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1 Inledning 

 

“The term [social responsibility] is a brilliant one; it means 

something, but not always the same thing, to everybody” (Votaw, 

1973, s. 11, i Carroll, 1999). 

 

1.1 Bakgrund 

 

Förhållandet mellan etik och ekonomi är något som har diskuterats 

sedan lång tid tillbaka. Bergkvist et al. (1994, s. 12) menar att 

Aristoteles är den som kanske har lämnat tydligast spår efter sig i 

etikdiskussionens historia. Det grundläggande i hans resonemang var 

att det var finare att bidra till vad som var gott för samhället än att 

enbart tillgodose sin egen lycka. Ekonomi var vid sidan av politiken en 

av de grundläggande samhällsvetenskaperna. Dessa båda stod i ett 

nära förhållande till varandra och båda syftade till att skapa välstånd 

för människan. Aristoteles var en stark förespråkare för skapandet av 

en förmögenhet genom gott förvaltande, men motsatte sig 

återförsäljning av varor då han såg en fara i att det kunde resultera i 
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girighet hos affärsmännen. Aristoteles syn var den dominerande under 

flera århundraden, fram till 1700-talet då Adam Smiths arbete om ”den 

osynliga handen” bidrog till att höja handelsmännens och företagarnas 

anseende. (s.21) 

 

Idag har en stor del av den företagsetiska diskussionen kommit att 

handla om företagens sociala ansvar. Milton Friedman är en av dem 

som starkast har kommit att bli förknippade med shareholder-

perspektivet, det vill säga synsättet att företagets syfte enbart är att 

maximera vinsten för dess ägare. Friedman (1972, s. 165) menar dock 

att det måste finnas någon form av spelregler som företag följer i sin 

strävan efter att maximera vinsten för dess ägare. Utan dessa spelregler 

fungerar inte den fria marknaden tillfredsställande. Andra teoretiker 

(se t ex Carroll, 1991) har mer explicit understrukit vikten av ett vidare 

socialt ansvarstagande hos företagen.  

 

Forskning visar att konsumenter i allt större utsträckning har kommit 

att efterfråga socialt ansvar hos företag (se t ex Löhman & Steinholtz, 

2003). Kunder handlar inte bara utifrån pris-, kvalitets-, och 

servicekriterier utan även utifrån miljöhänsyn och mänskliga 
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rättigheter. Även hos företagens nyckelintressenter efterfrågas ett 

socialt ansvarstagande  (se  t ex Brytting, 1998). Löhman & Steinholtz 

(2003, s. 52-53) hävdar att fler och fler konsumenter väljer att göra 

aktiva val av företag och produkter som de sympatiserar med och som 

står för något viktigt. ”För att kunna göra aktiva val behöver konsumenten 

veta vilka hon ska rösta på. Därför vill hon att företagen ska berätta om sitt 

samhällsengagemang […] Få företag vågar berätta om sitt engagemang av 

rädsla att få ögonen på sig och därmed riskera att utsättas för kritik.” 

(Löhman & Steinholtz, s. 53) Till viss del tror att vi denna rädsla från 

företagens sida grundar sig i bristen på en vedertagen syn på vad 

företagens sociala ansvar är, eller bör vara, även om vi tror att denna 

kommunikation med omvärlden är på frammarsch.  

 

Även om flertalet av de största och mest välkända företagen i Sverige 

har påbörjat sitt arbete med det sociala ansvarstagandet finns det 

många som inte har gjort det och enligt Löhman & Steinholtz (2003, s. 

9) finns det en frustration i många företag då många säger sig sakna 

både överblick och praktiska redskap. Vi anser även att många av de 

teoretiska resonemang som finns inom den akademiska världen saknar 

en praktisk förankring i företagens verklighet och att detta spär på 
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företagens känsla av hjälplöshet över vad ett socialt ansvar innebär. 

När företag dessutom försöker förmedla till omvärlden att de tar ett 

socialt ansvar anser vi det vara av yttersta vikt, både för företag och för 

intressentgrupper i samhället, att det finns en vedertagen och 

gemensam syn på vad ett socialt ansvar är. Det är förmodligen inte 

effektivt för ett företag att profilera sig som socialt ansvarstagande om 

inte dem företaget profilerar sig emot förstår vad företaget menar med 

detta.  

 

Ur ett samhällsperspektiv är det även viktigt att kunna utvärdera om 

företag verkligen tar, och om de bör ta, ett socialt ansvar. För att en 

sådan utvärdering ska vara möjlig krävs det att begreppet är utrett och 

att det finns en vedertagen syn på vad företagens sociala ansvar 

innebär. Brytting (1998, s. 77) diskuterar företagsetik ur den franske 

sociologen Emile Durkheims resonemang om att yrkesgrupper, till 

exempel företagsledare, kan fungera som normsfärer med kollektiva 

etiska normer. Durkheim är dock enligt Brytting tveksam till att etiska 

regler skulle kunna tränga in i gruppen utifrån, ”det är bara kollektivet 

självt som kan forma eller förändra sina egna normer” (Brytting, 1998, s. 77). 

En utveckling av detta resonemang skulle enligt oss visa på vikten av 
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en utvärdering av hur företagens sociala ansvar uppfattas av dem som 

kan påverka ”de etiska regler” som styr ansvaret, det vill säga 

företagen och vissa intressentgrupper. Detta motiverar vi på följande 

sätt: En gemensam uppfattning eller användning av begreppet socialt 

ansvar är en förutsättning för att få till stånd en förändring av vad som 

definieras som företagens sociala ansvar. Huruvida en sådan 

förändring är nödvändig, eller önskvärd ur samhällets synvinkel är 

omöjligt att avgöra om inte vi inte känner till hur de som kan påverka 

företagens sociala ansvar definierar det. Till vår kännedom har någon 

utredning om detta hittills inte gjorts i Sverige.  

