både
i sina enskilda aktiviteter med företagen och även att stödja lämpliga allmänna
normer. De nio principerna företagen har uppmanats att följa är:
•  Princip 1: Stödja och respektera skyddet av internationella mänskliga

rättigheter inom sin sfär av inflytande. (Mänskliga rättigheter)
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•  Princip 2: Säkerställ att det egna företaget inte bryter mot mänskliga
rättigheter. (Mänskliga rättigheter)

•  Princip 3: Föreningsfrihet och rätt att ta del av fackliga avtal.
(Arbetsförhållanden)

•  Princip 4: Eliminerandet av påtvingat arbete. (Arbetsförhållanden)

•  Princip 5: Avskaffandet av barnarbete. (Arbetsförhållanden)

•  Princip 6: Avskaffandet av diskriminering vad gäller anställning och
yrke. (Arbetsförhållanden)

•  Princip 7: Stödja en preventiv förhållning till miljöproblem. (Miljö)

•  Princip 8: Förespråka att alla tar ett större miljöansvar. (Miljö)

•  Princip 9: Stödja utvecklingen och spridningen av miljövänliga
teknologier. (Miljö)91

Andra relativt framgångsrika försök att skapa en internationell standard för
företags sociala ansvarstagande är GRI (Global Reporting Initiative) som har
dragit upp riklinjer inom områdena ekonomi, miljö och socialt ansvar för att
främja samarbete med alla intressenter på lång sikt.92 Ett annat försök är SA
8000 som är en standard utformad för att en tredje part ska kunna kontrollera
företaget. Den grundar sig på ILO (International Labor Organzation), UDHR
(the Universal Declaration of Human Rights) samt FN:s konvention om barns
rättigheter.93
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Med utgångspunkt i den allmänna diskussionen kring rådande normer och
värderingar har Hermerén (1990) kortfattat listat fyra etiska principer som sägs
vara en bas för människor världen över med vitt skilda moraliska övertygelser.
•  Autonomiprincipen: personer bör respekteras; människor har rätt

att själva bestämma över sina liv.

•  Rättviseprincipen: personer (saker, handlingar, arbeten, …) som i
relevanta avseenden är lika skall också bedömas (behandlas, betalas, …)
lika.

•  Godhetsprincipen: vi bör göra gott mot andra varelser, vilket
inkluderar att förhindra och förebygga lidande (fysisk och psykisk skada).

•  Skadeprincipen: vi har en plikt att inte skada andra varelser.94

Värdegrunden för CSR, Corporate Citizenship och andra besläktade begrepp
är gemensam. Det som utmärker Corporate Citizenship från framförallt CSR
är att Corporate Citizenship, där CSR har en bred etisk och juridisk bas, lättare
kan tillvarata intressen hos anställda, ledning eller konsument i val av sociala
aktiviteter genom sin mer konkreta grund.95 Denna definition av Corporate
Citizenship är synonym med hur vi använder begreppet socialt ansvarstagande
i vår uppsats.

3.3 Staten och dess roll i det svenska samhället

I detta avsnitt har vi för avsikt att ge en övergripande bild över vad den svenska staten har
för uppgifter. De inledande styckena, Staten och Den offentliga sektorn, är företrädelsevis
inkluderade för att ge en bild för den oinvigde och inte för att användas i vår analys.
Därefter tittar vi närmare på bland annat Rothsteins (2002) olika dimensioner i offentlig
politik, välfärdsstatens uppgifter och avslutningsvis belyses vilka behov och önskemål som
kan finnas hos människor och i länder.
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3.3.1 Staten

En stat är inte samma sak som ett land. Staten är institutionen som styr landet.
Staten behöver förtroende för att fungera och förtroendet skapas genom att
ständigt bekräfta staten genom sina vardagliga handlingar. Detta görs
exempelvis genom att rösta, diskutera politik och följa lagar. Graden av
legitimitet som staten åtnjuter kan sägas bestå i hur vi utför alla dessa
handlingar. Ordningen, det vill säga det institutionella ramverk som lägger
restriktioner på den sociala interaktionen, måste upprätthållas så att
människor, företag och institutioner kan planera sin verksamhet utifrån
tillförlitlig information.96

3.3.2 Den offentliga sektorn

De verkställande organ som finns inom den svenska offentliga sektorn är
kommuner och landsting. Riksdag och regering är i huvudsak styrande samt
beslutande och behandlas därför inte här. Kommunerna har stor
självbestämmanderätt och ansvarar för lokala frågor i medborgarnas närmiljö,
till exempel grund- och gymnasieskola, förskoleverksamhet, äldreomsorg,
vägar, vatten- och avloppsfrågor och energifrågor. Landstinget har till uppgift
att sköta gemensamma uppgifter som är allt för kostsamma för en ensam
kommun att ta hand om. Deras huvuduppgift är att ansvara för all hälso- och
sjukvård i landet. Försäkringskassan är en självständig förvaltningsenhet och
administrerar det allmänna socialförsäkringssystemet.97

3.3.3 Dimensioner i offentlig politik

För att uppnå välfärd hos det svenska folket finns en rad olika åtgärder. Vi
kommer att dela in de offentliga åtgärderna utefter vilken sorts åtgärd som
utförs. Vi har tagit del av Rothstein (2002) och hans tankar kring dimensioner
i offentlig politik. Rothstein (2002) delar in den offentliga politiken i två
dimensioner. Den första distinktionen, typ av insats, handlar om hur direkt
eller indirekt staten vill intervenera. Det ena sättet, som här benämns
reglerande, sätter upp ett regelverk och sätter ramarna innanför vilka
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människor eller organisationer i det civila samhället kan agera. Här lägger sig
staten, inom mycket vida ramar inte i, men vissa rätt så precisa regler gäller.
Här återfinns även olika typer av ekonomiska styrinstrument såsom skatter
och generella bidrag. Den andra typen av insats är de interventionistiska vilket
är när staten direkt via sina egna organisationer vill söka påverka
medborgarnas handlande och framförallt försöka få dem att på djupet ändra
sitt beteende. Detta är den verksamhet som exempelvis sker i skolor och
andra utbildningsorgan, på socialbyråer, i fängelser, alkoholistinstanser och
arbetsförmedlingar. Den andra distinktionen handlar om huruvida de
förhållanden i vilka den offentliga politiken avser att ingripa är dynamiska eller
statiska. Dessa kan i extremfallen vara antingen fullständigt dynamiska eller
fullständigt statiska till sin karaktär. Frågan gäller om man måste anpassa den
offentliga styrningen till varje falls unika situation och egenskaper för att nå
önskat resultat eller om man kan arbeta med mera generella och
standardiserade insatser.98 I figuren på nästa sida har dessa dimensioner
korstabulerats och olika exempel på offentlig politik lagts in.
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Figur 8: Fyra dimensioner i offentlig politik (Rothstein, 2002 s. 195, egen bearbetning)

Rothstein (2002) menar vidare att den mest komplicerade typen av program är
de som kan beskrivas dynamiskt interventionistisk, medan det är betydligt
enklare att genomföra program som skall reglera statiska förhållanden.
Exempel på dynamiskt interventionistiska åtgärder är arbetsmarknadspolitik,
bostadspolitik, utbildningspolitik och socialpolitik. Kunskapsläget om vad
som fungerar är osäkert och variationerna ute i landet är stora. Det är svårt att
anpassa verksamheten efter alla de skiftningar som återfinns inom detta
område.99

3.3.4 Välfärdsstatens uppgifter

En klassisk och ofta använd definition av välfärdsstaten av Briggs (1961) säger
att en välfärdsstat är en stat i vilken organiserad makt (via politik och
administration) används medvetet i syfte att modifiera marknadskrafternas
spel i åtminstone tre riktningar – för det första genom att garantera individer

                                          
99 Rothstein (2002)
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och familjer en minimiinkomst oberoende av marknadsvärdet hos deras
resurser, för det andra genom att göra det möjligt för individer och familjer att
minska osäkerheten i försörjningen när det gäller vissa sociala hot (till exempel
sjukdom, ålderdom och arbetslöshet), som annars leder till kriser för individen
eller familjer, och för det tredje genom att garantera att alla medborgare
oberoende av status och klass erbjuds bästa tillgängliga standard när det gäller
en överenskommen grupp av sociala tjänster.100

I Sverige har vi socialiserat många av det civila samhällets traditionella
uppgifter såsom barnomsorg, utbildning, sjukvård och äldreomsorg. De
institutioner som sköter sådant är till övervägande del skattefinansierade och
personalen är offentliganställd. Välfärd handlar i första hand om ett antal
återkommande problem som finns i alla samhällen: de unga, de äldre samt de
sjuka och handikappade. I vårt samhälle har statsmakterna även gjort anspråk
på att ta civilsamhällets ansvar för omsorg och vård. Därav namnet
välfärdsstat.101 Överhuvudtaget kan sägas att den svenska välfärdsstaten idag
fortfarande fungerar som den primära, och ibland den enda, trygghetsgaranten
inom de allra flesta samhällsområden.

En nyligen genomförd studie konstaterar dock att den svenska välfärdsstaten
är under omprövning. Enligt Söderström et al (2001) har den internationella
integrationen ändrat förutsättningarna för svensk ekonomi och det har blivit
allt svårare att avvika från andra länder i valet av välfärdspolitisk strategi. Även
Pettersson (2001) hävdar att vi kan vara säkra på en sak inför framtiden: den
offentliga sektorns organisation och utveckling i Sverige kommer att vara
beroende av den internationella utvecklingen på området.

3.3.5 Samhällsutveckling

En utveckling kan förklaras som ”en process varvid något förändras”. För
individer eller ett mänskligt kollektiv, en samhällsklass, ett folk eller en nation,
betyder termen utveckling en process där individens eller kollektivets
                                          
100 Molander (1999) ref till Briggs (1961)
101 Trädgårdh (red) (1995)
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livsvillkor förändras. Oftast tolkas det i termer av förbättrade livsvillkor, men
det kan även innebära en försämring, till exempel i form av försämrad tillgång
till sjukvård eller utbildning. Ett frågetecken i utvecklings- och
välfärdsmätningen är om analysen ska inrikta sig mot individernas
levnadsnivå, omständigheterna de lever under, eller mot deras tillfredsställelse
med sin situation. Det kan ju tänkas att människan inte känner sig
tillfredsställd trots att levnadsnivån har ökat. Hur mycket en individ eller ett
samhälle än har är denne aldrig nöjd då människan har oändliga önskemål.102

3.3.6 Behov och önskemål i en stat

Mänskliga livsvillkor har att göra med människornas behov och önskemål,
men också de resurser som behövs för att tillgodose dessa behov och
önskemål. Förutsättningar för människans existens som tillgång till mat, tak
över huvudet och hälsovård är grundläggande behov. Att känna gemenskap,
solidaritet, trygghet, frihet och delaktighet i den process som formar våra
livsvillkor, är även de behov. Att tillgodose de grundläggande behoven (de
behov vi människor behöver för att överhuvudtaget existera) är det första
steget i en utvecklings- och välfärdsprocess. När människan väl har det kan
utvecklingen fortsätta in i nästa fas.103

Maslow utvecklade en behovstrappa där de olika stegen är olika behov i en
individs utveckling. Han menade att först behöver de fysiologiska behoven
tillfredsställas och när de väl tillfredsställs kan människan gå vidare i sin
utveckling och vill då ha trygghet och känna sig säker. De sista stegen i
utvecklingen är att utveckla ett socialt liv, skaffa sig självförtroende och
slutligen nå självförverkligande.104 Vi menar att denna utvecklingsprocess även
kan appliceras på vad olika länder går igenom. Det första steget, fysiologiska
behov, handlar i vårt perspektiv om hälsa, som är en av grunderna i den
svenska välfärden. Trygghet och social utveckling går även de att appliceras
och representerar då den trygghet och frihet som är centrala inom

                                          
102 Sen (1990)
103 Estibill (1997)
104 Kiel (1999) ref till Maslow
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välfärdsbegreppet. De sista två stegen, självförtroende och självförverkligande,
handlar oftast om önskemål.105

Önskemål klarar sig individen oftast utan men ger honom/henne större lycka,
behov är något människan behöver för sin existens. Alla behov är önskemål,
men alla önskemål behöver inte vara behov.106 Gränsen mellan behov och
önskemål är rörlig. Då önskemål har blivit behov har individen, landet,
utvecklats. När önskemål har blivit behov i ett land ses det som självklarheter.
Exempelvis datorn som för bara några år sedan endast sågs som ett önskemål
i Sverige, har idag med den tekniska utvecklingen blivit ett behov.107

3.4 En enkel modell som åskådliggör
samhällsstrukturer

För att hitta möjligheter för företagen som är relevanta vad gäller Corporate Citizenship,
har vi valt att åskådliggöra var vi tänkt att leta efter dessa möjligheter med en modell. Syftet
med modellen är att på ett enkelt sätt åskådliggöra vissa av de resonemang vi för i analys
och slutdiskussionen. I detta avsnitt presenteras våra tankar bakom FAS-modellen och hur
den ska tolkas.

Vi har valt att kalla modellen för FAS-modellen eftersom den utgörs av de tre
delarna företag (F), autonomi (A) och stat (S). Modellens hela fält, det vill säga
det som finns inom de yttre ramarna av rektangeln, innefattar vad vi väljer att
kalla alla individers livsutrymme.

Figur 9: FAS-modellen

                                          
105 Kiel (1999) ref till Maslow
106 von Wright (1988)
107 Estibill (1997
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Det utförs många uppgifter i ett samhälle för att samhället ska fungera, några
utförs av företag, ganska många utförs av staten och vi får även ta en hel del
ansvar själva. Vi har valt att se dessa uppgifter som medel för ett mål, ett mål
som är att vi som folk och individer ska få ett bra leverne. Denna modell är
inte normativ, det vill säga vi kommer inte här att gå in på varken vad företag,
individ eller stat bör göra för att alla ska få det så bra som möjligt.

Modellens första del, Företag, utgörs av de interventioner som företagen gör i
individers livsutrymme för att individen ska få det bättre. I vår diskussion i
påföljande avsnitt kring vad Corporate Citizenship innebär beskriver vi det
sätt som företag arbetar på för att individen ska få det bättre och vi hänvisar
till det avsnittet för förklaringen till vad för slags uppgifter företag kan utföra.

I del två, Autonomi, avser vi de samhälleliga uppgifter som individen själv tar
ansvar för. Autonomi kan bäst beskrivas som den del av individers liv där de
själva är regissörer över sina liv genom att de har friheten och möjligheten att
själva utföra de uppgifter vars syfte är att förbättra sina liv och samhället i
stort. Ett exempel kan vara att själv ta hand om sina föräldrar utan
inblandning eller hjälp ifrån vare sig stat eller företag. Ett annat exempel är de
många ideella organisationer som utför samhälleliga uppgifter.

I den tredje och sista delen av vår modell tänker vi oss det som Staten finns
till för. Staten har uppgifter såsom att tillhandahålla trygghet och skydd, allt
för att vi som folk och individer ska må bra. Även här hänvisar vi till tidigare
avsnitt om statens roll för en mer ingående beskrivning av vad statens
uppgifter är.

För att ytterligare förtydliga vad modellen avser att visa återger vi på nästa sida
en situation där statens roll är avsevärt mindre än vad den är i Sverige
samtidigt som företagen i högre grad intervenerar genom sina
samhällsengagemang.
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Figur 10: FAS-modellen applicerad på amerikanska förhållanden.

I modellen ovan är därför F-fältet större och S-fältet mindre. Detta
förhållande skulle till exempel kunna sägas gälla i USA där det totala
skattetrycket uppgår till 28,9% (att jämföra med 52,2% i Sverige) och där
företag i större utsträckning anammat tankarna bakom Corporate
Citizenship.108 Observera att fältens storlek i modellen endast syftar till att visa
på olika samhällens generella karaktäristika och inte gör anspråk på att återge
någon exakt samhällsstruktur.

Med utgångspunkt från vår modell finns det två ställen där företag i Sverige
kan hitta nya möjligheter för sitt ansvarstagande. De kan dels leta inom det
autonoma området och dels titta inom det statliga området.

Figur 11: Nya möjligheter till ansvarstagande för företagen

I modellen har vi valt att illustrera detta genom de grå områdena längst till
vänster i det autonomas respektive statens område. För specifika företag går
det givetvis även att leta inom företagsområdet men för företagsområdet som
helhet i Sverige blir det då inget nytt område.

Sammanfattningsvis kan vi då konstatera att det finns tre ställen för enskilda
företag att söka efter möjligheter till större socialt ansvarstagande. Dels kan de
titta på vad andra företag gör, dels kan de göra saker som idag ligger på

                                          
108 OECD Revenue Statistics (2001)
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individers ansvar och avslutningsvis kan de ta på sig uppgifter som idag utförs
av staten.

3.5 Hur ska företagen agera som socialt
ansvarstagande?

I detta avsnitt kommer vi att diskutera teoribildningen inom området Corporate
Citizenship. Avsnittet består av teorier som dels syftar till att ge en bakgrundskunskap
kring ämnet Corporate Citizenship samt dels vad Corporate Citizenship består av.