 

Vi ser därför ett behov av en allmänt accepterad syn på vad som är 

företagens sociala ansvar. Ett första steg mot en sådan vedertagen syn 

tror vi är en utredning av hur synen ser ut idag, båda gällande vilka 

likheter som finns, men även vilka skillnader som finns. Vi tror vidare 

att denna syn måste växa fram i samförstånd mellan teoretiker i den 

akademiska världen och de praktiker som arbetar med dessa frågor i 

näringslivet.  
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1.2 Problemdiskussion 

 

Den akademiska diskussionen kring företagens samhällsansvar har 

förts sedan decennier tillbaka. Många perspektiv har belysts och flera 

begrepp har genom åren vuxit fram kring detta område. Det begrepp 

som tidigt kom att användas i diskussionen om företagets relationer till 

samhället är Corporate Social Responsibility (CSR) (se t ex Carroll, 

1991). Andra begrepp som alla utgår från principen att det utöver 

företagets finansiella mål även finns ett vidare ansvar hos företaget än 

att maximera den ekonomiska vinsten för dess ägare är Corporate 

Social Responsiveness (se t ex Frederick, 1978), Corporate Social 

Performance (se t ex Wood, 1991) och Stakeholderperspektivet (se t ex 

Clarkson, 1995).  

 

I Sverige har många företag allt mer börjat lyfta fram det sociala 

ansvarstagandet som en viktig del av deras verksamhet. Flera företag 

har kommit att engagera sig i olika projekt som kan tyckas stå utanför 

deras huvudsakliga verksamhet. McDonalds samarbetar med sjukhus, 

Föreningssparbanken diskuterar miljöfrågor och Skandia engagerar sig 

i olika ungdomsprojekt. Detta sociala ansvarstagande är något som allt 
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mer har kommit att lyftas fram i företagens kommunikation utåt. I 

årsredovisningar skrivs det om företagets syn på det samhälle det 

verkar inom, att det strävar efter en hållbar utveckling och att företaget 

tar ett aktivt samhällsansvar. Men vad är det som ligger bakom dessa 

resonemang? Avspeglar de samma tankegångar som den diskussion 

som förts under lång tid i akademisk litteratur?  

 

Frågan är om det finns en gemensam föreställning i det svenska 

näringslivet samt dess intressenter om vad ett socialt ansvar innebär. 

Många företag talar om att de tar ett samhällsansvar. Olika begrepp 

används, även om CSR är det vanligaste (se t ex Löhman & Steinholtz, 

2003). Hur ser företag på det samhälle de verkar i och vad 

karaktäriserar detta? Vilka anser de att de har ett ansvar mot? Vidare 

så ställer vi oss frågan vad syftet med att ta ett samhällsansvar kan 

vara. Att det är en företeelse som i allt högre grad kommuniceras utåt 

av företag verkar det inte råda något tvivel om, även om vi ställer oss 

frågan om samhällsansvaret i sig är ett nytt fenomen. Är 

samhällsansvaret kanske inte något annat än ett slagkraftigt verktyg 

för marknadsföringen av ett företags varumärke? Kan vi, med detta 

som utgångspunkt, i så fall egentligen tala om att företag tar ett 
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ansvar? Kanske är det så att företags samhällsansvar i själva verket 

ligger i att skapa värde för aktieägarna och därigenom bidra till 

samhällsutvecklingen? Eller är det så att företag är förpliktigade att 

aktivt ta ett samhällsansvar utöver vinstmaximeringsprincipen? Hur 

långt sträcker sig i så fall detta ansvar och inom vilka ramar ligger 

detta? 

 

Diskussionen kring företagens sociala ansvar leder oss in på filosofiska 

resonemang kring vad företagets egentliga syfte är och vad det fyller 

för funktion i samhället. Vi har valt att koncentrera oss kring några 

olika frågor som kommer att ligga till grund för den fortsatta 

diskussionen och den studie vi genomför om de svenska företagens 

syn på socialt ansvar. 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att genom en empirisk belysning av 

företagens sociala ansvar bidra till kunskapen om det sociala ansvaret 

ur ett företagsetiskt perspektiv. Detta gör vi genom att: i) undersöka 

synen på socialt ansvar bland representanter för svenska företag och 
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deras intressenter, ii) relatera synen på socialt ansvar till de teoretiska 

resonemang som förs inom den akademiska världen.  

 

1.3.1 Undersökningsfrågor 

 

För att uppnå syftet har vi identifierat ett antal undersökningsfrågor 

som vi diskuterar och försöker svara på. Dessa kan sammanfattas i de 

övergripande frågorna ”vad?”, ”hur?” och ”varför?”.    

 

• Vad anser representanter för svenska företag samt dess 

intressenter att ett socialt ansvar innebär?  

• Hur agerar svenska företag för att ta ett socialt ansvar? 

• Varför bör eller bör inte svenska företag ta ett socialt ansvar? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan representanternas syn 

på socialt ansvar? 

• Hur förhåller sig representanternas syn på socialt ansvar till 

närliggande teoretiska resonemang inom den akademiska 

världen?  
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2 Företagens sociala ansvar eller 

samhällsansvar? 
 