3.5.1 Corporate Citizenship

För att företag ska överleva och generera vinst krävs att de koncentrerar sig på
att priset och kvaliteten på deras produkter och tjänster är så bra som möjligt.
De behöver dessutom fokusera på kunder och anställda, se till att deras
leverantörer fungerar och att aktieägarna är nöjda. Utöver detta förväntas
företagen följa lagen och dessutom ta hand om samhället och vara
miljövänliga vilket kan vara mycket krävande. På grund av detta antar vi att
företagen har svårt att ägna sig åt breda, och dessutom svårdefinierade, sociala
frågor utan de vill istället ha tydliga gränser och väl definierat ansvar. Ska de ta
socialt ansvar vill de veta exakt vilka samhällsområden som är bäst för dem att
ta sig an.

Vi använder oss av Logans (2001) uppdelning av Corporate Citizenship i tre
komponenter och följer den i vår redovisning av Corporate Citizenships
beståndsdelar:
1. Affärspraxis och normer. Företags huvudsakliga aktiviteter har en

mycket stor påverkan på samhället enbart genom att skapa jobb och
välstånd. De utbildar dessutom anställda, betalar skatt och utvecklar nya
tekniker bland mycket annat. Företaget har här en rad val att göra vad
gäller hur de exempelvis behandlar sina anställda och sina affärspartners.
Sätter de höga standards i dessa relationer smittar det av sig till övriga
samhället. Under denna punkt ingår därmed det ansvar företag antas ha
gentemot dess intressenter, vilket diskuterades i det tidigare avsnittet 3.1.3
Intressentmodellen. Det interna perspektivet på affärspraxis, och det som
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enligt Logan (2001) är en del av de standards som ska smitta av sig,
benämns ofta som ”codes of conduct”. Robin et al (1989) delar in dessa
”codes of conduct” i två delar, en värdebaserad och regelbaserad. Den
förra tillhandahåller breda principer som finns till för att vägleda olika
sorters handlingar medan den senare består av specifika och strikta regler.

2. Ansvar i värdekedjan. Den andra komponenten av Corporate
Citizenship är på vilket sätt företaget tar ansvar för framåt- och
bakåtgående integration. Företag kan spåra hur deras produkt eller tjänst
påverkar miljön genom kedjans alla steg varför krav ställs på dem att ta
ansvar för det. Liknande krav ställs nu även på företag inom det sociala
området.109 Waddock (2000) menar att många av de tidigaste
utvärderingarna av företags sociala ansvarstagande började med att krav
ställdes på att företag skulle avhålla sig från samarbete med andra företag
vars värderingar de ogillar och sträva efter att samarbeta med företag vars
värderingar de sympatiserar med. Det bör tilläggas att integrationen både
bakåt och framåt kan vara lång och bara att ta reda på vilka företag som
ingår kan kräva en hel del resurser.

3. Frivilliga bidrag till samhället. Den tredje komponenten inom
Corporate Citizenship-debatten enligt Logan (2001) är frivilliga bidrag till
samhället. Företag förväntas att spela rollen som en god medborgare
genom att bidra till samhället de verkar i med mer än det som krävs av
lagen. Även de frivilliga bidragen kan delas in i tre delar:
•  Ett sätt är gåvor, menade att förbättra samhället. Detta

inbegriper allt från donationer till stiftelser till att bidra med anställda.110

Enligt Davidson (1974) är den största fördelen med detta sätt dess
förmåga att fokusera på enstaka problem under en begränsad tid.

                                          
109 Logan (2001)
110 ibid.
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•  Samhällsinvesteringar riktade mot ett fåtal samhällsområden som är
utformade för att skydda och stärka företagets långsiktiga intressen.
Exempel på dessa investeringar är stöd för lokal brottsbekämpning och
lokalt stöd riktat att förbättra hälsan hos anställda och även
samhällsinvånarna. Vidaver-Cohen & Altman (2000) menar att en
fungerande närmiljö blir allt viktigare för företagen och att
samhällsinvesteringar kan gynna företag på flera sätt, bland annat säger
de att:

”Corporate citizenship in the new millennium will require business to
maintain institutional infrastructure viability in each community where a
company operates. It is an investment in the future of the business as well

as the community”111

•  Kommersiella initiativ, som är den tredje delen av frivilliga bidrag till
samhället, syftar till att nå affärsmål och sprida kännedom om
varumärket. Detta åstadkoms främst genom så kallad cause-related
marketing, forskningsstöd till universitet samt leverantörsutveckling.112

Trots att vi anser att indelningen som Logan (2001) är bra vill vi påpeka att
indelningen som görs inte är helt smärtfri. Största problemet vi finner är
uppdelningen av frivilliga bidrag i samhället. Exempelvis kan det vara svårt att
skilja på att bidra med anställda och att investera i ett socialt projekt. Waddock
(2000) har förutom de komponenter Logan (2001) funnit identifierat
ytterligare två sätt att bidra i samhället. Det ena är finansiella investeringar i
mindre utvecklade eller fattigare områden, investeringar där vinstkrav inte
behöver medfölja. Den andra sorten är att låna pengar till entreprenörer som
även de verkar i mindre utvecklade eller fattigare områden.113

Andrioff & McIntosh (2001) menar att om CSR tidigare ansågs vara
lönsamhet, tillmötesgående och filantropi, så betyder nu Corporate

                                          
111 Vidaver-Cohen & Altman (2000) s. 153
112 Logan (2001)
113 Waddock (2000)
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Citizenship att företag är mer medvetna om och förstår de samhällen i vilka de
verkar. Detta betyder att företagsledare nu handskas med en mängd olika
frågor såsom större ansvar, hållbarhetsstrategier, etik på arbetsplatser,
konsultation med och ledning av intressenter. De menar även att Corporate
Citizenship kan ses ur ett annat perspektiv, nämligen genom de ökade
samhällsförväntningar som ställs på företaget i en tid av statliga neddragningar
samt den strategiska företagsledning som syftar till att ge en värdeökning i alla
funktioner och aktiviteter i ett företag.114

Corporate Citizenship är en term vars användning har vuxit exponentiellt i
företagsvärlden de senaste fem åren.115 Corporate Citizenship är inte ett nytt
koncept, utan ett vars vikt har ökat tack vare att krafter i den globala miljön
har drivit ledare att fundera över hur samspelet fungerar med företagets
samtliga beröringspunkter. Därför, i början på det 21:a århundradet, tvingas
företag fundera lite extra över effekten de har på sin omgivning, med sin
början i det lokala samhället.116 Vi har valt att se Corporate Citizenship som
det konkreta ansvarstagandet som strävar efter att finna och utnyttja
möjligheter i sin närhet och det är just dessa karakteristika som vi tror har
gjort att Corporate Citizenship som koncept har spridit sig med den fart det
gjort. Vi har även sett en skillnad i att den allra senaste litteraturen kring
Corporate Citizenship har fokuserat på att visa hur företagen arbetar och vad
som motiverar den enskilda arbetaren. Detta gör det både lättare att arbeta
med, mäta konceptet och att utvärdera hur det går för företaget inom sitt
Corporate Citizenship-arbete.

Vidaver & Altman (2000) har utarbetat riktlinjer som finns till för företag som
vill arbeta med Corporate Citizenship. De har delat upp Corporate
Citizenship-arbetet i fem faser. Fas ett, två och tre är de vår studie primärt
berör varför de delarna behandlas mer ingående. Fas fyra och fem överlåter vi

                                          
114 Andrioff & McIntosh (2001)
115 ibid.
116 Altman & Vidaver-Cohen (2000)
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till andra, där vår uppsats kan ses fungera som ett beslutsunderlag inför de
efterföljande faserna.
1. Identifiering. I denna första fas avsöks miljön för att upptäcka

ekonomiska, sociala, politiska, ekologiska, kulturella eller tekniska
omständigheter som kan hota den institutionella infrastrukturen i det
samhälle där företaget verkar. Hemlösa, drogmissbruk, kriminalitet och
brist på utbildning kan hota stabiliteten i samhällets ekonomiska, sociala
och politiska system. Vi anser, utöver det som avses i detta resonemang,
att företag lika mycket bör leta möjligheter att hjälpa till som att leta hot
mot företagets egna existens, i enlighet med tidigare resonemang.

2. Undersökning. Företagets beslutsfattare inriktar sig här på hot som de har
en unik position att motverka med hjälp av de produkter eller den service
de erbjuder. Här har Vidaver & Altman (2000) en relativt smal bild av vad
företaget kan göra då de avgränsar sig från en övergripande etisk
motivering och endast ser till vad det enskilda företaget kan göra. Här vill
vi lägga till att företag lika mycket kan titta på ovan nämnda unika position
att hjälpa till som de bör titta på hur allmänheten uppfattar deras
möjligheter att hjälpa till.

3. Innovation genom samarbete. Denna fas går ut på att företaget samarbetar
med medlemmar av andra samhällssektorer för att skapa strategiskt drivna
lösningar för att identifiera hot mot samhällets institutionella infrastruktur
och stärka andra system som påverkas av organisationens verksamhet.
Vidaver-Cohen (1998) uttrycker följande angående samarbete under 2000-
talet:

”All sectors of society: corporate, government, and civil must work together in a
mutually beneficial and strategically driven manner. In the 20th century,
public/private partnerships have been well-documented for education and

environmental issues. However, in the 21st century many more issues should be
addressed jointly by all three sectors.117

                                          
117 Vidaver-Cohen (1998) s. 23
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4. Implementering. I denna fas implementeras de lösningar som togs fram i
föregående fas, antingen själva eller genom samarbete med övriga
samhällsmedlemmar. Implementeringen är dock något vi inte utreder
varför det inte behandlas djupare här. Dock står klart att en mängd
alternativ står till företagens förfogande, varav indelningen av Corporate
Citizenship i tre komponenter av Logan (2001) som vi visade tidigare kan
fungera som en bra start att sålla bland alla alternativ.

5. Integration. Slutligen inriktas arbetet på att skapa ett långsiktigt samarbete
med samhällets medborgare. Arbete görs också för att påbörja fas ett igen.

3.5.2 Socialt ansvarstagande som ett sätt att uppnå legitimitet

Många forskare länkar företags legitimitet direkt till deras sociala
ansvarstagande. Bland annat menar Wilson (2000) att legitimitetsfrågan
baseras på antagandet att företags offentliga roll vilar på utförandet av sitt
sociala syfte, att tjäna samhället genom att tillhandahålla välbehövda varor och
tjänster, snarare än att maximera sin vinst. Lindblom (1994) identifierar fyra
breda strategier som organisationer kan använda för att hantera olika
legitimitetshot:
1. Informera intressenterna om vad företaget uträttat.

2. Försöka ändra intressenters uppfattningar om någon händelse.

3. Leda uppmärksamheten bort från frågan.

4. Ändra externa förväntningar på företaget.118

Vi anser att de fyra nämnda strategierna är bra för att hantera hot men
samtidigt får inte länken till vad företaget faktiskt gör glömmas bort. Liknande
poäng framfördes av oss under Vidaver & Altmans (2000) undersökningsfas.
Lindblom (1994) hävdar dock att socialt ansvarstagande inte bör ses som ett
krishanteringsverktyg utan snarare som ett sätt att stärka företagets legitimitet
                                          
118 Lindblom (1994)
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och hantering av dess rykte eftersom det erbjuder en möjlighet att
kommunicera med dess intressenter och tala om för dem det faktum att
företaget är i fas med samhällets sociala frågor.

3.5.3 Det sociala ansvarstagandets koppling till företagets
kärnverksamhet

Det är svårt att inom ett relativt outforskat och nytt område såsom Corporate
Citizenship finna mönster i företagens sociala ansvarstagande. Vi kommer här
att presentera några av de mönster som upptäckts.

Post & Berman (2001) delar upp företagen i fem branscher och redogör för
vilken sorts socialt ansvarstagande som är vanligt i respektive bransch:
•  Tung industri (naturtillgångar o.d.). Utvinningen av naturtillgångar

påverkar obönhörligen lokala samhällen och därför är det viktigt för dem
att minska negativa effekter, stödja samhällsaktiviteter och
tillhandahållandet av diverse tjänster för anställda och närboende.

•  Tillverkningsindustri (maskin, verkstad o.d.) Ansvaret är i stort sett samma
som i ovanstående kategori med undantaget att legitimitetströskeln kan
vara något högre då etableringen inte alltid är lika naturlig.

•  Tjänsteföretag. Här ifrågasätts sällan själva etableringen men däremot ställs
krav på att möta sociala standards och förväntningar i samhället. Företag
vars ansvarstagande godtas åtnjuter ofta stöd, kundlojalitet och handel med
offentlig sektor. Rykte är viktigt.

•  Återförsäljare. Återförsäljares sociala ansvarstagande betonar ofta
interagerande med konsumenten och det lokala samhället. Ofta är
projekten offentliga och angår det lokala samhället. Är företagen
internationella kopplas ofta ansvarstagandet till marknadsföringen eller
kopplas till stora välgörenhetsorganisationer. Varumärket är viktigt.
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•  Internetrelaterade företag. Även om denna variant fortfarande är ung kan
vissa drag redan utrönas, exempelvis är anställdas privata sfär en fråga som
hamnat på dessa företags bord.119

Clark & Gibson-Sweet (1999) menar att vilka frågor som företag väljer att
engagera sig i varierar över olika industrisektorer. Dessutom, nivån och
sortens ansvarstagande antas variera med hur offentligt utsatt företaget ifråga
är.120 I klartext menas att ju mer offentliga och ju närmre konsumenten
företaget ifråga är desto troligare är det att det sociala ansvarstagandets
”mängd” ökar. Vidare resonerar de kring att företag inom samma industri
vanligtvis tar liknande sorters socialt ansvar på grund av att imitation av
framgångsrika beteenden återfinns i allt från branschspecifik teori till
praktik.121

Det finns ingen teori som säger om huruvida företagets sociala ansvarstagande
bör vara kopplat till kärnverksamheten och vi vill framhäva att det är
anpassningen till samhällets normer som är det centrala i de flesta resonemang
vi tagit del av. Detta åskådliggörs av följande citat av Warren (1999)

”För både mänskliga medborgare och företagsmedborgare i en demokrati, så
bör moraliska handlingar uppmuntras och motsatsen straffas.
Institutionaliseringen av företag bör spegla dessa principer.”122

Sammanfattningsvis vad gäller kopplingen till företagets kärnverksamhet kan
därmed konstateras att det finns ett flertal faktorer som spelar in. Vad
företaget gör, det vill säga vilka kompetenser de har, och hur mycket företaget
interagerar med samhället förefaller dock vara de två viktigaste.

                                          
119 Post & Berman (2001)
120 Clark & Gibson-Sweet (1999)
121 ibid.
122 Warren (1999) s. 223
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4 EMPIRI

Inledningsvis i detta kapitel kommer vi att ge en kortfattad beskrivning av förhållanden och
trender i samhället som berör statens roll. Därefter kommer vi att redovisa de data som vi
samlat in med vår enkät. Vi kommer här att presentera våra resultat med olika typer av
diagram för att underlätta för läsaren emedan hela rådatamaterialet för varje enskild
enkätfråga redovisas i tabellform i Bilaga 2 Rådata enkät. Avslutningsvis ger vi en
kortfattad nulägesbeskrivning över hur företagens sociala ansvarstagande fungerar i Sverige
för att beskriva kontexten mot vilken vår undersökning ställs.

4.1 Statens roll i det svenska samhället

4.1.1 Det svenska välfärdssamhällets framväxt och tillbakagång

Redan år 1945 hade staten gjort många och omfattande åtaganden i samhället.
En omfattande och snabb utbyggnad av välfärdsstaten ägde nu rum. Åren
runt 1960 blev en brytpunkt i den svenska statens utveckling. För den
offentliga ekonomin innebar beslutet om omsättningsskatt (numera benämnt
moms) år 1960 att en grund lades för en accelererad statlig tillväxt. Under en
tioårsperiod gick Sverige från en mittenposition till att ha den största
offentliga sektorn inom OECD.123

Utbyggnaden av den offentliga sektorn accelererade i de flesta OECD-
länderna under 1970-talet. På många håll byggdes sjukvård samt barn- och
äldreomsorg ut och dagens välfärdssystem skapades. Samtidigt ökade de
offentliga utgifterna kraftigt under decenniet, från 45% till 60% av BNP
(bruttonationalprodukt).124

                                          
123 RSV Rapport 2000:9 (2000)
124 ibid.
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Under de senaste tio åren har den svenska välfärdspolitiken genomgått stora
förändringar. En del av förnyelseprocessen har varit en ökad
marknadsorientering av den offentliga sektorn. Den borgerliga regeringen ledd
av Carl Bildt som tillträdde 1991 proklamerade i sin regeringsdeklaration att
man önskade genomföra en valfrihetsrevolution inom den offentliga sektorn.
De socialdemokratiskt ledda regeringar som suttit sedan 1994 har till stora
delar accepterat många av de reformer inom den offentliga sektorn som den
borgerliga regeringen införde.125 Statistik över offentlig konsumtion i
förhållande till BNP visar att Sverige har minskat sin offentliga konsumtion.
Offentliga utgifter som del av BNP är ett sätt att mäta storleken på offentliga
sektorn. I ett internationellt perspektiv har Sverige höga offentliga utgifter
som andel av BNP.126

Figur 12: Sveriges offentliga utgifter i relation till BNP. (Källa: Regeringens proposition
1997/98:150, 1997 & SOU 2000:61, 2000)

Den offentliga sektorns storlek som visas i form av offentliga utgifter i
relation till BNP, (se diagrammet ovan) har minskat kraftigt under det senaste
decenniet. Från att 1993 ha varit ca 70% har de offentliga utgifterna i
förhållande till BNP minskat till 57% för år 2000.127 De svenska nivåerna

                                          
125 Blomqvist & Rothstein (2000)
126 Regeringens proposition 2001/02:1 (2001)
127 SOU 2000:61 (2000)
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ligger dock fortfarande högt över OECD:s genomsnitt som befinner sig kring
45%. I USA och Japan har de offentliga utgifterna i relation till BNP legat på
ännu lägre nivåer än i andra OECD-länder. Länderna har sedan 1980-talet
haft utgiftskvoter på omkring 30-35% av BNP.128

Ett annat mått på graden av statliga interventioner i ett samhälle är det totala
skatteuttaget i relation till BNP. Även där har siffran minskat under det
senaste decenniet till ett skatteuttag på 52% (1999) som dock är avsevärt
högre än den närmsta omvärlden i form av EU som ligger på drygt 41%, men
trenden med minskade skatteuttag i Sverige är ändå tydlig.129

4.1.2 Samhällsområden på tillbakagång

Neddragningarna i offentlig sektor har, som vi visat på ovan, varit omfattande
under de senaste tio åren. De siffror som vi redovisat säger dock bara något
om utvecklingen på en aggregerad nivå. Vi vill även överskådligt visa lite mer
på vilka specifika samhällsområden som neddragningarna varit allra tydligast.
Nyligen lades en omfattande statlig utredning fram av Kommittén
Välfärdsbokslut. Den centrala uppgiften för kommittén var att göra en samlad
bedömning av välfärdsutvecklingen mot bakgrund av de socialpolitiska
välfärdssystemens förändringar under 1990-talet. Kommittén kom bland
annat fram till att nedanstående samhällsområden var de som primärt
påverkats i negativ riktning av neddragningarna:130

•  För gruppen ungdomar visar Välfärdsbokslutet en problematisk
utveckling. En särskilt oroande trend för de yngre var den kraftiga
ökningen av psykisk ohälsa och otrygghet. Resursuttunningen är särskilt
påtaglig inom fritidshemsverksamheten där antalet barn per årsarbetare
mer än fördubblades under decenniet.

                                          
128 RSV Rapport 2000:9 (2000)
129 OECD Revenue Statistics (2001)
130 SOU 2001:79 (2001)
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•  Försörjningssystemen har genomgått ett mycket stort antal regeländringar
under decenniet, de flesta av begränsande karaktär. För socialbidragen har
kraven successivt skärpts och ersättningarnas nivåer sjunkit

•  Andelen barn med plats i förskola och fritidshem ökade kraftigt medan de
sammanlagda resurserna var oförändrade; personaltätheten och kostnaden
per barn minskade och barngruppernas storlek ökade. Avgifterna för
barnomsorg ökade. Utvecklingen inom barnomsorgen karakteriserades
således av resursuttunning.

•  Även inom skolområdet, särskilt grundskolan, finner vi en liknande
resursuttunning.

•  Inom äldreomsorgen har 1990-talet i stället präglats av en koncentration av
resurserna på de mest vårdbehövande, medan övriga grupper har fått
minskad hjälp. Samtidigt har avgifterna för äldreomsorg höjts.

•  För sjukvårdens del har 1990-talet varit ett ovanligt turbulent årtionde.
Resurserna har inte följt behovsutvecklingen och personaltätheten har
minskat inom i stort sett alla sektorer. Dessutom ökade avgifter för
sjukvård, läkemedel och tandvård markant.

4.1.3 Den offentliga debatten

Vad anser då staten om framtiden för den offentliga sektorn och om
rollfördelningen i samhället vad gäller socialt ansvarstagande? Nedan återges
ett antal citat som mycket kortfattat får spegla vad ansvariga ministern anser
och hur den offentliga debatten på området ser ut. Citaten är hämtade från en
artikel i tidningen Socialpolitik.
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Socialminister Lars Engqvist uttrycker följande:

”Jag menar att den offentligt finansierade skolan och barnomsorgen ska vara
av så hög kvalitet att vi minimerar behovet av de enskilda företagens insatser
för de anställda på dessa samhällsområden. I de fall det finns ett engagemang
från företagen i de anställdas barn ser jag inte något negativt i att man gör

insatser”131

Hans Swärd, docent på socialhögskolan i Lund, beskriver dagens situation där
den traditionella trygghetsgaranten staten allt mer dragit sig tillbaka:

”Vi har sett hur staten successivt har dragit sig tillbaka, och företagen har nu
en möjlighet att väcka uppmärksamhet genom att engagera sig i sociala frågor.
Vi ser McDonald's starta barnsjukhus och Coca Cola dela ut pris till "Julens

hjälte" till någon som har gjort något bra för hemlösa”132

Marit Söderström som är VD på Sponsorföreningen ger en liknande
beskrivning när hon säger att:

”Vi ser nästan dag för dag att resurserna till sjukhus och skolor blir allt
mindre, och då ökar trycket på näringslivet att agera. Ofta kommer initiativen

inte från företagen, utan från kommunerna själva.”133

Socialminister Lars Engqvist uttrycker dock en tvekande hållning till denna
utveckling:

”Min grundläggande inställning är att vi ska ha ett generellt offentligt
finansierat system som gör att man inte ska vara beroende av privata företags
insatser. Att företag är socialt engagerade ser jag som något positivt men ingen

ska behöva vara beroende av privata företags välvilja.”134

                                          
131 Ringman (2001)
132 ibid.
133 ibid.
134 ibid.
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Tony Blair, ledare för Labour och premiärminister i Storbritannien har en lite
annorlunda syn på frågan än sitt socialistiska broderparti i Sverige:

”The 21st century company will be different. Many of Britain's best known
companies are already redefining the traditional perceptions of the role of the

corporation. They are recognising that every customer is part of the community
and that social responsibility is not an optional extra”135

                                          
135 http://www.mori.com/pubinfo/crh-eval.shtml
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4.2 Resultat från vår enkätundersökning

I detta avsnitt redovisas resultaten från vår enkätundersökning i samma ordning som på
enkäten. För att underlätta överblickbarhet och läsvänlighet presenteras våra resultat i
olika typer av diagram. All obearbetad rådata från vår undersökning redovisas i Bilaga 2
Rådata enkät. Där redovisas även resultaten av bakgrundsfrågorna (ålder och kön). I detta
avsnitt finns även data från en tidigare undersökning136 genomförd av vår samarbetspartner
FörebildsFöretaget, vilket specificeras i förekommande fall. Procentuella andelar har, med
undantag för mycket små andelar, av läsvänlighetsskäl avrundats till hela procent varför
procentsumman i enstaka fall inte blir exakt 100.

Attityden bland den svenska allmänheten till att företag engagerar sig i
samhällsnyttiga projekt är överväldigande positiv. Bara 1,6% anser att det är
”dåligt” eller ”mycket dåligt”.

                                          
136 FörebildsFöretaget Konsument (1999)
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På frågan om hur viktigt det är att företagens samhällsprojekt har en tydlig
koppling till den verksamhet som företaget normalt bedriver var åsikterna
ganska spridda. Det var ungefär lika många som tyckte att det var ”mycket
viktigt” eller ”viktigt” som de som tyckte att det var ”inte så viktigt” eller
”oviktigt” vilket framgår av diagrammet nedan.

10. Hur viktigt anser du det är att företagets samhällsprojekt har en tydlig 
koppling till den verksamhet som företaget normalt bedriver?
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Vad gäller vad allmänheten anser om hur stora bristerna är inom olika
samhällsområden framgår av diagrammet nedan att det är fyra
samhällsområden som ses som speciellt utsatta; sjukvård, brottsbekämpning,
äldreomsorg och utbildning/skola. Samtidigt framgår också att många,
ungefär hälften, anser att alla samhällsområden som de blivit tillfrågade om
har stora eller mycket stora brister. Ett område, kultur, upplevs dock av de
allra flesta som ett samhällsområde som inte lider av några större brister.
Svarsalternativen på frågan var; mycket stora, stora, inte så stora samt
obefintliga.

11. Hur stora anser du att bristerna inom nedanstående samhällsområden är?
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Respondenterna ombads även att, utan inbördes ordning, lista de tre
samhällsområden som de ansåg vara viktigast. I diagrammet nedan visas hur
många procent som nämnde respektive område som något utav de tre
viktigaste. Tre samhällsområden, sjukvård, skola och äldreomsorg anses med
bred marginal vara de viktigaste områdena. Även brottbekämpning och
barnomsorg anses av många som vikiga samhällsområden.

12. Av ovanstånde samhällsområden, vilka anser du vara viktigast?
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Frågan om vem utav företagen, ideella organisationer respektive
stat/kommun/landsting som respondenterna tror har störst möjlighet att
uppnå positiva resultat inom respektive samhällsområde redovisas nedan i tre
skilda diagram. Våra resultat visar att det är på framförallt tre
samhällsområden som allmänheten i nuläget anser att företagen/näringslivet
är den part som bäst kan uppnå positiva resultat. Dessa tre samhällsområden
är jämlikhet mellan män/kvinnor, arbetslöshetsbekämpning samt miljöfrågor
vilket framgår av diagrammet nedan.

13. Vem tror du har störst möjlighet att uppnå positiva resultat inom följande 
områden?
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Nedan visas på vilka samhällsområden den svenska allmänheten upplever att
ideella organisationer har störst möjlighet att uppnå positiva resultat. Området
ungdomsaktiviteter får störst genomslag, men även samhällsområden som
kultur och kamp mot droger/missbruk är samhällsområden som allmänheten
anser att ideella organisationer är bäst lämpade att hantera.

13. Vem tror du har störst möjlighet att uppnå positiva resultat inom följande 
områden?
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Nedan, i det tredje diagrammet över svarsfördelningen på fråga 13 visas hur
många som svarat Stat/Kommun/Landsting på respektive alternativ.

När vi frågade om på vilken geografisk nivå som företagen bör bedriva sina
samhällsprojekt fördelade sig svaren enligt nedan. Där framgår att de allra
flesta anser att lokala projekt bör prioriteras och att bara 10% anser att
internationella projekt är viktigast.

13. Vem tror du har störst möjlighet att uppnå positiva resultat inom följande 
områden?
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14. Vilken sorts samhällsprojekt anser du att företag bör prioritera?
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Företagets roll i samhället kan i viss utsträckning sägas ha förändrats genom
att företag har börjat erbjuda dagisplatser och kompletterande
sjukvårdsförsäkringar som förmåner till sina anställda, samhällstjänster som
den offentliga sektorn traditionellt varit ansvarig för. På frågan vad den
svenska allmänheten anser om detta är även här en överväldigande majoritet
positiva och bara 12% tycker att det är "dåligt” eller ”mycket dåligt”.

I diagrammet på nästa sida visas att en stor majoritet av den svenska
allmänheten vill att företagen ska informera om sina engagemang i
samhällsfrågor. Där framgår också att i jämförelse med FörebildsFöretaget
Konsument (1999) har andelen som svarar ja på frågan ökat. Denna
förändring är statistiskt säkerställd.137

                                          
137 3,70> 1,96 (se avsnitt 2.7 Statistiska analysmetoder ).

18. Vad anser du om att företag erbjuder sina anställda vissa av de tjänster 
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På frågan om vilka den svenska allmänheten känner störst förtroende för när
det gäller att göra samhället bättre framgår att fler har förtroende för
politiker/partier än företag/företagsledare, samtidigt har anmärkningsvärt
många svarat ”vet ej”.

19. Tycker du a tt före tag som engagerar sig i e tik och samhä llsfrågor ska  
informera  om sitt engagemang till dig som kund?

70%

8%

22%

76%

6%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ja Nej Vet ej

1999
2002

20. Vilka har du störst förtroende för när det gäller att göra samhället bättre?
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När det kommer till frågan om hur allmänheten tror att de kan påverka
samhället mest förefaller dock frågan om förtroende för politiker/partier
respektive företagsledare/företag inte påverka utfallet vilket framgår av
diagrammet nedan.

De flesta svenskar är nöjda med hur stort statens inflytande över deras tillvaro
är, men avsevärt fler anser att statens inflytande är för stort jämfört med hur
många som anser att det är för litet. I diagrammet nedan visas hur åsikterna
fördelade sig.

23. På det stora hela, vad anser du om graden av 
statens/kommunens/landstingets inflytande i din tillvaro?
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21. På vilket sätt tror du att du kan påverka samhället mest?
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Åsikterna om företagen utifrån samma frågeställning fördelar sig lite
annorlunda. De flesta anser att företagens inflytande är lagom, men färre anser
att företagens inflytande är för stort jämfört med hur många som anser att
statens inflytande är för stort.

Av svaren på frågan vad allmänheten anser om att företag tar ställning i
samhällsfrågor i sin marknadsföring framgår att allmänheten inte motsätter sig
detta. Bara 9% tyckte att det var ”dåligt” eller ”mycket dåligt”. I ingressen till
frågan exemplifieras området med följande formulering: ”För några månader
sedan bedrev livsmedelskedjan KF/Coop en kampanj där man propagerade
bland annat för att ’införa fler gymnastiklektioner i skolan’. Tidigare har
företaget The Body Shop tagit ställning mot byggandet av fler kärnkraftverk i
England.” Svarsfördelningen visas på nästa sida.

24. På det stora hela, vad anser du om graden av företagens/näringslivets 
inflytande i din tillvaro?
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I den undersökning som genomfördes 1999 av FörebildsFöretaget
behandlades två av de tre samhällsområden där företagen enligt vår
undersökning har störst förtroende, arbetslöshetsbekämpning samt
miljöfrågor. Enkätfrågan i undersökningen från 1999 var identiskt formulerad
och i diagrammet nedan visas hur allmänhetens åsikter förändrats över tid
från 1999 till 2002.

Andelen som svarade "företagen/näringslivet" på frågan "vem tror du har 
störst möjlighet att uppnå positiva resultat inom nedanstående 

områden"?
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25. Oavsett vad du anser om just ovanstående sakfrågor, vad tycker du i 
allmänhet om att företag tar ställning i samhällsfrågor i sin marknadsföring?
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Trovärdigheten för olika typer av reklambudskap kopplat till företagens
sociala ansvarstagande kartlades i FörebildsFöretaget Konsument (1999).
Frågan ”Hur trovärdiga är följande exempel på reklambudskap” åtföljdes av
tre exempel vilket framgår av sammanställningen nedan.

Den svenska allmänhetens attityder till att ideella hjälporganisationer deltar i
projekt tillsammans med näringslivet kartlades i FörebildsFöretaget
Konsument (1999). I diagrammet nedan visas att bara 2,8% tycket att det var
”dåligt” eller ”mycket dåligt”.

Vad tycker du om att Idee lla  hjä lporganisationer de ltar i projekt 
tillsammans med näringslivet?
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Hur trovärdiga är följande exempel på reklambudskap?
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4.3 Företagens sociala ansvarstagande i nuläget

Telefonintervjuer har genomförts med CaringCompany (Anita Lindberg, Miljöanalytiker),
Etikgruppen (Zoltan Lee, Etisk sakkunnig), ERM (Andrea Korostenski, Konsult) och
FörebildsFöretaget (Joakim Walldius, Account Manager) i syfte att översiktligt beskriva
hur företagens sociala ansvarstagande i Sverige fungerar i nuläget. Nedan återges en
sammanvägning av vad de fyra respondenterna svarade.

4.3.1 Vilka samhällsområden är det vanligast att företag engagerar sig
inom idag?

Sponsring av olika evenemang inom idrott och kultur är vanligt idag, till
exempel en lokal idrottsförenings matcharrangemang. Att engagera sig i
miljöfrågor är fortfarande vanligt, även om den sortens engagemang
förmodligen nådde sin höjdpunkt för några år sedan. Utveckling har dock
snarare planat ut än minskat inom miljöengagemang. Samhällsområden som
ökat på senare år är jämställdhet och mänskliga rättigheter. Vanligast är att
företag först tar itu med dessa frågor internt där de upprättar så kallade codes
of conduct men det berörs även genom rekrytering av minoriteter.
Engagemang i ungdomsverksamhet är också vanligt förekommande typ av
företagsengagemang.

4.3.2 Är projekten lokala, nationella eller internationella?

Vad gäller huruvida det sociala ansvarstagandet oftast sker på lokal, nationell
eller internationell nivå förefaller det som om det till stor del beror på
företagets egen spridning. I Sverige, som till stor del består av några mycket
stora (och därmed ofta internationella) företag samt många små (och därmed
ofta lokala), så följer det sociala ansvarstagandet i Sverige ett liknande
mönster. De stora företagen kanske börjar med något lokalt pilotprojekt för
att testa det men oftast rör sig deras engagemang på en internationell nivå.
Vad gäller små företag så är deras engagemang oftast lokala. En av
anledningarna till detta mönster är att det ofta är interna projekt som naturligt
blir internationella i ett internationellt företag. Kopplingar har även
observerats mellan långsiktigheten i engagemanget där långsiktiga projekt
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oftare görs i närmiljön medan kortare insatser exempelvis riktas till tredje
världen.