Inför denna studie diskuterade vi vilket begrepp som bäst beskriver 

det vi vill undersöka. Är det företagens sociala ansvar, eller är det 

företagens samhällsansvar? När vi tittade runt på svenska företags 

hemsidor, årsredovisningar och dylikt märkte vi att båda begreppen 

var återkommande, även om socialt ansvar verkade användas mest 

flitigt. Internationellt är det mest använda begreppet, både bland 

praktiker och bland akademiker, Corporate Social Responsibility, CSR, 

även om begreppet Corporate Citizenship  också ofta används som 

benämning på detta område (se t ex Löhman & Steinholtz, 2003). Även 

många svenska företag använde sig av något av dessa engelska 

begrepp och då främst CSR. För att skilja på den mer allmänna 

diskussionen från de teoretiska resonemang vi för i den teoretiska 

referensramen föredrar vi dock att använda oss av det svenska 

begreppet företagens sociala ansvar.  
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Att vi väljer socialt ansvar framför samhällsansvar beror främst på att 

vi har fått uppfattningen att det är vanligast bland svenska företag 

(något som också stöds av t ex Löhman & Steinholtz). Även EU 

använder på svenska begreppet företagens sociala ansvar, på engelska 

används corporate social responsibility eller CSR (KOM (2002) 347). 

Båda begreppen har dock svagheter. Företagens sociala ansvar kan 

uppfattas som att begreppet för starkt betonar just de sociala 

aspekterna, och inte täcker in samhället i stort eller miljöperspektivet. 

Företagens samhällsansvar å andra sidan tenderar att missa just det 

sociala ansvaret mot främst de anställda i företaget då det betonar 

ansvaret gentemot samhället utanför företaget. Löhman & Steinholtz (s. 

172) hävdar att ”en inte helt ovanlig uppfattning är att ordet ’Social’ i CSR 

inte kommer att överleva, och att det istället kommer att bli en fråga om ’CR – 

Corporate Responsibility’ – ’företagens ansvar’.” Vi ser ingen anledning att 

inte hålla med om denna framtidsprognos och vi tycker dessutom att 

företagens ansvar är ett mer korrekt uttryck än både företagens sociala 

ansvar och företagens samhällsansvar. Men då vi inte anser att detta 

begreppsskifte riktigt har fått fäste ännu så gör vi fortsättningsvis i vår 

studie inte någon åtskillnad mellan de två begreppen socialt ansvar 

och samhällsansvar, även om vi främst använder det förra.  
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Ytterligare en fråga är då huruvida det bör heta företagens sociala 

ansvar, eller företags sociala ansvar. Egentligen anser vi att företags 

(sociala) ansvar är en mer korrekt benämning, men även här har vi valt 

att använda det begrepp som vi uppfattar som vanligast 

förekommande, det vill säga företagens sociala ansvar. Att detta skulle 

vara flitigare använt och mer utbrett än företags sociala ansvar stöder vi 

på att bland annat EU använder detta begrepp (se KOM (2002) 347).  
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3 Metod och praktiskt 

tillvägagångssätt 
 

Det som skiljer den samhällsvetenskapliga från den natur-

vetenskapliga forskningen är enligt Danemark et al (1997, s. 53) att när 

naturvetenskapen utforskar en i grunden värdeneutral värld så 

utforskar samhällsvetenskapen en ”inneboende värdeladdad värld av 

sociala fenomen, positioner, roller, identiteter och relationer, vars mening och 

betydelse alltid till någon del involverar värderingar om gott och ont, bra och 

dåligt, rätt och fel och så vidare”. Författarna menar med stöd i detta 

resonemang att det inte är möjligt att i samhällsvetenskapen inta en 

fullständigt värdeneutral ståndpunkt i förhållande till sitt objekt utan 

menar att det som istället krävs är en reflekterande ståndpunkt. 

Alvesson & Sköldberg (1994, s. 12) talar om två grundelement som 

kännetecknar reflekterande forskning: tolkning och reflektion . 

Tolkningen kräver ”en noggrann medvetenhet om teoretiska antaganden, 

språkets och förförståelsens betydelse” och innebär att alla referenser till 

empirin utgörs av tolkningsresultat. Reflektion, definierar författarna 
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som tolkning av tolkning och kan medföra att man hela tiden beaktar 

olika grunddimensioner bakom och i sitt tolkningsarbete.  

 

Lundahl & Skärvad (1999, s. 76) diskuterar begreppet objektivitet inom 

den samhällsvetenskapliga forskningen. Huruvida det är möjligt, eller 

ens önskvärt, att uppnå fullständig objektivitet i en undersökning 

tvistas det om i vetenskapsteoretiska diskussioner. Objektivitet är ett 

mångtydigt begrepp, men oftast med innebörden att det bör göras en 

åtskillnad mellan fakta och värderingar. Myrdal (1968, i Lundahl & 

Skärvad, 1999, s.77), menar att en forskares angreppsmetod inte är 

oberoende av värderingar. Värderingarna kommer bland annat 

påverka vilka frågor som ställs och ett forskningsresultat som är helt 

objektivt går inte att uppnå. Danemark et al (1997, s. 50-52) menar att 

begreppsbildningen inom samhällsvetenskaperna är en del av såväl 

forskningsverksamheten som forskningsobjektet och de ”objekt” som 

studeras redan tolkade av andra människor som besitter samma 

meningsskapande kapacitet som forskaren. Det är inte tillräckligt att 

samla in och återge de tolkningar och förklaringar som människor 

själva har av olika sociala fenomen om syftet och ofta menar 

författarna att det som ska förklaras förväxlas med förklaringen. För att 
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ha relevans måste begreppsbildningen grundas i innehållet 

i ”vardagskunskapen”, samtidigt som vardags-begreppen måste 

överskridas och sammanställas på en mer övergripande nivå. Det som 

skiljer de vetenskapliga begreppen från just vardagsbegreppen är att 

de vetenskapliga begreppen ska nå utöver mera tillfälliga och ytliga 

förhållanden.  