4.3.3 Finns det en tydlig koppling mellan projekten och företagens
kärnverksamhet?

Eftersom engagemang i miljö och idrott är mycket vanliga engagemang och
den sortens engagemang sällan har en naturlig koppling till företagen (såvida
det inte är idrotts- eller miljöföretag) är kopplingen sällan tydlig. Det var dock
svårt att få fram någon entydig bild utifrån vad respondenterna sa, men
uppfattningen var närmast att det inte existerade någon särskilt tydlig koppling
mellan samhällsengagemang och företagens kärnverksamhet. Skandias
engagemang inom brottsbekämpning (som kan sägas ha en tydlig koppling till
Skandias försäkringsverksamhet) är därmed ett ovanligt exempel på socialt
ansvarstagande i Sverige. En respondent menade att det var vanligt för
tillverkande företag att engagera sig i arbetsvillkor medan tjänsteföretag oftare
jobbar med att främja förhållandena i det lokala närsamhället.

4.3.4 Informerar företag om sina projekt?

De flesta av de konsulter vi talat med hävdar att det är ganska vanligt att
företag informerar om sitt sociala engagemang. Vanligaste sättet är genom så
kallade hållbarhetsredovisningar eller på företagens hemsidor men det
förekommer även inom marknadsföringen. Sverige är dock inte i närheten av
USA:s nivåer av informerande vilket kan bero på en större misstänksamhet
mot dylik verksamhet i Sverige. Företag i Sverige är helt enkelt extra rädda för
att exponera sig för kritik om de ”slår sig för mycket för bröstet”.
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5 ANALYS

Vårt analyskapitel är indelat i tre avsnitt där vi i det första diskuterar kring olika skäl
till att anamma Corporate Citizenship. I det andra avsnittet visar vi på statens
tillbakadragande i samhället och uppkomsten av ett välfärdsvakuum. Avslutningsvis
använder vi teoribildningen inom bland annat Corporate Citizenship och för att ge råd till
företag om hur Corporate Citizenship och socialt ansvarstagande kan bedrivas i den
svenska kontexten.

5.1 Varför Corporate Citizenship?

Varför ska företag i Sverige ägna sig åt socialt ansvarstagande eller Corporate Citizenship?
Som vi ser det finns det tre huvudsakliga komponenter som svarar på den frågan. Tre svar
som i viss utsträckning kan sägas hänga ihop med varandra.

5.1.1 Moraliskt-etiskt perspektiv

För det första är det en fråga om etik och moral. Som vi tidigare klargjort
betraktar vi inte etik som någonting absolut utan som något som ändrar sig
över tiden och med platsen. Företaget är legitimt bara om det bedriver sin
verksamhet i linje med de normer som finns i det samhälle företaget verkar i138

och det tycks allt mer uppenbart att företag i vår tid har större förväntningar
på sig vad gäller etiskt agerande än vad företag hade förr (se till exempel
Caroll, 1989 och Larrison, 1998). Detta skulle kunna förklaras med att i takt
med att företagens makt och påverkan på samhället ökat har också
allmänhetens förväntningar på att företagen tar sitt sociala ansvar ökat. Med
utgångspunkt ifrån Hermeréns (1990) fyra moraliska principer, som sägs gälla
för alla människor världen över med vitt skilda moraliska övertygelser, kan det
uttryckas som att företagen måste höja sina etiska standards för att inte bryta
mot dessa moraliska principer när deras påverkan på samhället ökar. Redan

                                          
138 Warren (1999)
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Parsons (1956) hävdade att organisationers utformning av verksamheten
måste innebära en principiell acceptans av värderingar i samhället för att
erhålla legitimitet från detsamma. Många forskare, till exempel Wilson (2000)
hävdar dessutom att företagets legitimitet är direkt kopplat till dess sociala
ansvartagande. Från ett moraliskt-etiskt perspektiv handlar det alltså om att
företag i vår tid bör ta socialt ansvar på ett annat sätt än vad som tidigare varit
fallet för att inte bryta mot grundläggande moraliska och etiska principer och
för att därigenom kunna bibehålla sin legitimitet i samhället.

5.1.2 Långsiktig egennytta

För det andra handlar det om långsiktig egennytta. Som både Logan (2001)
och Vidaver & Altman (2000) påpekar är det viktigt för företagen att verka i
en stabil och väl fungerande närmiljö. Närmiljön tillhandahåller många av de
resurser som företag behöver för att fungera såsom arbetskraft, kapital och
teknologi och det är avgörande för företag att dessa resurser finns och är av
hög kvalitet. Genom att engagera sig i sociala projekt kan företag vara med
och se till att dessa resurser finns och att de inte i framtiden utgör hot mot
företagets existens genom att den samhälleliga infrastrukturen hotas. Det är
från företagets intressenter som dessa resurser tillhandahålls. En intressent är
enligt Carroll (1989) någon företaget är beroende av och som i sin tur är
beroende av företaget. Intressenter såsom kunder, ägare, leverantörer,
anställda och övriga samhället bidrar alla med olika resurser och det är viktigt
för företaget att se till de olika gruppernas behov. Den långsiktiga egennyttan
nås även genom att företag får legitimitet från omvärlden. Rhenman (1967)
hävdar att för att företag långsiktigt ska säkerställa legitimitet från omvärlden
krävs att de tar hänsyn till alla sina intressenter.139 Vår egen undersökning visar
med eftertryck att den svenska allmänheten efterfrågar ett större socialt
ansvarstagande från företagens sida än vad som är fallet idag. Därvidlag borde
företagen, utav eget intresse, beakta dessa synpunkter ifrån alla de
intressentgrupper som den svenska allmänheten utgör. Det handlar dock inte
om en nedprioritering av ägarnas intressen till förmån för andra
intressentgrupper eftersom det på lång sikt är mest lönsamt för ett företag att
                                          
139 Pfeffer & Salancik (1978)
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ta hänsyn till alla sina intressenter emedan ett ensidigt fokuserande på en
intressent riskerar att underminera övriga förtroenderelationer och därigenom
undergräva lönsamhetsutvecklingen (se till exempel Jones, 1995 och Campbell
& Yeung, 1991). Företagets långsiktiga egennytta är således även det ett
argument till varför socialt ansvarstagande och Corporate Citizenship är i
högsta grad relevant för företag i Sverige.

5.1.3 Profilering

För det tredje kan Corporate Citizenship betraktas som en möjlighet för
företag att profilera sig. Enligt Logan (2001) kan Corporate Citizenship vara
ett sätt att sprida kännedom om varumärket. Som vi visat på i vår empiri är
det fortfarande ganska ovanligt att företag aktivt och medvetet bedriver
Corporate Citizenship och att det, i de företag det faktiskt förekommer, är
ännu mer ovanligt att detta kommuniceras ut till omvärlden. Att vara ett
socialt ansvarstagande företag, en god Corporate Citizen, bygger på att
företaget är det i någon annans ögon. Genom att agera som en god Corporate
Citizen och förmedla detta till omvärlden kan uppfattningen om företaget och
varumärket styras i önskad riktning. Ett bra exempel på detta är företaget The
Body Shop som konsekvent och under relativt lång tid profilerat sig som ett
företag som tar socialt ansvar140 och har genom detta etablerat sig som en god
samhällsmedborgare i omvärldens ögon. Eftersom ett uttalat och aktivt socialt
ansvarstagande från näringslivets sida ännu är relativt ovanligt anser vi att det
ger en möjlighet för företag att verkligen synas i vad som vi skulle vilja
beskriva som ett brus av reklam.

Motiven till varför företag bör anamma Corporate Citizenship handlar således
om både etik och egennytta såväl som att det ger en möjlighet för företaget att
profilera sig i ett klimat där allt mer krävs för att synas.

                                          
140 http://www.the-body-shop.com/global/values/involvement/index.asp
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5.2 Nya roller i samhället

I detta avsnitt visar vi på statens tillbakadragande i samhället och konstaterar vidare
uppkomsten av ett välfärdsvakuum samt diskuterar kring företagens möjligheter att fylla
detta välfärdsvakuum.

5.2.1 Staten drar sig tillbaka

Statens roll i samhället har förändrats under de senaste tio åren vilket främst
visas av minskningen av den offentliga sektorn. Från att konstant ha ökat i
storlek och länge varit den största bland OECD-länderna har den offentliga
sektorn i Sverige blivit allt mindre sedan början på 1990-talet.141 Alla siffror
vad gäller skatteuttag och offentlig konsumtion pekar åt samma håll, den
offentliga sektorn har minskat och förefaller kunna komma att minska i
omfattning. Denna trend har inte synbart påverkats av att olika regeringar haft
makten under denna period. Blomqvist & Rothstein (2000) hävdar också att
de socialdemokratiska regeringar som tog makten efter den borgerliga
regeringen 1991-1994 till stora delar har accepterat många av de reformer
inom den offentliga sektorn som den borgerliga regeringen genomförde.

Trots att storleken på den offentliga sektorn har minskat är den fortfarande
mycket stor i en internationell jämförelse.142 Både Söderström (2001) och
Pettersson (2001) hävdar att den internationella integrationen, populärt
benämnt globaliseringen, har ändrat förutsättningarna för den svenska
offentliga sektorn. Det har blivit allt svårare att avvika från andra länder i valet
av välfärdspolitisk strategi.

Detta faktum talar således för att minskningen av offentlig sektor kan komma
att fortsätta även framöver till följd av att Sverige i nuläget de facto avviker
ifrån övriga västvärlden. Förvisso kan hävdas att jämförelsen är orättvis
eftersom många länder såsom till exempel USA och Japan skiljer sig mycket
från Sverige vad gäller kultur, samhällelig historia, politiska traditioner och så

                                          
141 SOU 2000:61 (2000)
142 RSV Rapport 2000:9 (2000)
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vidare, men faktum är att även i jämförelse med övriga EU-länder så är den
svenska offentliga sektorn stor. Den offentliga konsumtionen i Sverige uppgår
till cirka 57% av BNP att jämföra med EU:s genomsnitt på cirka 45%.143

Det är uppenbart att statens interventioner i samhället har minskat och att
denna minskning förefaller kunna fortsätta även framöver. I modellen nedan
visar vi hur statens interventioner i samhället har minskat och fortsätter att
minska.

Figur 13: Minskade statliga interventioner

I vår undersökning har vi frågat den svenska allmänheten om vad de anser om
statens inflytande i deras liv för att kunna se om den trend som visas i
modellen ovan förstärks ytterligare av den allmänna opinionen. Resultatet från
vår undersökning visar att 28% anser att statens inflytande är för stort emedan
9% anser att det är för litet och 43% är nöjda med hur det fungerar idag. Det
är märkbart fler som tycker att statens inflytande är för stort än de som anser
att det är för litet vilket skulle kunna tala för att den ovan beskrivna trenden
förstärks ytterligare. Å andra sidan är de allra flesta nöjda med graden av
statens inflytande vilket tyder på att denna trendförstärkning är relativt svag.

Av de faktorer som vi belyser i detta avsnitt är svårigheten att avvika från
andra länder i valet av välfärdspolitisk strategi samt den kontinuerliga
minskningen i offentlig konsumtion under de senaste tio åren de enligt oss de
två starkaste argumenten för att omfattningen på den offentliga sektorn har
minskat och förefaller kunna fortsätta att minska.

                                          
143 RSV Rapport 2000:9 (2000)
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5.2.2 Välfärdsvakuum

I vårt samhälle har staten gjort anspråk på att i princip ensam sköta alla
samhälleliga uppgifter från barn- och äldreomsorg till utbildning och sjukvård.
Den svenska välfärdsstaten har fungerat som den primära och ibland den
enda trygghetsgaranten inom de flesta samhällsområden. I takt med att den
offentliga sektorn minskar i storlek minskar också statens möjligheter att klara
av alla dessa åtaganden vilket fastslagits av en omfattande offentlig utredning
kallad Välfärdsbokslutet.144

Enligt Briggs (1961) är välfärdsstatens uppgifter att garantera individer och
familjer en minimiinkomst oberoende av marknadsvärdet på deras resurser,
att göra det möjligt för individer och familjer att minska osäkerheten i
försörjningen när det gäller vissa sociala hot (till exempel sjukdom, ålderdom
och arbetslöshet) samt garantera att alla medborgare oberoende av status och
klass erbjuds bästa tillgängliga standard när det gäller sociala tjänster.145 På
flera samhällsområden syns numera tydligt att staten inte längre kan fullgöra
alla sina traditionella åtaganden.146

De samhälleliga önskemål och behov hos medborgarna som funnits tidigare
under mitten på förra seklet har tillgodosetts av välfärdsstaten genom ständig
expansion. Med Maslows begreppsapparat kan det uttryckas såsom att
fysiologiska behov för de allra svagaste i samhället och trygghetsbehov för det
stora flertalet hittills har tillgodosetts av välfärdsstaten.147 Estibill (1997)
hävdar att önskemål som uppfylls med tiden övergår till att bli behov. Med
detta resonemang kan de önskemål från medborgarna som med tiden i allt
högre grad uppfyllts av välfärdsstaten numera sägas ha övergått till att bli
behov. Gränsen mellan behov och önskemål är rörlig. Då önskemål har blivit
behov har individen, landet, utvecklats.148

                                          
144 SOU 2001:79 (2001)
145 Molander (1999) ref till Briggs (1961)
146 SOU 2001:79 (2001)
147 Kiel (1999) ref till Maslow
148 Estibill (1997)
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Vi finner att det finns behov i samhället som inte längre helt och fullt
tillgodoses av staten. Ett välfärdsvakuum, som vi väljer att benämna det, har
uppstått.

5.2.3 Företagen kan fylla välfärdsvakuumet

Vi hävdar att detta välfärdsvakuum ger stora möjligheter för företagen att öka
sitt sociala ansvarstagande. Marit Söderström, VD för Sponsorföreningen,
hävdar att resurserna till sjukhus och skolor blir allt mindre, och att trycket på
näringslivet då ökar att agera.149 Hans Swärd, docent på socialhögskolan i
Lund, hävdar att staten successivt har dragit sig tillbaka, och att företagen nu
har en möjlighet att väcka uppmärksamhet genom att engagera sig i sociala
frågor.150

Även om vi inte vill reducera företags möjligheter till ökat socialt
ansvarstagande till att bara ”väcka uppmärksamhet” instämmer vi i denna syn.
Staten har dragit sig tillbaka och trenden är att tillbakadragandet fortsätter
vilket öppnar stora möjligheter för företagen att öka sitt ansvarstagande i
sociala frågor. I modellen nedan visas med det skuggade området var dessa
möjligheter för företagen finns.

Figur 14: Nya möjligheter till företagens sociala ansvarstagande

En mycket viktig pusselbit vad gäller om huruvida företagen ska kunna fylla
detta välfärdsvakuum är den svenska allmänhetens inställning till att företag
tar socialt ansvar på ett annat sätt än vad som hittills varit fallet. I vår
undersökning har vi ställt flera frågor som belyser detta område.

                                          
149 Ringman (2001)
150 ibid.
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Den allmänna inställningen till att företag engagerar sig i samhällsnyttiga
projekt är överväldigande positiv. 87% tycker att det är mycket bra eller bra
medan bara 1,6% tycker att det är dåligt eller mycket dåligt. Det förefaller som
att det inte finns något principiellt motstånd bland den svenska allmänheten
mot att företag engagerar sig i samhällsnyttiga projekt och genom det tar ett
större socialt ansvar i samhället, tvärtom är många mycket positiva.

Vad är då åsikterna i frågan bland allmänheten i de fallen när företagens
sociala ansvarstagande är av det slaget att det kan sägas konkurrera med vad
staten traditionellt sett har gjort och i viss mån även med det som den gör
idag? Företagens roll i samhället kan sägas ha förändrats genom att företag har
börjat erbjuda dagisplatser och kompletterande sjukvårdsförsäkringar till sina
anställda, samhällstjänster som den offentliga sektorn traditionellt varit
ansvarig för. Den svenska allmänhetens attityd till denna utveckling är även
den mycket positiv. 69% tycker att det är bra eller mycket bra att företag
erbjuder sina anställda vissa av de tjänster som den offentliga sektorn
traditionellt varit ansvarig för, bara 12% tycker att det är dåligt eller mycket
dåligt. Inte heller när företagens ansvarstagande kan sägas konkurrera med
den offentliga sektorns traditionella åtaganden tycks något principiellt
motstånd bland den svenska allmänheten föreligga.

Nuvarande socialminister Lars Engqvist (s) utrycker dock en viss tveksamhet
till denna utveckling. Hans grundläggande inställning är att Sverige ska ha ett
generellt offentligt finansierat system som gör att man inte ska vara beroende
av privata företags insatser. Att företag är socialt engagerade ser han dock som
något positivt men betonar samtidigt att ingen ska behöva vara beroende av
privata företags välvilja.151

Frågan om socialt engagerade företag är, vilket framgår av vad Lars Engqvist
uttrycker ovan, i viss utsträckning politiskt laddad i Sverige. Med hänvisning
till vår egen undersökning hävdar vi dock att så inte förefaller vara fallet bland

                                          
151 Ringman (2001)
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den svenska allmänheten och att det därför ändå inte föreligger några
praktiska hinder i detta avseende för företagen att öka sitt sociala
ansvarstagande. Vidare så har, vilket beskrivits ovan, influenserna från andra
länder vid valet av välfärdspolitisk strategi blivit allt viktigare. Därför är det
mycket intressant att konstatera att Tony Blair, ledare för det socialistiskt
orienterade Labour-partiet och premiärminister i Storbritannien har tillsatt en
minister för Corporate Social Responsibility152 samt har en genomgående
positiv inställning till att företag ökar sitt sociala ansvarstagande i samhället.