 

Med detta som bakgrund har vi valt att i arbetet ta en reflekterande 

inställning då tolkningen av synen på socialt ansvar bland 

representanterna från företagen och intressenterna är av central 

betydelse. Lundahl & Skärvad (s. 53) poängterar att detta dock inte i 

sig utesluter vetenskapliga krav på allsidig belysning och saklighet. I 

detta kapitel redogör vi för den ansats som vi har valt att genomföra 

undersökningen utifrån samt det praktiska tillvägagångssättet. 

 

3.1 Undersökningens ansats 

 

Inledningsvis för vi en diskussion om den ansats vi har för vår 

undersökning. Lekvall & Wahlbin (2001, s. 209-214) menar att en 

undersökningsansats har att göra med dess ”grundläggande tekniska 
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utformning” och handlar om hur vi metodologiskt ska gå tillväga för att 

besvara våra frågor.  Författarna diskuterar två huvuddimensioner som 

bestämmer typen av undersökningsansats.  

 

För det första skiljer de mellan tvärsnittsstudier och fallstudier. Vid en 

tvärsnittsstudie studeras och jämförs ett större antal fall på bredden. 

En fallstudie handlar mer om att analysera ett enskilt eller ett fåtal fall 

på djupet. Då vi inte har för avsikt att göra en bred tvärsnittsstudie 

över ett stort antal aktörer bland svenska företag och deras intressenter 

och dessutom inte uppfyller de kriterier som brukar tillskrivas 

fallstudier skulle vi vilja placera oss någonstans mitt emellan 

tvärsnittsstudien och fallstudien.  Vi har för avsikt att få en bred 

uppfattning om hur begreppet socialt ansvar tolkas av olika 

representanter för svenska företag och deras intressenter samtidigt 

som vi vill få ett djup i analysen av de enskilda aktörernas 

uppfattningar.  

 

Den andra dimensionen som Lekvall & Wahlbin diskuterar är 

uppdelningen som brukar göras mellan olika typer av 

undersökningsansatser är den mellan kvalitativa och kvantitativa 
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ansatser och som i grunden handlar om hur undersökningsdata 

uttrycks och analyseras. Gränsen mellan de två ansatserna är inte helt 

enkel att definiera exakt, men i den kvantitativa undersöknings-

ansatsen brukar det insamlade materialet uttryckas i sifferform och 

analyseras med någon form av matematisk- statistiska 

beräkningsmetoder. Kvalitativa undersökningar är enligt författarna 

sådana där man samlar in data som inte meningsfullt tillåter sig att 

kvantifieras, det vill säga som inte meningsfullt kan uttryckas i 

sifferform. Alvesson & Sköldberg (1994, s. 10) menar att beaktandet av 

öppen, mångtydig empiri är ett centralt kriterium för den kvalitativa 

metoden, men den utesluter inte heller möjligheten till 

kategoriseringar.  Ett viktigt särmärke för de kvalitativa metoderna 

som författarna tar upp är att de ska utgå från studieobjektets 

perspektiv. Av detta drar vi slutsatsen att det är den kvalitativa 

ansatsen som vi ser som relevant för vår undersökning då det som 

ligger till grund för denna är uppfattningar och tolkningar av 

begreppet företagens sociala ansvar bland representanter för svenska 

företag och deras intressenter. Vad gäller presentationen av empirin 

senare i uppsatsen så har vi valt att i vissa fall tydliggöra resultatet 

genom att presentera detta i tabellform, men dessa resultat talar inte 
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för sig själv, det är i de bakomliggande resonemangen som vi finner 

det som vi vill tolka. Goodyear (1998, i Lekvall & Wahlbin, 2001, s. 214) 

menar bland annat att sättet att samla in grunddata skiljer sig åt mellan 

kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Utmärkande drag för 

kvalitativa undersökningsmetoder är bland annat små urval, icke-

sannolikhetsurval, samt relativt ostrukturerade intervjuer. Detta är 

något som också präglar vår undersökning.     

 

Avslutningsvis sker enligt Alvesson & Sköldberg (1994, s. 41-42) ofta 

en uppdelning inom metodlitteraturen mellan induktiva och 

deduktiva ansatser. En induktiv ansats utgår från en mängd enskilda 

fall och hävdar att ett samband som observerats i samtliga dessa också 

är generellt giltigt. Svagheten med denna typ av ansats är att den 

underliggande strukturen eller situationen inte tas med i bilden, utan 

enbart ett yttre, mekaniskt samband.  En deduktiv ansats utgår från en 

generell regel och hävdar att denne förklarar ett visst enskilt fall av 

intresse. Även när det gäller deduktionen finns det tendenser till en 

avsaknad av underliggande mönster och tendenser.  
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Induktion och deduktion innebär ett problem. De båda ansatserna kan 

inte ge oss kunskap som är kvalitativt ny och ge oss vetande av en typ 

som vi inte redan har. Induktionen innebär att vi måste känna de 

begrepp som vi använder oss av i den induktiva processen. Även 

deduktionen förutsätter enligt Kirkeby (i Andersen, 1994, s. 144) att 

begreppen är kända och kan inte ge oss begreppsligt ny kunskap. 

Alvesson & Sköldberg (1994, s. 42) resonerar kring en tredje typ av 

ansats som vi menar ligger närmre till hands för vår studie. 