Företag, framförallt utomlands, har som ett led i sina Corporate Citizenship-
aktiviteter tagit ställning i samhällsfrågor. Företaget The Body Shop har varit
en föregångare på detta område och har bland annat tagit tydlig ställning mot
byggandet av fler kärnkraftverk.153 I Sverige har detta agerande varit väldigt
ovanligt, men ganska nyligen tog svenska KF/Coop ställning för att införa fler
gymnastiktimmar i skolan.154 Även detta skulle kunna betraktas som att
företagen, om än i mycket liten utsträckning, börjat konkurrera på ett område
som länge varit vigd för typiska politiska organisationer såsom partier och
intresseorganisationer. Den svenska allmänhetens attityder till att företag tar
ställning i samhällsfrågor i sin marknadsföring är, även den överväldigande
positiv. 69% tycker att det är bra eller mycket bra och bara 9% tycker att det
är dåligt eller mycket dåligt. Även på detta område har företagen således
allmänhetens gillande trots att det medför att företag beträder mark som länge
tillhört de politiska partierna.

När vi i vår undersökning frågade om vilka man har störst förtroende för när
det gäller att göra samhället bättre svarade 34% politiker/partier medan 25%
svarade företagsledare företag. Så många som 40% svarade vet ej. Enligt vår
undersökning så har alltså politiker/partier ett något större förtroende än
företagsledare/företag när det gäller att göra samhället bättre. Möjligheterna
att dra slutsatser av dessa siffror försvåras dock av det stora antalet ”vet ej”
                                          
152 http://www.dti.gov.uk/support/responsibility.htm
153 http://www.the-body-shop.com/global/values/planet/pop_history.asp
154 http://www.coop.se
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svar. En möjlig tolkning till varför så många svarat ”vet ej” är att de inte har
något förtroende för endera av parterna. Ytterligare en faktor som försvårar
analysen är att vår undersökning genomfördes kort efter det att flera skandaler
med företagsledare avslöjats i media. Det förefaller i vilket fall som att
skillnaden mellan förtroendet för politiker/partier och företag/företagsledare
inte är speciellt stor. Detta tyder på att företagen har möjlighet att spela en
stor roll i samhällsutvecklingen genom ökat socialt ansvarstagande. Ytterligare
en indikation på detta är våra undersökningsresultat som pekar på att avsevärt
fler anser att de kan påverka samhället mest genom medveten konsumtion
(53%) än genom att rösta i allmänna val (36%). Vi har även funnit tecken på
att förtroendet för näringslivet har ökat. På två av de samhällsområden där
allmänheten anser att företags har störst möjlighet att uppnå positiva resultat,
arbetslöshetsbekämpning och miljöfrågor, har förtroendet ökat markant. I
jämförelse med undersökningen FörebildsFöretaget Konsument (1999) har
andelen som anser att företagen har störst möjligheter att uppnå positiva
resultat ökat från 31% till 45% för arbetslöshetsbekämpning och från 24% till
44% för miljöfrågor.

I enlighet med vårt resonemang om välfärdsvakuum och med hänvisning till
våra undersökningsresultat som visar på att allmänheten inte har något emot
att företagen tar socialt ansvar på samhällsområden där staten dragit sig
tillbaka, förefaller det som att det allra viktigaste för den svenska allmänheten
är inte vem som står för olika typer av socialt ansvarstagande i samhället, utan
det viktiga är att någon gör det. Denna någon kan vara företagen. Vi finner
således att företagen har stora möjligheter att fylla det välfärdsvakuum som
har uppstått i och med att staten har dragit sig tillbaka.

5.3 Corporate Citizenship i Sverige

Efter att vi nu diskuterat kring olika skäl till att anamma Corporate Citizenship samt
konstaterat att det finns ett välfärdsvakuum i Sverige som företagen kan fylla kommer vi
nu diskutera kring hur Corporate Citizenship kan bedrivas i Sverige. Vi har delat upp
denna del av analysen i fyra faser som kommer att vara avsedda att fungera som ett
beslutsunderlag inför ett företags eventuella Corporate Citizenship-aktiviteter. Det innebär
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att vi inte kommer att behandla hur själva genomförandet, implementeringen, bör och kan
gå till. Vi kommer att utgå från en av oss reviderad version av Vidaver & Altmans
(2000) fem faser i Corporate Citizenship-arbetet. Vår första fas är liksom deras
identifieringen av vilka samhällsområden som skulle behöva hjälp och som dessutom på
något sätt utgör hinder för företagen att nå långsiktiga mål. Del två består av att se vilka
samhällsområden som bör väljas baserat på hur det specifika företag är beskaffat. Eftersom
vi rör oss på en aggregerad nivå är vår del två lite annorlunda än Vidaver & Altmans
teori. Till att börja med utreder vi om en koppling till verksamheten över huvud taget är
viktig och först därefter analyserar vi hur företag kan resonera i denna fråga. I fas tre
diskuterar vi kring möjligheterna till samarbete med andra samhällssektorer och inom vilka
samhällsområden det skulle kunna vara aktuellt. Fas fyra är något som inte behandlas av
Vidaver & Altman (2000) men som vi anser vara ett viktigt beslut i Corporate
Citizenship-arbetet. Fasen kallar vi kommunikation och vi diskuterar där kring om
huruvida företagets sociala ansvarstagande bör förmedlas till omvärlden.

5.3.1 Identifiering

Den första fasen handlar om identifiering av vilka samhällsområden som kan
bli aktuella för företag att bedriva Corporate Citizenship inom. Vår
identifiering kommer att baseras på tre komponenter. Den första är något vi
valt att kalla angelägna samhällsområden. Ett angeläget samhällsområde är ett
viktigt och bristfälligt område, två variabler som utgör frågor i vår
undersökning. Den andra komponenten är inom vilka samhällsområden staten
drar sig tillbaka och den tredje och sista komponenten består av de
samhällsområden som allmänheten anser att företag har möjlighet att lyckas
bäst inom, något vi valt att se som de samhällsområden som företag har störst
förtroende inom.

Angelägna samhällsområden
Det första som bör göras när företaget ska identifiera vilket eller vilka
samhällsområden det slutligen ska engagera sig inom är att identifiera de
samhällsområden i samhället som behöver mest hjälp, det vill säga de som är
mest angelägna. Utgångspunkten bör vara att leta efter omständigheter som
kan hota den institutionella infrastrukturen i det samhälle där företaget
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verkar.155 Vi menar att två variabler, vilka samhällsområden som är mest
bristfälliga samt vilka som är viktigast för samhället, på ett bra sätt
sammanfattar dessa hot mot företagens infrastruktur. I tabellen nedan ser vi
hur dessa båda variabler summerar sig, allt enligt vad allmänheten svarade i
vår undersökning. Indexet är framtaget genom att multiplicera variabeln
bristfälliga samhällsområden med variabeln viktiga samhällsområden.

         Angelägna, index         Bristfälliga, %             Viktiga, %
Sjukvård 64 89 72
Utbildning/skola 56 84 67
Äldreomsorg 36 84 43
Brottsbekämpning 19 85 22
Barnomsorg 9 55 17
Kamp mot droger 8 69 11
Arbetslöshets-
bekämpning 7 53 13
Miljöfrågor 6 54 12
Fattigdom och svält 6 48 13
Ungdomsaktiviteter 4 63 6

Tabell 7: Angelägna samhällsområden

Samhällsområden inom den offentliga sektorn som drar sig tillbaka
Efter att tidigare i denna analys sett en möjlighet för företag att ta socialt
ansvar och agera i samhällsområden där staten traditionellt sett varit ansvarig
kommer vi här i vår identifieringsfas studera inom vilka specifika
samhällsområden som den offentliga sektorn minskat sitt sociala
ansvartagande. Vi kommer därmed här att utreda inom vilka specifika
samhällsområden som välfärdsvakuumet är som störst. I figuren på nästa sida
illustreras vårt sökområde av det grå området.

                                          
155 Vidaver & Altman (2000)
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Figur 15: Välfärdsvakuumet

Vi identifierar innehållet i detta vakuum med hjälp av två saker. Till att börja
med tar vi stöd av den offentliga utredningen Välfärdsbokslutet och därefter
analyseras var allmänheten ansåg att brister fanns i samhället. Avslutningsvis
ställer vi detta mot Rothsteins (2002) uppdelning av offentlig politik.

I Välfärdsbokslutet konstateras sex samhällsområden inom den offentliga
sektorn som primärt har påverkats negativt.156 Utav de sju mest bristfälliga
samhällsområden allmänheten identifierade var fem identiska med de som
konstaterades i Välfärdsbokslutet. De fem områdena som var gemensamma
var: sjukvård, äldreomsorg, utbildning, ungdomsaktiviteter samt barnomsorg.
Därmed kan konstateras att de samhällsområden som Välfärdsbokslutet
visade på var bristfälliga relativt tidigare standard även uppfattas som
bristfälliga av allmänheten. Resterande två samhällsområden, det vill säga de
samhällsområden som allmänheten identifierade som mycket bristfälliga men
som inte fanns med i Välfärdsbokslutet, var brottsbekämpning och kampen
mot droger/missbruk. Vad gäller det område som Välfärdsbokslutet
identifierade som inte allmänheten gjorde, försörjningssystemet, kan det
förklaras med att det inte var något av alternativen på vår enkät. I tabellen på
nästa sida åskådliggörs de samhällsområden som Välfärdsbokslutet
konstaterade att staten dragit sig tillbaka mest på samt de som allmänheten
betraktade såsom mest bristfälliga.

                                          
156 SOU 2001:79 (2001)
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Välfärdsbokslutet Allmänheten
Sjukvård Sjukvård
Äldreomsorg Äldreomsorg
Utbildning Utbildning
Ungdomsaktiviteter Ungdomsaktiviteter
Barnomsorg Barnomsorg
Försörjningssystemet Brottsbekämpning

Kampen mot droger/missbruk

Tabell 8: Bristfälliga samhällsområden

Dessa samhällsområden är de som Rothstein (2002) kallar för
interventionistiska och dynamiska. Interventionistisk innebär att staten
intervenerar direkt i samhället medan dynamisk syftar till att staten behöver
anpassa styrningen till varje falls unika situation. På grund av sin natur är dessa
samhällsområden de mest komplicerade, att intervenera i samhället kräver mer
än att vara reglerande och att verka i ett dynamiskt samhällsområde kräver
mer än att verka i ett statiskt. Vi ser det därför inte som en slump att det är
just dessa samhällsområden som brister och vi kommer att vidareutveckla
detta resonemang i vår slutdiskussion.

Samhällsområden som företag har allmänhetens förtroende inom
Det räcker dock inte att konstatera vilka samhällsområden som behöver
ingripanden, företag har nämligen inte samma förtroende att ta socialt ansvar
inom alla samhällsområden. Saknas förtroende hos allmänheten kommer
mottagandet av projektet med stor sannolikhet bli negativt vilket naturligtvis
inte är bra för det aktuella företaget. Det var framförallt tre samhällsområden
som utkristalliserades där företag har extra stort förtroende. Dessa områden
var jämlikhet mellan män och kvinnor, arbetslöshetsbekämpning samt
miljöfrågor. Därefter var det ett stort glapp ned till fyran på listan som var
kultur.

Trots att dessa tre samhällsområden var de där företag hade störst förtroende
vill vi även lyfta fram det faktum att 69% av den svenska allmänheten tycker
att det är bra eller mycket bra att företag erbjuder vissa av de tjänster som den
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offentliga sektorn traditionellt sett varit ansvariga för. Detta skulle kunna
tolkas som att företag även har förtroende för specifika projekt inom andra
samhällsområden än de tre som nämnts ovan. Vidare ansåg hela 87% av den
svenska allmänheten att det är bra eller mycket bra att företag engagerar sig i
samhällsnyttiga projekt vilket tyder på att det inte finns något principiellt
motstånd mot att företag tar större socialt ansvar. Därvidlag tolkar vi våra data
som att avgränsade projekt uppskattas även inom traditionellt statliga
samhällsområden medan bredare insatser fungerar bättre i de tre nyss nämnda
områdena jämställdhet, miljö och arbetslöshetsbekämpning.

En fråga som bör ställas på grund av att vi skapade variabeln ”angelägna
samhällsområden” genom att slå ihop lika delar av bristfälliga
samhällsområden och viktiga samhällsområden, är om de båda
beståndsdelarna skiljer sig åt ur förtroendesynpunkt. Där menar vi, som vi var
inne på i vårt resonemang om välfärdsvakuum, att på samhällsområden som
allmänheten menar att staten misslyckats eller där allmänheten har långt högre
krav än staten lyckas möta finns det större legitimitet för företag att åtnjuta.
Är bristerna stora är det troligen många som menar att huvudsaken är att
någon gör någonting åt saken, ett resonemang som får allt större vikt ju mer
bristfälligt området är. Därför vill vi framhäva brottsbekämpning samt kamp
mot droger/missbruk som samhällsområden där företag skulle kunna få större
förtroende då dessa områden anses ha stora brister. De var inte med i
Välfärdsbokslutets sammanställning men kraven på de två samhällsområdena
är möjligtvis högre än vad staten kan klara med nuvarande resurser.

Som avslutning på denna identifieringsdel kommer vi nu att väva samman de
tre komponenter vi här behandlat; mest angelägna samhällsområden, på vilka
samhällsområden som staten drar sig tillbaka samt var förtroendet för företag
är störst. För att få en bra bild av vilka samhällsområden som företag kan ägna
sig åt har vi därför gjort ett diagram med variablerna ”Angelägna
samhällsområden” samt ”Företags förtroende”. Den första variabeln är som
bekant en kombination av de viktigaste områdena och de som har störst brist.
Den andra variabeln baseras på frågan vilka av stat/kommun/landsting,
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företag respektive ideella organisationer som har störst möjlighet att uppnå
positiva resultat.

Figur 16: Förtroende för företag på samhällsområden med olika angelägenhetsgrad

Som synes är ruta 2 tom vilket vid en snabb tolkning tyder på att företag inte
har förtroende i de mest angelägna samhällsområdena. De mest angelägna
samhällsområdena återfinns i ruta 1 men dessvärre saknar företag förtroende
här. Dock vill vi hävda, med hänvisning till vårt tidigare resonemang, att
eftersom allmänheten är mycket positiv till att företag bedriver
samhällsprojekt samt erbjuder ”offentliga tjänster” så kan samhällsområden i
både ruta 1 och 3, där företag har lågt förtroende, bli aktuella. Vad gäller de
samhällsområden där företag har stort förtroende, ruta 2 och 4, återfinns i ruta
4 de samhällsområden som företag kan ägna sig åt och åtnjuta högt förtroende
inom då ruta 2 är tom. Allmänheten tror att företag har störst möjlighet att
uppnå positiva resultat där och även om det inte är de mest angelägna
samhällsområdena så är de ändå betydelsefulla. Ruta 4 får därmed anses som
ett ganska säkert kort för företagen att satsa på, så länge de hittar något
meningsfullt att göra där.
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När vi blandar in vilka samhällsområden inom den offentliga sektorn som
drar sig tillbaka blir bilden något annorlunda då vi hävdar att företags sociala
ansvarstagande inom dessa samhällsområden åtnjuter större legitimitet än
inom andra samhällsområden. De samhällsområden vi tidigare hävdade var
mest på tillbakagång var sjukvård, äldreomsorg, utbildning,
ungdomsaktiviteter, barnomsorg samt i viss mån även
arbetslöshetsbekämpning. Även dessa samhällsområden blir därför aktuella
för företagen att ägna sig åt, i avgränsade projekt. Vi tar dessutom med
områdena brottsbekämpning och kamp mot droger/missbruk på grund av att
allmänheten ser stora brister där, eller helt enkelt har högre krav, än vad som
framkom i Välfärdsbokslutet.

Därmed har vi kommit fram till vår slutgiltiga sammanställning över de
samhällsområden vi identifierat som mest lämpliga för företag i Sverige i
allmänhet att ägna sig åt. Till att börja med har vi de tre där stort förtroende
åtnjuts: arbetslöshetsbekämpning, jämställdhet och miljöfrågor. Utav de tre
identifierades arbetslöshetsbekämpning även som bristfälligt vilket gör det
extra lämpligt för företag att ta socialt ansvar inom. Vi urskiljde även fem
områden som angelägna varav vi väljer att framhäva tre: sjukvård,
äldreomsorg och utbildning. De övriga två är ungdomsaktiviteter och
barnomsorg. Samhällsområdet ungdomsaktiviteter diskuteras senare i avsnitt
5.3.3 Samarbete. Vad gäller barnomsorg tas det inte med eftersom det inte
uppfattades som särskilt angeläget. Till de rekommenderade
samhällsområdena vill vi till sist lägga brottsbekämpning och kamp mot
droger/missbruk på grund av den stora uppfattade bristen inom de
samhällsområdena. De åtta samhällsområdena är således, i bokstavsordning:

•  Arbetslöshetsbekämpning
•  Brottsbekämpning
•  Jämställdhet
•  Kamp mot droger/missbruk
•  Miljöfrågor
•  Sjukvård
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•  Utbildning
•  Äldreomsorg

5.3.2 Företagens relation till samhällsområdena

I fas två kommer vi att diskutera vad företag bör beakta när de väljer inom
vilket samhällsområde de ska ta socialt ansvar. Det är givetvis svårt att på vår
övergripande nivå ge råd till specifika företag men vi har valt att belysa två
viktiga aspekter som det specifika företaget bör beakta. De två aspekterna är
hur viktigt det är med en tydlig koppling mellan företaget och deras sociala
ansvarstagande samt hur och på vilken geografisk nivå det sociala ansvaret kan
tas.