Abduktionen använder sig av empiririska fakta liksom induktionen, 

men avvisar inte teoretiska föreställningar och närmar sig därmed 

deduktionen. Ansatsen kan därmed ses som en kombination av de 

båda traditionella ansatserna, men lägger enligt författarna till 

ytterligare en dimension, förståelse.  Vi har för avsikt att använda oss av 

empirin i undersökningen för att tillsammans med tidigare teoretiska 

studier försöka upptäcka mönster som ger en förståelse för vilken 

innebörd begreppet socialt ansvar har för representanter för svenska 

företag och deras intressenter och därmed menar vi att vi tar en 

abduktiv ansats i vår studie. 
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3.2 Vårt urval 

 

Den empiri som samlas in ska representera svenska företag och deras 

intressenter och därför krävs ett noga genomtänkt urval av aktörer 

bland dessa. Eneroth (1998, s. 169) menar att det som skiljer den 

kvantitativa metoden från den kvalitativa är att den kvantitativa 

urvalsmetoden syftar till att göra ett urval som är representativt för 

populationen. Den kvalitativa metoden, däremot, syftar till att göra ett 

urval som innehåller så många kvaliteter som möjligt. Danemark et al 

(1997, s. 243) menar också att syftet med att eftersträva olikheter är att 

få information om betydelsen av skilda omständigheter för formandet 

av just det man söker. 

 

I studien är vi intresserade av att få en sådan sammansättning i urvalet 

så att vi får våra problemställningar väl belysta. För att uppfylla detta 

kriterium  har vi valt att efter vissa bedömningsgrunder välja de 

aktörer vi är intresserade av att inkludera i undersökningen. Ofta 

benämns denna typ av urvalsmetod för subjektivt urval (se t ex 

Danemark et al, 1997, s. 243), då urvalet handplockas för 

undersökningen. Denna typ av urval är lämplig att använda sig av då 
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det finns en viss kännedom om de människor eller företeelser som ska 

undersökas varmed vissa av dem kan väljas eftersom det kan anses 

troligt att just dessa ger värdefull information.  

 

3.3 Svenska företag och intressenter  

 

Vi har tidigare benämnt den grupp som vi inkluderar i 

undersökningen för ”svenska företag och deras intressenter”. Vi 

kommer här att redogöra för dessa två grupper och redovisa vilka 

företag och intressenter som ingår i vår empiriska undersökning. 

 

För att få en överblick över synen på socialt ansvar har vi valt att 

undersöka företag med olika branschtillhörighet och för att undvika 

isolat har vi valt två företag inom respektive bransch. Till detta har vi 

även valt att undersöka ett antal organisationer som vi tror kan ha stort 

inflytande över huruvida det växer fram en gemensam definition och 

syn på socialt ansvar bland svenska företag. För att utröna vilka 

organisationer som vi tror kan ha ett störst sådant inflytande har vi 

valt att utgå ifrån Rhenman & Stymnes (1974, s 24) intressentmodell. 

Lundahl & Skärvad (1999, s.63) betonar möjligheten för en utredare att 
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välja perspektiv och med bredden av de intressenter och företag som 

omfattas av undersökningen menar vi att vi får bilden av företagets 

sociala ansvar belyst ur olika perspektiv. 

 

3.3.1 Företagen 

 

Det finns i litteraturen olika definitioner om vad ett företag är. Ax et al 

(2002, s.13) menar att begreppet ofta har en bredare innebörd inom 

företagsekonomin, men att ett företag kan definieras som en 

sammanslutning av personer som i någon form bedriver ett medvetet 

arbete för att uppnå ett eller flera mål. Vi har medvetet valt att 

undersöka företag med olika verksamhet samt olika ägarstruktur för 

att eftersträva olikheter bland de aktörer som ingår i undersökningen.  

 

Skillnader i verksamhet hos de olika undersökta företaget kan vara 

intressant att eftersträva för att undersöka huruvida synen på socialt 

ansvar skiljer sig åt mellan verksamhetsområden. Intressanta frågor i 

sammanhanget är till exempel om synen på socialt ansvar är relaterat 

till företagets huvudsakliga verksamhetsområde. I vår strävan efter 

olikheter företagen emellan har vi även valt en sammansättning av 
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företag som i olika utsträckning aktivt profilerar sig som socialt 

ansvarstagande. En del av företagen har avdelningar eller projekt som 

uteslutande i sin verksamhet arbetar med frågor rörande företagets 

sociala ansvar. Andra företag som vi varit i kontakt med menar att 

detta är en del av dess verksamhet, även om de inte går ut med detta 

utåt och eller att dessa frågor inte behandlas inom specifika delar av 

organisationen. Vad gäller ägarstrukturen hos företagen har vi även 

här försökt eftersträva olikheter. Olikheterna återspeglas i ägarform. 

Huvuddelen av företagen är publika aktiebolag, men vi har även valt 

att inkludera en ekonomisk förening samt ett par icke-publika 

aktiebolag. Ett publikt företag möter ett stort krav på öppenhet då det 

vänder sig mot allmänheten för anskaffning av kapital. För att ett bolag 

ska bli noterat på Stockholmsbörsen ställs vissa krav 

(www.stockholmsborsen.se). Ett av dem är spridningskravet. Företaget 

ska ha minst 500 aktieägare (o-listan) som vardera äger aktier 

motsvarande minst en handelspost där en handelspost är det antal 

aktier som motsvarar cirka 10 000 kronor. Vid introduktionstillfället 

ska företaget ha ett börsvärde på minst 300 miljoner kronor. Vi menar 

vidare att storleken på företagen även är en viktig faktor. Storleken och 

ägarspridningen på företaget anser vi är av betydelse då ett publikt 
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bolag på detta sätt utgör en proportionerligt stor del av de svenska 

företagen. Ett grundläggande kriterium för samtliga företag är att de 

ska vara verksamma på den svenska marknaden.  