Det sociala ansvarstagandets koppling till företaget
Vi frågade i vår enkät hur viktigt det ansågs vara med en tydlig koppling
mellan företagens samhällsprojekt och deras kärnverksamhet. Resultatet var
tvetydigt då 45% anser att en tydlig koppling är viktig eller mycket viktig
medan 47% anser att det inte är så viktigt eller oviktigt. Möjliga tolkningar är
att de som inte lägger så stor vikt vid kopplingen anser att det viktigaste är att
någon gör någonting, det vill säga de anser att staten i viss mån inte har klarat
sina åtaganden och behöver hjälp. En annan tolkning kan vara att det är mer
trovärdigt med en tydlig koppling. Ytterligare en orsak skulle kunna vara att
företagen anses vara bättre på saker som ligger närmare deras kompetenser.
Det kan även finnas något slags principiellt motstånd mot att företag tar
socialt ansvar på vissa sätt. Vad orsakerna än är till huruvida det bör finnas en
koppling mellan företagets kärnverksamhet och deras sociala ansvarstagande
eller inte kvarstår faktum att ungefär hälften av allmänheten helst ser en
koppling.

Något som komplicerar ytterligare, utöver det tvetydiga resultat i just denna
fråga, är den stora majoritet som är positiva till att företag utför tjänster som
den offentliga sektorn traditionellt sett varit ansvariga för. Dessa tjänster har
sällan en tydlig koppling till företags verksamhet, trots detta förefaller
företagen ändå åtnjuta allmänhetens förtroende på detta område. Ännu en
gång hänvisar vi till vårt vakuumresonemang där vi sett att förtroendet ökar,
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och i detta fall minskar kravet på koppling, i samhällsområden där staten
dragit sig tillbaka. Har staten brustit eller dragit sig tillbaka är det viktigt att
någon gör någonting. Genom att tolka teorier såsom den av Post & Berman
(2001) finner vi ytterligare stöd i dessa resonemang, åtminstone för vissa
företag. Vi kan där finna att legitimiteten för att företag tillhandahåller
”offentliga tjänster” är större ju mer offentligt och konsumentnära företagen
ifråga är. De menar nämligen att industriföretag och dylika
näringsverksamheter snarare behöver dämpa negativa effekter av sin blotta
närvaro genom sina olika sociala projekt medan de mer konsumentnära,
såsom tjänsteföretag och återförsäljare, oftare söker och får legitimitet i
samhället genom att interagera och lyssna till det sociala samhällets behov.
Därmed skulle projekt inom angelägna samhällsområden som sjukvård och
äldreomsorg vinna legitimitet genom att de är ett led i ett naturligt
interagerande med det lokala samhället. Vi vill därmed hävda att det finns två
sorters kopplingar som kan anses tydliga, dels en där företaget utnyttjar sin
kompetens till att göra bra saker och dels en där företaget naturligt interagerar
med närsamhället och sina intressenter För de som vill eftersträva en tydlig
koppling tyder vår analys således på att företag som inte verkar i
offentlighetens ljus eller är konsumentnära bör sträva efter en
kompetensbaserad koppling om de vill göra något socialt projekt i samhället.
För mer offentliga och socialt integrerade företag erbjuder ett projekt som
anses angeläget, och som inte har någon kompetensbaserad koppling,
sannolikt även det en hög legitimitetsgrad.

Socialt ansvarstagande på olika geografiska nivåer
Utifrån de intervjuer vi genomfört med konsulter i branschen framgår inte
något tydligt mönster över på vilken geografisk nivå som företag i Sverige
praktiserar Corporate Citizenship. Teorin ger inget tydligt stöd heller för på
vilken geografisk nivå det sociala ansvarstagandet bör genomföras. Dock går
det att tolka de resonemang som förs kring att företaget bör upprätthålla en
väl fungerande infrastruktur i sin närmiljö, såsom att socialt ansvar bör tas
nära företaget. (se till exempel Logan (2001), Vidaver-Cohen & Altman (2000)
och Waddock (2000))När vi frågade allmänheten om detta fick vi dock tydliga
indikationer på hur deras preferenser såg ut. 55% vill se lokala projekt, 23%



Corporate Citizenship på svenska

110

vill ha nationella projekt. Endast 10% menade att företag bör prioritera
internationella projekt. Uttryckt annorlunda innebär detta att 78% av
allmänheten vill att företag prioriterar svenska projekt medan 10% vill att
projekten ska vara internationella. Huruvida orsaken är egoism, förståelse för
brister i svenska samhället eller någonting annat spelar egentligen ingen roll i
detta sammanhang. Vi ser att lokala projekt är klart populärast vilket stöder
vårt resonemang kring att en tydlig koppling kan utgöras av ett naturligt
interagerande med närsamhället. Allmänheten vill att företag först och främst
tar socialt ansvar och genomför sina samhällsprojekt där de verkar lokalt.

5.3.3 Samarbete

Nästa fas handlar om att se vilka samarbeten som företag kan använda sig av i
sitt Corporate Citizenship-arbete. Som vi visat på i föregående avsnitt kan
samhällsprojekt inom vissa samhällsområden vara mindre lämpade för företag
att genomföra på egen hand på grund av att de inte har något större
förtroende från allmänheten på vissa samhällsområden. I dessa fall skulle
samarbeten med ideella organisationer kunna vara ett sätt att hantera
problematiken med bristande förtroende. Vidaver & Altman (2000) tar också
upp samarbete med andra samhällssektorer som ett led i Corporate
Citizenship-arbetet.

I vår empiri visar vi på att bara 2,8% anser att det är dåligt eller mycket dåligt
att företag deltar i projekt tillsammans med ideella organisationer och att hela
71% tycker att det är bra eller mycket bra. Utav detta drar vi slutsatsen att
attityden bland allmänheten till att företag och ideella organisationer gör
gemensam sak i olika typer av samhällsprojekt är mycket positiv. Frågan är då
om det går att skönja vissa samhällsområden där allmänheten har ett stort
förtroende för ideella organisationer och som därmed skulle kunna lämpa sig
för samarbeten mellan näringsliv och ideella organisationer. På samma vis som
vi frågat allmänheten om vilka samhällsområden de tror att företag har störst
möjlighet att uppnå positiva resultat har vi även frågat allmänheten om ideella
organisationer. Framför allt fyra samhällsområden framkom där allmänheten
ansåg att ideella organisationer var de som hade bäst möjlighet att uppnå
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positiva resultat; ungdomsaktiviteter, kamp mot rasism, kultur och kamp mot
droger/missbruk. Dessa samhällsområden skulle således kunna sägas vara
mest lämpade för samarbeten mellan företag och ideella organisationer
eftersom de sistnämnda har störst förtroende på dessa samhällsområden.

För att skapa en överblick har vi på samma sätt som i föregående analysavsnitt
korstabulerat vilka samhällsområden som upplevs ha störst brister och vilka
samhällsområden som upplevs såsom viktigast med graden av förtroende för
ideella organisationer på de olika samhällsområdena. Inte heller för ideella
organisationer återfinns några samhällsområden i ruta 2 vilket alltså pekar mot
att ideella organisationer inte har något stort förtroende på de mest angelägna
samhällsområdena. Som framgår av diagrammet på nästa sida är det de fyra
samhällsområden i ruta 4 där ideella organisationer har störst förtroende bland
allmänheten. Dessa områden är ungdomsaktiviteter, kamp mot rasism, kamp
mot droger/missbruk och kultur. Samtidigt framgår att inget av dessa
samhällsområden upplevs som särskilt angeläget för den svenska allmänheten.
Det enskilda område som lämpar sig allra bäst för samarbete förefaller enligt
vårt resonemang vara ungdomsaktiviteter. Förtroendet för ideella
organisationer är mycket stort på detta samhällsområde och det anses
åtminstone vara relativt angeläget enligt resultaten från vår undersökning.
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Figur 17: Förtroende för ideella organisationer på samhällsområden med olika grad av
angelägenhet

Som vi visat på ovan möjliggör man för socialt ansvarstagande på
samhällsområden där företag i normala fall inte har allmänhetens förtroende
genom att samarbeta med ideella organisationer.

Staten, och dess offentliga organ, har ett genomgående högt förtroende bland
allmänheten på många samhällsområden, och då i synnerhet på de
samhällsområden som upplevs som mycket viktiga. Faktum är att de tre
samhällsområden som upplevs som allra viktigast och som anses ha allra
störst brister också är de tre samhällsområden där allmänheten tror att staten
har störst möjlighet att uppnå positiva resultat. Dessa tre samhällsområden är
sjukvård, utbildning/skola och äldreomsorg. Trots att vi inte inriktat vår
studie mot att utröna detta vill vi dock ändå peka på möjligheter för företagen
att bedriva samhällsprojekt på dessa samhällsområden tillsammans med staten.
Denna möjlighet belyses även av Vidaver-Cohen (1998) som hävdar att tiden
nu är mogen för samarbete mellan alla samhällssektorer på fler områden än
vad som tidigare varit fallet. Genom att utnyttja det faktum att staten har ett
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mycket stort förtroende på dessa samhällsområden kan företagen erhålla
legitimitet för socialt ansvarstagande på dessa samhällsområden. Att områdena
dessutom betraktas såsom både mycket bristfälliga och viktiga talar för att de
bör beaktas av ett företag som står i slag att hitta ett samhällsområde där de
kan ta socialt ansvar. Detta skulle då till exempel kunna ske i samarbete med
någon offentlig myndighet eller instans såsom till exempel kommunen eller
arbetsförmedlingen.

5.3.4 Kommunikation

Vår sista fas handlar om kommunikation. Under denna rubrik diskuteras om
vad och hur mycket av företagens Corporate Citizenship-arbete som ska
kommuniceras utåt. Oss veterligen finns det ingen teori på området som
behandlar denna fråga explicit, dock länkar många forskare, däribland Wilson
(2000), företags legitimitet direkt till deras sociala ansvarstagande. Lindblom
(1994) hävdar vidare att information till intressenterna om vad företaget har
uträttat kan vara en strategi för att hantera olika legitimitetshot. I vår analys
uttalar vi oss om denna fråga baserat på allmänhetens uppfattningar kring om
huruvida företag bör informera om sitt sociala ansvarstagande eller inte. Som
framgått av de intervjuer vi genomfört med konsulter i frontlinjen för detta
fält är företagen generellt sett rädda för att ”slå sig för bröstet”. Företagen
tillhandahåller förvisso information om sina olika engagemang och projekt
genom till exempel hållbarhetsredovisningar och skriftliga redogörelser på
hemsidor, men är försiktiga med att aktivt kommunicera ut detta till
omvärlden.

I vår undersökning visar vi på att en överväldigande majoritet av den svenska
allmänheten vill att företagen ska informera om sina engagemang i
samhällsfrågor. I vår empiri framgår också att i jämförelse med
FörebildsFöretagets undersökning från 1999 har andelen som svarar ja på
denna fråga ökat från 70% till 76%. Den allmänna inställningen till att företag
förmedlar sitt sociala ansvarstagande är således mycket positiv.
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En rimlig fråga att ställa sig i detta sammanhang är om den allmänhet som
företagens kommunikation ska rikta sig till skulle uppleva kommunikationen
och budskapet såsom trovärdig. I vår empiri belyser vi tre typer av
reklambudskap som den svenska allmänheten har fått ta ställning till om
huruvida de upplever såsom trovärdiga eller inte. De tre typerna av
reklambudskap var; att företag ställer etiska krav på sin verksamhet och de
företag de samarbetar med, att företag stöttar kända ideella organisationer
samt att företag driver egna projekt som engagerar sig i samhällsfrågor.
Samtliga typer av reklambudskap uppfattades som trovärdiga enligt den
svenska allmänheten då inget av dessa tre budskap uppfattades såsom ”icke”
eller ”inte alls” trovärdigt av mer än 10%.

Allmänheten tycks inte heller ha något emot att företag tar ställning i
samhällsfrågor i sin marknadsföring. Bara 9% tyckte att det var ”dåligt” eller
”mycket dåligt”. I ingressen till enkätfrågan exemplifieras området med
följande formulering: ”För några månader sedan bedrev livsmedelskedjan
KF/Coop en kampanj där man propagerade bland annat för att ’införa fler
gymnastiklektioner i skolan’. Tidigare har företaget The Body Shop tagit
ställning mot byggandet av fler kärnkraftverk i England”. Trots att framför allt
den sistnämnda exemplet om kärnkraftverk är minst sagt kontroversiell, visar
den svenska allmänheten inte på någon negativ inställning till att företag i
allmänhet tar ställning i samhällsfrågor i sin marknadsföring. Tvärtom tyckte
hela 69% att det var bra eller mycket bra. Denna nya och nästan helt
oexploaterade nisch i Sverige vad gäller hur man kommunicerar sitt sociala
ansvartagande tycks ligga vidöppen för de som är villiga att ta chansen.
Samtidigt förutsätter kommunikation av socialt ansvarstagande också att
företaget ifråga faktiskt har täckning för det som kommuniceras ut då insynen
i företagens verksamhet har ökat dramatiskt på grund av medierna och den
moderna informations- och kommunikationstekniken.157

                                          
157 http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_sv.pdf
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Rädslan för att exponera sig för kritik och hård granskning är förståelig, men
våra resultat visar med eftertryck att den svenska allmänheten är mogen och
mottaglig för att företag aktivt kommunicerar ut sitt sociala ansvarstagande. I
enlighet med vad Lindblom (1994) hävdar kan också information till
intressenterna vara ett sätt att hantera legitimitetshot eftersom det medför en
möjlighet att kommunicera med företagets intressenter och tala om för dem
att företaget är i fas med samhällets sociala frågor. Kanske är tiden nu mogen
för företagen att på allvar aktivt börja kommunicera sitt sociala
ansvarstagande.
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6  SLUTSATSER

I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi kommit fram till. Dessa slutsatser
är de vi diskuterat och resonerat oss fram till i vår analys i föregående kapitel.

Vi ser tre primära skäl som talar för att företag bör ägna sig åt Corporate
Citizenship och socialt ansvarstagande. För det första bör företag utifrån ett
moraliskt-etiskt perspektiv ta socialt ansvar på ett annat sätt än vad som
tidigare varit fallet för att inte bryta mot grundläggande moraliska och etiska
principer och för att därigenom kunna bibehålla sin legitimitet i samhället. För
det andra handlar det om företags egennytta. Genom att bete sig som en god
Corporate Citizen och därigenom visa hänsyn till företagets alla intressenter
säkerställs långsiktig lönsamhet, en fungerande samhällelig infrastruktur och
bibehållen legitimitet. För det tredje erbjuder Corporate Citizenship en
möjlighet för företag att profilera sig i en omvärld där allt mer krävs för att
synas.

Den svenska har välfärdsstaten dragit sig tillbaka på många samhällsområden
och vissa indikationer tyder på att detta tillbakadragande kan komma att
fortsätta även i framtiden. Välfärdsstatens tillbakagång har skapat ett
välfärdsvakuum där medborgarnas behov av ett socialt ansvarstagande
samhälle inte längre till fullo tillgodoses av staten. Vår undersökning visar
vidare att den svenska allmänheten ger företagen legitimitet att agera som
goda Corporate Citizens. Genom att agera som goda Corporate Citizens kan
företagen fylla detta välfärdsvakuum.

Vi sammanfattar diskussionen från vårt analysavsnitt gällande inom vilka
samhällsområden och hur Corporate Citizenship bör bedrivas med fyra faser i
Corporate Citizenship-arbetet.



Corporate Citizenship på svenska

118

I den första fasen sker identifieringen av vilka samhällsområden som är
bristfälliga och vilka samhällsområden som behöver fungera för att
upprätthålla den samhälleliga infrastrukturen kring företaget samt inom vilka
samhällsområden som företag har förtroende. Det handlar således i denna fas
om att hitta områden som ur dessa tre aspekter är lämpliga för företagets
sociala ansvarstagande. Vi finner att de samhällsområden i det svenska
samhället som är mest lämpade för företag att ägna sig åt utifrån dessa tre
aspekter är arbetslöshetsbekämpning, brottsbekämpning, jämställdhet, kamp
mot droger/missbruk, miljöfrågor, sjukvård, utbildning och äldreomsorg.

Den andra fasen behandlar hur företagets kompetenser och lokalisering
relaterar till Corporate Citizenship-arbetet. För företag som inte befinner sig
nära slutkonsumenten rekommenderar vi en tydlig kompetensbaserad
koppling till det sociala ansvarstagandet. För företag som är konsumentnära
och som i större utsträckning befinner sig i offentlighetens ljus ser vi att det
utöver en kompetensbaserad koppling finns möjligheter att utnyttja de
kopplingarna som står att finna i företagets naturliga interagerande med det
lokala samhället. Vi rekommenderar vidare alla typer av företag att i möjligaste
mån söka genomdriva sina Corporate Citizenship-projekt på en lokal eller
möjligen nationell nivå då detta i mycket stor utsträckning efterfrågas av
allmänheten.

Den tredje fasen handlar om att se vilka samarbeten som företag kan använda
sig av i sitt Corporate Citizenship-arbete. På de områden där företag inte
åtnjuter något större förtroende från allmänheten kan samarbete med ideella
organisationer vara att föredra. De områden som vi funnit lämpar sig allra bäst
för dessa typer av samarbeten mellan företag och ideella organisationer är:
ungdomsaktiviteter, kamp mot rasism, kamp mot droger/missbruk och kultur.
Vi ser även en möjlighet för företag i att samarbeta med staten på
samhällsområden där staten åtnjuter ett högt förtroende.

Den fjärde och sista fasen handlar om kommunikation. Företag i Sverige är
generellt sett rädda för att aktivt kommunicera ut sina Corporate Citizenship-
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engagemang vilket är förståeligt då det medför en viss risk för att bli
exponerad för kritik och hård granskning. Vi finner dock i vår undersökning
att den svenska allmänheten både är mogen för och positivt inställd till att
företagen på allvar börjar kommunicera ut sitt sociala ansvartagande.
Kommunikation till intressenterna kan dessutom vara ett bra sätt för företaget
att hantera legitimitetshot och även ett sätt att profilera sig på.

Nedan sammanfattar vi dessa fyra faser i Corporate Citizenship-arbetet med
en översiktlig modell och hänvisar tillbaka till det som står ovan för konkreta
råd till företag som verkar i den svenska kontexten:

Figur 18: De fyra faserna i Corporate Citizenship-arbetet

Fas 1. Identifiering av vilka
samhällsområden som är
lämliga att engagera sig i.

Fas 2. Hur det sociala
ansvarstagandet relaterar till
företaget samt lokalisering.

Fas 4. Kommunikation av
Corporate Citizenship-

arbetet.

Fas 3. Samarbetsmöjligheter
med andra samhällssektorer.
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH
FÖRSLAG TILL FORTSATT

FORSKNING

I detta sista kapitel diskuterar vi mer fritt utifrån våra undersökningsresultat och våra egna
tankar på området kring den framtida samhällsutvecklingen i allmänhet och Corporate
Citizenship i synnerhet. Vi tar här stöd av olika strategi- och organisationsforskare för att
underbygga våra resonemang. Syftet med detta avslutande kapitel är att tillåta oss själva att
spekulera mer fritt för att därigenom försöka väcka intressanta tankar och frågeställningar
som mynnar ut i förslag till fortsatt forskning.

I föregående kapitel sammanfattades de slutsatserna vi dragit i vår uppsats där
vi bland annat konkluderar att ett välfärdsvakuum har uppstått och att företag
både har goda skäl och goda möjligheter att försöka fylla detta vakuum. Vi har
även diskuterat kring vilka typer och slag av samhällsansvar som renderar
högst legitimitet och som efterfrågas mest. Samtidigt som statens
tillbakadragande skapar ett välfärdsvakuum som företag har en möjlighet att
fylla med olika typer av socialt ansvarstagande är det inte otänkbart att en
samhällsutveckling med allt mer inflytelserika företag kan komma att tvinga
företag att öka sitt sociala ansvarstagande. Det är tänkbart att en viss grad av
makt och inflytande i samhället på sikt måste balanseras av en motsvarande
mängd ansvarstagande till följd av det tryck som företagens intressenter riktar
mot företagsledningar. I figuren på nästa sida åskådliggör vi våra tankegångar
genom att använda oss av FAS-modellen.
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Figur 19: Illustration av hur makt och inflytande på sikt måste balanseras av motsvarande
grad av ansvarstagande.

Pilen i modellen visar hur graden av ansvar på sikt går mot ett jämviktsläge
där det motsvarar graden av makt, skiljestrecket mellan Företag och
Autonomi strävar således efter att vara nittio grader i förhållande till
långsidorna. Om företagens makt är större än deras ansvarstagande kommer
därför kraven från omvärlden på sikt medföra en strävan efter jämvikt. I vår
analys har vi visat på att allmänhetens krav/önskemål på att företagen tar
socialt ansvar har ökat. Samtidigt har företagens inflytande på den globala
ekonomin blivit allt större och deras närvaro påverkar i allt högre grad de
samhällen de handlar med eller investerar i.158 Flera teoretiker, såsom till
exempel Tichy et al (1997), påstår dessutom att företag är de enda
organisationerna som innehar resurser, teknologi, global omfattning och
motivation för att uppnå en hållbar samhällsutveckling.159 Vår idé handlar
alltså om att det skulle kunna vara så att trycket från omvärlden i form av
företagets intressenter på sikt medför att företaget tvingas att ta ett ansvar som
motsvarar graden av inflytande och påverkan på samhället i övrigt.

I vår analys har vi diskuterat kring vilka typer av samhällsinsatser som
efterfrågas mest och som därför sannolikt är de som i första hand skulle bli
aktuella om det ovan beskrivna trycket från intressenterna skulle tvinga
företaget till ökat ansvarstagande. Vi tycker oss dessutom kunna skönja ett
samband som skulle kunna ge indikationer på inom vilka samhällsområden

                                          
158 Fagerfjäll (2001)
159 Tichy et al (1997)
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framtida välfärdsvakuum kan komma att uppstå. Som vi visar på i vår analys
är det de samhällsområden som Rothstein (2002) benämner
interventionistiska och dynamiska som uppvisar brister, både i vår
undersökning och i Välfärdsbokslutet. Interventionistisk innebär att staten
intervenerar direkt i samhället medan dynamisk syftar till att staten behöver
anpassa styrningen till varje falls unika situation. På grund av sin natur är dessa
samhällsområden de mest komplicerade. Att intervenera i samhället kräver
mer än att vara passiv och att verka i ett dynamiskt samhällsområde kräver
mer än att verka i ett statiskt. Frågan är om de offentliga samhällsorganen
klarar av en tilltagande komplexitet? Vår uppfattning är att resurser och
framtidstro snarare finns hos företag än inom den offentliga sektorn. Det
förefaller alltså troligt att eventuella framtida välfärdsvakuum företrädelsevis
kommer att uppstå inom dynamiska samhällsområden där statens politik är av
interventionistisk karaktär.

Vi har i denna uppsats sett att den svenska allmänheten har många och
kunniga åsikter kring vad företag bör syssla med och vi har även sett att de är
väl informerade vad gäller brister i samhället. Med andra ord, allmänheten är
väl förberedd att kritiskt granska vad företagen generellt sett gör och i
synnerhet vad gäller hur de tar socialt ansvar, nu och i framtiden. En väl insatt
svensk allmänhet i kombination med ökande möjligheter till insyn i företag
gör att förhållandet mellan företag och allmänhet hela tiden förnyas.
Intressentmodellen visar att företaget har en rad olika grupper eller individer
som på något sätt interagerar med företaget. I vår uppsats har vi givit exempel
på några av de krav som ställs på företag vad gäller socialt ansvarstagande och
utformningen av detsamma. Det är allmänhetens krav, och därmed normer
och värderingar, som ställs på företagen. Bland annat Matusik & Hill (1998)
hävdar att det blivit allt viktigare att snabbt anpassa sig till förändringarna i
den externa miljön. Utifrån detta skulle man således kunna resonera att
företag bör försöka anpassa sig efter de ökade behov/krav/önskemål om
socialt ansvarstagande som vi visar på i vår undersökning och att Corporate
Citizenship-konceptet därvidlag går att betrakta som ett verktyg för att hantera
en föränderlig omvärld.
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Intressentmodellen svarar på frågan ”för vem är företaget ansvarigt”. Den är
också en grund för att förstå de relationer som företag har med sin
omgivning.160 Men vad händer egentligen när interaktionen ökar? Är det
verkligen bara den envägskommunikation som antyds, det vill säga är det bara
företaget som behöver anpassa sig till allmänheten och inte på något sätt
tvärtom? Den traditionella uppfattningen har varit att företag påverkas mycket
starkt av förändringar i omvärlden och för att vara konkurrenskraftigt måste
företaget därför vara bra på att anpassa sig till de nya förhållanden som
råder.161 Företag har länge haft stor makt och påverkar i hög grad de
intressenter de har men det har varit på ett annat plan, beståendes av konkreta
effekter av diverse handlingar företaget gör. Exempel på de handlingarna kan
vara en fabrik som flyttas, miljöförorening eller även ett projekt mot
kriminalitet, alla saker som får en tydlig och direkt påverkan på intressenten.
Med den ökade integrationen som uppkommit mellan företaget och dess
intressenter uppstår dock en rad mer eller mindre frivilliga möjligheter. Vad vi
syftar på är att företag inte bara har möjligheter att påverka genom de direkta
effekter vi nyss gav exempel på utan även genom att styra attityderna till vad
som anses vara viktigt eller bra i företagets omvärld.

I linje med detta menar Brown & Eisenhardt (1998) att företag kanske inte
alltid enbart ska reagera på trender och förändringar i omvärlden, utan att de
själva kan och bör vara med och skapa dessa. Vi vill därför visa på att
intressentmodellen kanske inte längre bör ses enbart som företagets ansvar att
tillgodose intressenters krav utan även betona att det finns stora möjligheter
för företagen att påverka sina intressenter. På nästa sida illustreras detta
genom de dubbelriktade pilarna i intressentmodellen.

                                          
160 Rhenman (1967)
161 Brown & Eisenhardt (1998)
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Figur 20: Den dubbelriktade intressentmodellen

Som våra data visar på är den svenska allmänheten mogen för och positiv till
att företag tar ställning i samhällsdebatten. Genom att företag tar ställning och
driver vissa frågor anser vi att de har möjlighet att påverka vad som kommer
högt upp på intressenternas agenda.

Även Hamel & Prahalad (1994) kritiserar inställningen att företag enbart
konkurrerar på den marknad och i de branschstrukturer som finns i nuläget.
Enligt dem är det viktiga inte att positionera sig rätt på marknaden utan att
proaktivt skapa den rätta framtiden.162 Hamel och Prahalad åskådliggör sitt
resonemang med all önskvärd tydlighet på följande vis:

”…like trying to make sense of the process of childbirth without any insight
into conception and gestation. The question for managers to ask themselves at
this point is which stage receives the bulk of our time and attention: conception,
gestation or labor and delivery? Our experience suggests that most managers
spend a disproportionate amount of time in the delivery room, waiting for the
miracle of birth. But as we all know, the miracle of birth is most unlikely,

unless there’s been some activity nine months previously”163

                                          
162 Hamel & Prahalad (1994)
163 Hamel & Prahalad (1994) s. 639

Företag
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Som vi diskuterat kring ovan i den dubbelriktade intressentmodellen är det
tänkbart att företag kan påverka vilka frågor som kommer på intressenternas
agenda. Exempel på detta skulle kunna vara att påverka media att ägna större
uppmärksamhet åt samhällsområden företaget identifierat som angelägna eller
att få en lokal samhällsgrupp att inse att de har gemensamma intressen i att
samhällets sjukvård fungerar bättre. Det finns förmodligen även möjligheter
för företag att trycka på vissa sociala frågor, där företaget engagerar sig, som
konsumenten inte har så högt upp på dagordningen för att på så vis kunna få
en högre grad av legitimitet eller uppskattande från de konsumenterna.
Genom att frångå den gängse föreställningen att företagsledningen ska
balansera intressenternas krav och önskemål och istället aktivt försöka påverka
dessa skulle det kunna vara möjligt för företag att skapa sin egen framtid vad
gäller dess relationer till intressenterna samtidigt som man slår sönder fördelar
för konkurrenterna.

Vår egen syn är att det främst är företagens underliggande syn på sin
omgivning och på sin egen roll som styr det sätt på vilket företaget sedan
väljer att agera. Ser man på omgivningen som given och inte möjlig att
förändra för det enskilda företaget låter man sig påverkas av den. Ser företaget
däremot på sig själv som ett företag som har möjlighet att själv skapa sin egen
framtid och därmed vara proaktiv så påverkar man omgivningen istället för att
enbart låta sig påverkas.

7.1 Förslag till fortsatt forskning

I vår slutdiskussion har vi diskuterat kring tre intressanta frågor som vi anser
kan utgöra underlag för framtida studier. Vi sammanfattar dessa i punktform
nedan:
•  Makt/ansvarsdistinktionen: Kan det vara så att en viss grad av makt på sikt

måste balanseras av en motsvarande mängd ansvarstagande?

•  Framtida välfärdsvakuum: Inom vilka samhällsområden kan
välfärdsvakuum komma att uppstå i framtiden? Är det möjligen så att det
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företrädelsevis kommer att ske på dynamiska områden där den förda
offentliga politiken kan betecknas såsom interventionistisk?

•  Den dubbelriktade intressentmodellen: Vi anser att företag har en
möjlighet att påverka intressenternas attityder och därigenom de krav de
ställer. I vilken grad är denna typ av styrning möjlig och hur bör styrningen
generellt sett vara utformad?
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BILAGA 1 - ENKÄT

FÖREBILDS
FÖRETAGET
Företags moral och etik?
Hej

Vad är företags roll i samhället? Vad är deras samhällsansvar? Hur är det med
deras moral och etik? Det kan låta som stora och komplicerade frågor, men i
själva verket är det något som de flesta kan tycka till om på ett eller annat sätt.
Vi tycker att det är viktiga frågor och det är därför vi kontaktat dig. Du är en av
3000 slumpmässigt utvalda personer som vi skulle vilja ställa lite frågor till. Dina
adressuppgifter är hämtade ur registret över folkbokförda i Sverige (SPAR). Vi
garanterar att dina uppgifter inte kommer att användas på något annat sätt än
till denna undersökning. Vi kommer inte att föra något register över vilka
personer som svarat. Givetvis är alla dina svar anonyma och kommer på inget
sätt kopplas samman med ditt namn.

För att resultaten ska bli så rättvisande som möjligt är det viktigt att just du
svarar. Vi skulle därför vara mycket tacksamma om du tar dig tid att svara på
frågorna. Svaren är en värdefull grund till att generera kunskap och insikter till
debatten. Dessutom, som tack för hjälpen sätter vi in 20 kr till Radiohjälpen för
varje inskickad enkät. Så om exempelvis 1500 personer svara så kommer vi att
donera 30 000 kr. Vi ber dig att svara inom tre dagar. Den ifyllda enkäten lägger
du i det bifogade portofria svarspostkuvertet.

Undersökningen genomförs av FörebildsFöretaget som arbetar med att
kartlägga hur allmänheten ser på företags roll i samhället. Det är en uppföljning
av undersökningar gjorda 1997, 1998 och 1999. De tidigare undersökningarna
har varit uppmärksammade och precis som då kommer resultaten att
presenteras i media. Tack på förhand för ditt medverkande!

Om du har några frågor angående undersökningen så kontakta: Joakim Walldius,
undersökningsansvarig FörebildsFöretaget c/o Ogilvy 08-562 583 92



FÖREBILDS
FÖRETAGET

Hej

För ungefär en vecka sedan så skickade vi ut en enkät till dig med frågor om
företagens roll i samhället och deras samhällsansvar.

Denna påminnelse skickas ut till samtliga i undersökningen eftersom vi inte har
fört något register över vilka som svarat tidigare eller inte. Detta för att bevara
allas anonymitet.

Om du redan svarat på enkäten så vill vi tacka så mycket för hjälpen och ber
dig att bortse från denna påminnelse.

Har du ännu inte svarat vill vi åter igen be om din hjälp. Vi har bifogat en ny
enkät utifall att ni skulle slängt den tidigare. Kom ihåg att ditt svar genererar 20
kr till Radiohjälpen.

För att resultaten ska bli så rättvisande som möjligt är det viktigt att just du
svarar. Vi skulle därför vara mycket tacksamma om du tar dig tid att svara på
frågorna. Om det är så att du tycket att vissa frågor är komplicerade så hoppa
över dom och svara på de du kan.

Den ifyllda enkäten lägger du i det bifogade portofria svarspostkuvertet. Givetvis
är alla dina svar anonyma och vi kommer på inget sätt att koppla samman ditt
namn med dina svar.

Åter igen, tack på förhand för ditt medverkande!

Om du har några frågor angående undersökningen så kontakta:
Joakim Walldius, undersökningsansvarig FörebildsFöretaget c/o Ogilvy 08-562 583 92



Tack så mycket för ditt deltagande.

Som tack sätter vi in 20 kr till Radiohjälpen.

FÖREBILDS
FÖRETAGET

Om du har några frågor angående undersökningen så kontakta:
Joakim Walldius, undersökningsansvarig FörebildsFöretaget c/o Ogilvy 08-562 583 92



Lite om dig

1. Kön

� Man
� Kvinna

2. Hur gammal är du?__________år

3. Var bor du?

� Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö)
� Stad (fler än 50000)
� Mindre ort (mellan 1000 och 50000 invånare)

4. Senast avslut utbildning

� Grundskola
� Gymnasieskola
� Högskola/Universitet
� Annat

5. Vad är din nuvarande sysselsättning

� Arbetar inom privat sektor
� Arbetar inom offentlig sektor
� Arbetssökande
� Studerar
� Tjänstledig
� Pensionär
� Annat



6. Vad är din personliga årsinkomst före skatt?

� 0 – 100000 kr
� 100000 – 200000 kr
� 200000 – 300000 kr
� 300000 – 400000 kr
� mer än 400000 kr
� vill ej uppge



Frågor

7. Är du beredd att betala mer för produkter som är:

Ja Nej Vet ej
Miljömärkta � � �
Rättvisemärkta � � �
Inte testade på djur? � � �
Inte tillverkade av barn? � � �

8. Vad tycker du om att företag engagerar sig i samhällsnyttiga projekt?

� Mycket bra
� Bra
� Varken eller
� Dåligt
� Mycket dåligt
� Vet ej

Varför__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. Vilket eller vilka av följande alternativ anser du vara företagens roll i
samhället? (kryssa i ett eller flera alternativ)

� Att generera vinst
� Att betala skatter
� Att skapa sysselsättning
� Att driva fram högre etiska standards
� Att bygga ett bättre samhälle
� Att producera nyttiga produkter/tjänster
� Ingen uppfattning



10. Ett företag i Sverige betalar för och driver ett utvecklingsprojekt för att rädda
Östersjön. Företagets huvudsakliga verksamhet är inom telekommunikation och
alltså finns det ingen direkt koppling mellan deras samhällsprojekt och deras
normala verksamhet. Ett annat företag, som säljer möbler, stödjer aktivt
bevarandet av världens regnskogar. Eftersom råvaran till möbler är trä finns här
en tydlig koppling mellan detta företags normala verksamhet och deras
samhällsengagemang.