 

3.3.2 Vem representerar organisationen? 

 

En fråga som är värd att diskutera är vem  som är lämplig företrädare 

för företaget. Detta är en problematik som måste behandlas för att 

utröna vems eller vilkas värderingar som ligger till grund för 

organisationens syn på socialt ansvar. Vi har här tänkt att klargöra vad 

det är som har legat till grund för valet av respondenter från de olika 

företagen och organisationerna. 

 

Kontakten med företagen har tagits på olika sätt. I de fall företaget 

hade ett definierat ansvarsområde för frågor som rör dess sociala 

ansvar förde vi fram en förfrågan om intervju till den som ansvarar för 

detta arbete. I de fall där ett liknande ansvarsområde inte gick att finna 

i organisationen kontaktade vi istället en ledande befattningshavare, en 

informationschef eller någon annan som vi antar har en helhetssyn på 

företagets organisation. Vi presenterade kortfattat vad syftet med 



 

CSR – ansvar eller anpassning? 

 

 

25 

intervjuerna var och klargjorde att vi var intresserade att intervjua 

någon som arbetar med dessa frågor, alternativt någon i företagets 

ledning eller en person som på andra sätt arbetar med strategiska 

frågor i företaget. 

 

Vi vill poängtera att vi har sett som betydelsefullt och som en viktig 

del av urvalsprocessen att företagen själva i så stor utsträckning som 

möjligt har fått avgöra vem som skulle kunna vara en lämplig 

representant för företagets syn på frågor som rör dess sociala ansvar. 

Vi har därför varit öppna för vidare förslag på lämpliga respondenter 

från den person vi kontaktat inom organisationen initialt. Nedan följer 

en kort presentation av de företag som ingår i undersökningen. Där 

redogör vi också kortfattat hur vi har kommit i kontakt med de olika 

respondenterna.  

 

• Föreningssparbanken 

Föreningssparbanken bildades 1997 då Föreningsbanken och 

sparbanken gick samman, men dess historia sträcker sig tillbaka till 

1820, då landets första sparbank grundades i Göteborg. Koncernen har 

idag 15 468 anställda, varav 9 724 i Sverige. 
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(www.foreningssparbanken.se) Kontakten med företaget togs genom  

dess verkställande direktör som hänvisade oss vidare till Britt-Marie 

Lundh som är miljöchef och koordinator för Föreningssparbankens 

hållbarhetsarbete. Britt-Marie Lundh är respondent från företaget. 

 

• SEB 

SEB har sina rötter i Stockholms enskilda bank som grundades 1856 av 

André Oscar Wallenberg (www.seb.se). Kontakten med företaget togs 

genom en styrelseledamot som vidare tipsade oss om lämpliga 

respondenter. Katarina Regårdh, som är vår respondent från företaget, 

arbetar med intern och extern kommunikation inom företaget och har 

också ansvaret för de frågor som rör CSR inom organisationen.  

 

• Holmen 

Holmen AB är ett företag som är verksamt inom den svenska 

pappersindustrin och har en historia som enligt företaget själv sträcker 

sig mer än 400 år tillbaka i tiden. Företaget är verksamt inom 

pappersindustrin och dess huvudproduktområden är tidnings- och 

journalpapper samt kartong. Koncernen har cirka 5 100 anställda och 

har fem dotterbolag. (www.holmen.se) Kontakten med företaget togs 
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genom Christer Lewell som är informationsdirektör i koncernen och 

som hänvisade oss till Thommy Haglund som vi senare intervjuade.  

Thommy Haglund är chef för koncernstab personal och sitter i 

koncernens ledning.  

 

• SCA 

Svenska Cellulosa AB (SCA) är moderbolag i SCA-koncernen och är 

verksamt inom den svenska pappersindustrin. De affärsområden som 

företaget är uppdelat i är hygienprodukter, förpackningar, 

skogsprodukter och Nordamerika. Företaget grundades 1929 som ett 

holdingbolag för ett tiotal företag verksamma inom skogsindustrin i 

norra Sverige. Koncernen har idag runt 44 000 anställda i Sverige och 

utomlands. (www.sca.se) Den första kontakten med företaget togs med 

dess HR-avdelning som rekommenderade oss lämpliga respondenter. 

De personer som deltog i intervjun vi genomförde var Yogi Pillay, som 

leder företagets CSR–program, samt Bo Rhodiner,  Vice President 

Industrial Relations.  
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• ICA Handlarnas AB 

ICA Handlarnas AB är dotterbolag till ICA Ahold AB och är den 

detaljhandels-, partihandels- och fastighetsverksamhet som stödjer de 

cirka 1850 ICA-butikerna i Sverige (ICA Ahold AB Verksamhet 2001). 

Nyligen har ICA Handlarnas tillsatt en projektgrupp, bestående av 

representanter från olika verksamhetsområden i företaget, vars uppgift 

är att utveckla riktlinjer för CSR inom företaget. Den som leder 

gruppens arbete heter Mimmi Brodin och det är också henne som vi 

har kontaktat och intervjuat.       

 

• KF 

KF är en ekonomisk förening som är centralorganisation för 

Konsumentkooperationen i Sverige och moderbolag i KF-koncernen. 

KF är huvudägare i Coop Norden som bedriver detaljhandel i Sverige, 

Norge och Danmark. I koncernen finns också tre helägda dotterbolag: 

KF Media, KappAhl, KF Fastigheter AB och KF Invest. Coopkoncernen 

har cirka 28 000 anställda i Norge, Danmark och Finland. (www.kf.se) 

Den person som vi intervjuat i koncernen är Bengt Strömberg som är 

en resursperson för vd och ledning i frågor som rör koncernens 
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värderingsgrunder. Kontakten med Bengt Strömberg togs i samråd 

med en anställd på Coop Sverige.  

 

• Skandia, Idéer för livet 

Skandia grundades 1855 och har sedan starten utvecklats från ett 

traditionellt sakförsäkringsbolag till att bli ett sparandebolag. Företaget 

finns representerat i ett 20-tal länder och noterades på 

Stockholmsbörsen 1863. Idéer för livet startades 1987 och är en 

avdelning inom Skandiakoncernen. Som anställd på Skandia finns det 

en möjlighet att bli ambassadör för Idéer för livet och därigenom under 

arbetstid engagera sig i avdelningens projekt. Projekten riktar sig till 

barn och ungdom och sker i samarbete med ideella organisationer, 

skola och kommuner. (www.skandia.se) Kontakten med Idéer för livet 

togs med avdelningschefen som hänvisade oss till Björn Schumacher 

som är marknadsansvarig för Idéer för livet och som vi också 

intervjuat.  

 

• Trygg-Hansa 

Trygg-Hansa är ett sakförsäkringsbolag och ingår sedan oktober 1999 i 

den danska försäkringskoncernen Codan som i sin tur ägs av 
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försäkringsbolaget Royal & Sun Alliance. Företaget har 2000 anställda 

och 1,8 miljoner kunder. (www.trygghansa.se) Kontakten med 

företaget togs genom en anställd och de som deltog i intervjun på 

företaget var Ulrika Oldmark och Margaretha Weissenböck, som båda 

arbetar med HR-frågor inom organisationen.  

 

3.3.3 Intressenterna 

 

Den andra gruppen som vi inkluderar i undersökningen är 

organisationer och intressegrupper som vi anser kan påverka synen på 

företagets sociala ansvar och dessa benämner vi företagets intressenter. 

Rhenman & Stymne (1974, s. 60) menar att företaget är ett ”socialt och 

tekniskt system i vilket olika intressentgrupper medverkar”. Intressenterna 

ställer krav på företaget som bland annat gäller sättet som 

verksamheten ska bedrivas på (s. 61). Författarnas diskussion kring 

vilka som kan räknas till företagets intressenter har legat till grund för 

det urval vi har gjort av intressenter till svenska företag. De sex 

huvudsakliga intressentgrupper författarna identifierar är företagets 

ägare, leverantörer, företagsledning, anställda, kunder och samhället. 

Intressentgruppen leverantörer menar vi ingår i det urval av företag vi 
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har genom att några av företagen inte enbart inriktar sin försäljning 

mot slutkonsumenten, utan även är leverantörer åt andra företag, till 

exempel Holmen. Omvänt gäller detta också intressentgruppen kunder 

då alla företag är kunder till andra företag. För att representera 

slutkonsumenterna, det vill säga kunder i form av privatpersoner, har 

vi även med Sveriges Konsumentråd. Avseende intressentgruppen 

som utgörs av företagets ägare så menar vi att denna inkluderas i de 

företag som agerar inom bank och försäkringsbranschen då dessa är 

stora ägare till många svenska företag genom bland annat sin 

fondförvaltning. Vi försökte även komma i kontakt med Aktiespararna 

för att få till stånd en intervju, dock utan att lyckas.  

 

Clarkson (1995, s. 107) menar att det utöver företagets primära 

intressentgrupper även finns ett antal sekundära intressenter till 

företaget. Dessa står till skillnad från de primära intressentgrupperna 

inte i direkt relation med företaget men påverkas, eller påverkas av, 

dess verksamhet. Vi har valt att inkludera en av dessa grupper i 

undersökningen, nämligen media. Löhman & Steinholtz (2003, s. 35) 

menar att mediernas starka framväxt sätter fokus på företagen och 

dessa har möjlighet att snabbt informera om något som de uppfattar 
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som ett icke ansvarsfullt beteende. Medias inflytande anser vi därför är 

av stor betydelse i framväxten av synen på socialt ansvar. Senare i 

uppsatsen kommer vi att återkomma till intressentdiskussionen för att 

reflektera över vilka intressenter företaget har, eller inte har, ett ansvar 

gentemot. Just nu är vi dock mer intresserade över vilken möjlighet 

dessa intressenter har att påverka företagens syn på begreppet socialt 

ansvar.  

 

Nedan följer en kort presentation av representanterna för de 

intressenter vi har valt att inkludera i undersökningen.  

 

• Svenskt näringsliv 

Svenskt näringsliv företräder cirka 57 000 företag som är organiserade i 

48 olika bransch- och arbetsgivarförbund. Organisationen bildades i 

mars 2001 genom att de två organisationerna Svenska 

arbetsgivareföreningen och Industriförbundet gick samman. De båda 

organisationerna hade en historia som sträckte sig tillbaka till 1900-

talets början och hade kommit att bli de största representanterna för de 

svenska arbetsgivarna vid sammanslagningen. 

(www.svensktnaringsliv.se) Vi tog kontakt med Göran Norén som är 
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utvecklingsansvarig för internationell handel och samordning inom 

organisationen Svenskt näringsliv och det är också han som vi har 

intervjuat. Vi ser organisationen som en representant för arbetsgivarna, 

det vill säga företagsledningen.  

 

• Sveriges konsumentråd  

Sveriges konsumentråd bildades 1992 och har idag 22 

medlemsorganisationer. Verksamheten går till stor del ut på att sprida 

kunskap, bilda opinion och påverka beslut som representant för de 

svenska konsumenterna i olika organ i Sverige och EU. 