Hur viktigt anser du det är att företagets samhällsprojekt har en tydlig
koppling till den verksamhet som företaget normalt bedriver?

� Mycket viktigt
� Viktigt
� Inte så viktigt
� Oviktigt
� Ingen uppfattning

11. Hur stora anser du att bristerna inom nedanstående samhällsområden är?

                                                       Mycket stora        Stora        Inte så stora
Obetydliga
Utbildning/skola � � � �
Sjukvård � � � �
Brottsbekämpning � � � �
Ungdomsaktiviteter � � � �
Miljöfrågor � � � �
Kultur � � � �
Hemlöshet � � � �
Kamp mot rasism � � � �
Arbetslöshetsbekämpning � � � �
Barnomsorg � � � �
Äldreomsorg � � � �
Kamp mot droger/missbruk � � � �
Krig/kapprustning � � � �
Jämlikhet mellan män och kvinnor � � � �
Fattigdom och svält � � � �



12. Av ovanstående samhällsområden, vilka anser du vara viktigast? (skriv tre
alternativ)

___________________    _____________________    __________________

13. Vem tror du har störst möjlighet att uppnå positiva resultat inom följande
områden? (ange endast ett alternativ)

                                                    Företagen/        Ideella            Stat/
                                                   näringslivet   organisationer Kommun/Landsting
Utbildning/skola � � �
Sjukvård � � �
Brottsbekämpning � � �
Ungdomsaktiviteter � � �
Miljöfrågor � � �
Kultur � � �
Hemlöshet � � �
Kamp mot rasism � � �
Arbetslöshetsbekämpning � � �
Barnomsorg � � �
Äldreomsorg � � �
Kamp mot droger/missbruk � � �
Krig/kapprustning � � �
Jämlikhet mellan män och kvinnor � � �
Fattigdom och svält � � �

14. Förutsatt att företag etablerar ett aktivt samhällsengagemang, vilken sorts
samhällsprojekt anser du att företag bör prioritera?

� Lokala projekt (t.ex. på orten där företaget verkar)
� Nationella (svenska) projekt
� Internationella projekt (t.ex. i U-länder)
� Ingen uppfattning



15. Ge exempel på företag som du tycker betett sig oetiskt/dåligt på något sätt
(ansvarslöst, omoraliskt, omänskligt, icke trovärdigt osv.) Motivera varför.

1. Företag__________________________

Av vilken anledning?_______________________________________________

_______________________________________________________________

2. Företag__________________________

Av vilken anledning?_______________________________________________

_______________________________________________________________

3. Företag__________________________

Av vilken
anledning?______________________________________________________

_______________________________________________________________

16. Ge exempel på företag som du tycket betett sig som ett gott/etiskt företag

1. Företag__________________________

Av vilken anledning?_______________________________________________

_______________________________________________________________

2. Företag__________________________

Av vilken
anledning?______________________________________________________

_______________________________________________________________



3. Företag__________________________

Av vilken
anledning?_____________________________________________________

_______________________________________________________________

17. Vilka karaktärsdrag tycker du är kännetecknande för ett ”gott företag”?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

18. Företag har exempelvis börjat erbjuda dagisplatser och kompletterande
sjukvårdsförsäkringar som förmåner till sina anställda.

Vad anser du om att företag erbjuder sina anställda vissa av de tjänster som
den offentliga sektorn traditionellt sett har varit ansvarig för?

� Mycket bra
� Bra
� Varken eller
� Dåligt
� Mycket dåligt
� Vet ej



19. Tycker du att företag som engagerar sig i etik och samhällsfrågor ska
informera om sitt engagemang till dig som kund?

� Ja
� Nej
� Vet ej/ingen uppfattning

Varför/varför
inte____________________________________________________________

_______________________________________________________________

20. Vilka har du störst förtroende för när det gäller att göra samhället bättre?

� Företagsledare/företag
� Politiker/partier
� Vet ej

21. På vilket sätt tror du att du kan påverka samhället mest? (välj ett alternativ)

� Genom medveten konsumtion (välja företag och produkter som jag tycker
agerar bra respektive bojkotta företag och produkter som jag tycker agerar
dåligt)
� Genom att rösta i allmänna val (riksdagsval, EU-val osv.)
� Ingen uppfattning

22. Vad det gäller medveten konsumtion, på vilket sätt tror du att du kan
påverka samhället mest?

� Genom att aktivt välja produkter från företag som jag tycker agerar bra
� Genom att bojkotta produkter från företag som jag tycker agerar dåligt
� Ingen uppfattning

23. På det stora hela, vad anser du om graden av
statens/kommunens/landstingets inflytande i din tillvaro?
� Har för lite inflytande
� Har lagom inflytande
� Har för mycket inflytande
� Ingen uppfattning



24. På det stora hela, vad anser du om graden av företagens/näringslivets
inflytande i din tillvaro?
� Har för lite inflytande

� Har lagom inflytande
� Har för mycket inflytande
� Ingen uppfattning

25. För några månader sen bedrev livsmedelskedjan KF/Coop en kampanj där
man propagerade bland annat för att ”införa fler gymnastiklektioner i skolan”.
Tidigare har företaget The Body Shop tagit ställning mot byggandet av fler
kärnkraftverk i England.

Oavsett vad du anser om just ovanstående sakfrågor, vad tycker du i
allmänhet om att företag tar ställning i samhällsfrågor i sin marknadsföring?

� Mycket bra
� Bra
� Varken eller
� Dåligt
� Mycket dåligt
� Vet ej



26. Hur ofta händer det att du väljer bort produkter eller tjänster från ett
företag på grund av att det har/är:

                 Aldrig         Sällan         Ibland      Ganska ofta   Mycket ofta    Vet ej
Oseriösa affärsmetoder

� � � � � �
Fallskärmsavtal till chefer

� � � � � �
Dåligt bemötande

� � � � � �
Låg kvalitet

� � � � � �
Dyra

� � � � � �
Låg miljömedvetenhet

� � � � � �
Omänskliga

� � � � � �
Utländska

� � � � � �
Bristande samhällsengagemang

� � � � � �
Icke trovärdiga

� � � � � �
Dålig behandling av anställda

� � � � � �
Fördummande reklam

� � � � � �
Inte tar ansvar gentemot närsamhället

� � � � � �



27. När du söker arbete, hur viktigt är den tilltänkta arbetsgivarens etiska
agerande?

� Mycket viktigt
� Viktigt
� Inte så viktigt
� Oviktigt
� Ingen uppfattning



BILAGA 2 – RÅDATA ENKÄT

Resultat som inte redovisas är frågor som gått utanför vårt arbete, det vill säga
det är frågor som ställts enkom av FörebildsFöretaget.

Fråga 1 – Kön

Antal Procent
Man 382 46,9
Kvinna 433 53,1
Total 815 100

Fråga 2 – Ålder

Antal Procent
-20år 66 8,1
20-25 år 72 8,9
26-30 år 79 9,7
31-35 år 76 9,4
36-40 år 67 8,3
41-45 år 68 8,4
46-50 år 86 10,6
51-55 år 94 11,6
56-60 år 77 9,5
61-65 år 76 9,4
66 + år 50 6,2
Total 811 100



Fråga 8 – Vad tycker du om att företag engagerar sig i samhällsnyttiga projekt?

Antal Procent
Mycket bra 356 43,9
Bra 346 42,7
Varken eller 57 7,0
Dåligt 11 1,4
Mycket dåligt 2 0,2
Vet ej 39 4,8
Total 811 100

Fråga 10 – Hur viktigt anser du att det är att företagets samhällsprojekt har en
tydlig koppling till den verksamhet som företaget normalt bedriver?

Antal Procent
Mycket viktigt 114 14,0
Viktigt 248 30,5
Inte så viktigt 228 28,0
Oviktigt 155 19,0
Ingen uppfattning 69 8,5
Total 814 100



Fråga 11 – Hur stora anser du att bristerna inom nedanstående
samhällsområden är?

Procent (Antal)
Mycket stora Stora      Inte så stora   Obetydliga     Total

Utbildning/skola
38,7 (310) 44,9 (360) 15,5 (124) 1,0 (8) 100 (802)

Sjukvård
47,3 (383) 42,0 (340) 9,9 (80) 6 (0,7) 100 (809)

Brottsbekämpning
37,8 (302) 47,3 (378) 14,4 (115) 0,5 (4) 100 (799)

Ungdomsaktiviteter
20,9 (165) 42,3 (334) 34,0 (268) 2,8 (22) 100 (789)

Miljöfrågor
11,0 (87) 42,5 (336) 43,4 (343) 3,9 (24) 100 (790)

Kultur
3,9 (31) 13,8 (109) 61,6 (486) 20,7 (163) 100 (789)

Hemlöshet
18,1 (143) 35,7 (282) 38,4 (303) 7,7 (61) 100 (789)

Kamp mot rasism
12,5 (99) 38,4 (303) 41,2 (325) 7,9 (62) 100 (789)

Arbetslöshetsbekämpning
16,4 (131) 36,9 (294) 42,3 (337) 4,4 (35) 100 (797)

Barnomsorg
18,8 (149) 36,2 (286) 37,8 (299) 7,2 (57) 100 (791)

Äldreomsorg
45,6 (364) 38,5 (308) 13,6 (109) 2,3 (18) 100 (799)

Kamp mot
droger/missbruk

23,0 (181) 46,2 (364) 27,2 (214) 3,7 (29) 100 (788)
Krig/kapprustning

9,6 (74) 18,3 (140) 42,5 (326) 29,6 (227) 100 (767)
Jämlikhet mellan män
och kvinnor

12,5 (99) 29,6 (235) 43,8 (348) 14,1 (112) 100 (794)
Fattigdom och svält

19,1 (151) 29,2 (231) 37,6 (297) 14,1 (111) 100 (790)



Fråga 12 – Av ovanstående samhällsområden, vilka anser du vara viktigast?
(skriv tre alternativ)

Antal Procent
Utbildning/skola 479 66,5
Sjukvård 516 71,7
Brottsbekämpning 159 22,1
Ungdomsaktiviteter 46 6,4
Miljöfrågor 87 12,1
Kultur 15 2,1
Hemlöshet 40 5,6
Kamp mot rasism 40 5,6
Arbetslöshetsbekämpning 93 12,9
Barnomsorg 123 17,1
Äldreomsorg 309 42,9
Kamp mot droger/missbruk 77 10,7
Krig/kapprustning 38 5,3
Jämlikhet mellan män och kvinnor 42 5,8
Fattigdom och svält 97 13,5

På alternativ 1 svarade 721, på alternativ 2 svarade 720 och på alternativ 720.
Vid procentberäkningen användes 720 som bas.



Fråga 13 – Vem tror du har störst möjlighet att uppnå positiva resultat inom
följande områden? (ange endast ett alternativ per område)

Procent (Antal)
Företagen/ Ideella/ Stat/ Totalt
näringslivet org. kommun/landsting

Utbildning/skola
13,3 (104) 4,4 (34) 82,3 (642) 100 (780)

Sjukvård
12,6 (99) 2,9 (23) 84,5 (663) 100 (785)

Brottsbekämpning
5,7 (44) 15,1 (116) 79,2 (610) 100 (770)

Ungdomsaktiviteter
6,1 (47) 71,6 (551) 22,3 (172) 100 (770)

Miljöfrågor
43,8 (334) 24,0 (183) 32,2 (246) 100 (763)

Kultur
17,0 (130) 46,8 (357) 36,2 (276) 100 (763)

Hemlöshet
3,9 (30) 29,8 (228) 66,3 (508) 100 (766)

Kamp mot rasism
12,8 (97) 49,2 (373) 38,0 (288) 100 (758)

Arbetslöshetsbekämpning
44,8 (346) 1,7 (13) 53,6 (414) 100 (773)

Barnomsorg
9,9 (77) 4,8 (37) 85,3 (662) 100 (776)

Äldreomsorg
8,8 (68) 4,3 (33) 87,0 (675) 100 (776)

Kamp mot droger/
missbruk

6,1 (46) 45,1 (343) 48,8 (371) 100 (760)
Fred/nedrustning

8,3 (63) 24,9 (188) 67,1 (512) 100 (763)
Jämlikhet mellan män
och kvinnor 

50,0 (380) 18,3 (139) 31,7 (241) 100 (760)
Fattigdom och svält

11,9 (91) 31,0 (238) 57,1 (438) 100 (767)



Fråga 14 – Förutsatt att företag etablerar ett aktivt samhällsengagemang,
vilken sorts samhällsprojekt anser du att företag bör prioritera?

Antal Procent
Lokala projekt 489 61,2
Nationella projekt 200 25,0
Internationella projekt 92 11,5
Ingen uppfattning 106 13,3
Totalt 887 111
799 svarade

18 Vad anser du om att företag erbjuder sina anställda vissa av de tjänster som
den offentliga sektorn traditionellt sett har varit ansvarig för?

Antal Procent
Mycket bra 268 33,2
Bra 289 35,8
Varken eller 110 13,6
Dåligt 66 8,2
Mycket dåligt 31 3,8
Vet ej 43 5,3
Total 807 100

19 Tycker du att företag som engagerar sig i etik och samhällsfrågor ska
informera om sitt engagemang till dig som kund?

Antal Procent
Ja 612 75,6
Nej 47 5,8
Vet ej/ingen uppfattning 150 18,5
Total 809 100

20 Vilka har du störst förtroende för när det gäller att göra samhället bättre?

Antal Procent
Företagsledare/företag 202 25,3
Politiker/partier 273 34,3
Vet ej 322 40,4
Totalt 797 100



21 På vilket sätt tror du att du kan påverka samhället mest? (välj ett alternativ)

Antal Procent
Genom medveten konsumtion 426 53,2
Genom att rösta i allmänna val 287 35,8
Ingen uppfattning 88 11,0
Totalt 801 100

23 På det stora hela, vad anser du om graden av
statens/kommunens/landstingets inflytande i din tillvaro?

Antal Procent
Har för lite inflytande 74 9,1
Har lagom inflytanden 349 43,0
Har för mycket inflytande225 27,7
Ingen uppfattning 163 20,1
Totalt 811 100

24 På det stora hela, vad anser du om graden av företagens/näringslivets
inflytande i din tillvaro?

Antal Procent
Har för lite inflytande 83 10,3
Har lagom inflytanden 373 46,3
Har för mycket inflytande149 18,5
Ingen uppfattning 201 24,9
Totalt 806 100

25 Oavsett vad du anser om just ovanstående sakfrågor, vad tycker du i
allmänhet om att företag tar ställning i samhällsfrågor i sin marknadsföring?

Antal Procent
Mycket bra 209 25,9
Bra 347 42,9
Varken eller 130 16,1
Dåligt 56 6,9
Mycket dåligt 17 2,1
Vet ej 49 6,1
Total 808 100



BILAGA 3 -
INFORMULÄRSBORTFALL

             Antal bortfall    Bortfallsprocent
Fråga 1 5 0,6

Fråga 2 9 1,1

Fråga 8 9 1,1

Fråga 10 5 0,6

Fråga 11.1 18 2,2
Fråga 11.2 11 1,3
Fråga 11.3 22 2,7
Fråga 11.4 31 3,8
Fråga 11.5 30 3,7
Fråga 11.6 31 3,8
Fråga 11.7 31 3,8
Fråga 11.8 31 3,8
Fråga 11.9 23 2,8
Fråga 11.1028 3,4
Fråga 11.1122 2,7
Fråga 11.1230 3,7
Fråga 11.1354 6,6
Fråga 11.1426 3,2
Fråga 11.1530 3,7

Fråga 12.1 92 11,2
Fråga 12.2 95 11,6
Fråga 12.3 96 11,7



Fråga 13.1 40 4,9
Fråga 13.2 35 4,3
Fråga 13.3 50 6,1
Fråga 13.4 50 6,1
Fråga 13.5 57 7,0
Fråga 13.6 57 7,0
Fråga 13.7 54 6,6
Fråga 13.8 62 7,6
Fråga 13.9 47 5,7
Fråga 13.1044 5,4
Fråga 13.1144 5,4
Fråga 13.1260 7,3
Fråga 13.1357 7,0
Fråga 13.1460 7,3
Fråga 13.1553 6,5

Fråga 14 21 2,6

Fråga 18 13 1,6

Fråga 19 11 1,3

Fråga 20 23 2,8

Fråga 21 19 2,3

Fråga 23 9 1,1

Fråga 24 14 1,7

Fråga 25 12 1,5