(www.konsument.a.se) Vi tog kontakt med organisationens 

generalsekreterare som i sin tur hänvisade oss till Jens Henriksson som 

är internationell sekreterare. Jens Henriksson är respondent i 

undersökningen.  

 

• Sveriges radios ekonomiekoredaktion 

Som representant för media har vi valt Ekonomiekoredaktionen på 

Sveriges Radio. Sveriges radio AB (SR) är ett public service-bolag som 

tillsammans med Utbildningsradion och Sveriges television ägs av en 

förvaltningsstiftelse vars uppgift är att främja självständigheten hos 
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programbolagen. Posterna i Sveriges radios styrelse tillsätts av 

regeringen och av bolagsstämman. Verksamheten i SR, SVT och 

Utbildningsradion finansieras helt av tv-avgifter från de svenska 

hushållen och år 2002 tilldelades SR 2,1 miljarder kronor, vilket 

motsvarar 37 % av de betalade tv-avgifterna. (www.sr.se)  

 

Ekot är Sveriges radios nyhetsredaktion och ansvarar för företagets 

dagliga nyhetsrapportering. Representanten från ekot som vi intervjuat 

är Tommy Borglund som är gruppchef för ekonomireportrarna.  

Anledningen till att vi valde ekot som representant för media är att 

dels att de är en stor och viktig aktör,  de är ägarmässigt oberoende 

från svenska företag samt att vi ansåg att vi hade goda möjligheter att 

få till stånd en intervju.  

 

• TCO  

Den svenska fackföreningsrörelsen har under 1900-talet vuxit sig stark 

i det svenska samhället. Idag är 3,8 miljoner svenska arbetstagare 

organiserade i någon av de 66 fackföreningarna. Som representant för 

den intressentgrupp som utgörs av företagets anställda har vi valt 

fackförbundet Tjänstemännens centralorganisation (TCO). TCO är med 
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sina 1,2 miljoner medlemmar Sveriges näst största fackliga 

organisation och är en paraplyorganisation för de 18 medlemsförbund 

som ingår i organisationen. (www.tco.se) Den person som vi intervjuat 

i organisationen är förbundsordförande Sture Nordh. Anledningen till 

att vi valde TCO, framför till exempel LO, är kopplat till att vi hade 

möjlighet att få till stånd en intervju med förbundsordföranden för 

TCO. 

 

• Utrikesdepartementet - Globalt ansvar 

Utrikesdepartementet är det departement som ansvarar för de frågor 

som rör hanteringen av Sveriges förbindelser med andra länder. Detta 

gäller såväl utrikespolitiska frågor som handelsfrågor. 

Utrikesdepartementet tillkom 1791, när Gustav III inrättade 

Konungens kabinett för den utrikes brevväxlingen. Då skapades i 

praktiken den organisation som 1840 formellt fick namnet 

utrikesdepartementet. Nyligen har departementet tagit initiativet till 

Globalt ansvar vars syfte är att stimulera svenska företag till att finna 

praktiska tillämpningar på de värderingar och normer som regeringen 

anslutit sig till genom olika internationella överenskommelser. Globalt 

ansvar ligger organisatoriskt på Utrikesdepartementet, men arbetar 
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nära med övriga departement.   (www.regeringen.se) Statsrådet Leif 

Pagrotsky, Näringsdepartementet, är ansvarigt stadsråd för Globalt 

ansvar.  

 

Kontakten togs initialt med Näringsdepartementet, som vi såg som en 

lämplig representant för intressentgruppen ”samhället”, genom 

Näringslivsministerns pressekreterare. Efter samråd med personer på 

Näringsdepartementet fick vi kännedom om Globalt ansvar och blev 

tipsade om lämpliga respondenter i projektgruppen. De personer som 

vi intervjuat på Utrikesdepartementet är Sofia Calltorp samt Eleonore 

Canter som båda är verksamma inom Globalt ansvar.   

 

3.4 Intervjuundersökning 

 

Även om många företag idag har skrivna policydokument som 

behandlar frågor om etik och socialt ansvar visar en undersökning att 

hälften av alla börsbolag saknar policys för dessa frågor (Leijonhufvud, 

2003). Det finns i flera fall skrivet material att ta del av som de företag 

och organisationer vi kontaktat hänvisat till. Dessa behandlar dock ofta 

ämnesområdet i varierande omfattning och tenderar att sällan att ge en 
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tydlig bild av hur företaget/organisationen faktiskt behandlar frågan 

om dess sociala ansvar. En del av de aktörer vi kontaktat har inte heller 

något publicerat material som vi kunnat ta del av. I undersökningen 

har vi därför valt att använda oss av besöksintervjuer som 

datainsamlingsmetod för att ha möjlighet att behandla samma 

frågeställningar hos samtliga aktörer. Att använda sig av intervjun som 

undersökningsmetod har enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999, s. 

86) en fördel i att intervjuaren har möjlighet att följa upp frågor, vilket 

vi menar understödjer en dynamik som skapar gynnsammare 

förutsättningar för en tydligare bild av företagets eller organisationens 

uppfattning av problemområdet. Ytterligare en fördel med intervjun 

som datainsamlingsmetod, till skillnad från till exempel 

enkätundersökningar, är möjligheten att kontrollera vem det är som 

svarar på frågorna som representant för aktören.  

 

Ett problem med att använda sig av personliga besöksintervjuer som 

datainsamlingsmetod är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999, s. 

108) det så kallade accessproblemet. Detta problem är relaterat till 

svårigheten att i många fall få till stånd en intervju. För vår del har det 

till viss del kommit att påverka urvalet av de företag och intressenter 
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som ingår i vår undersökning. Vissa av de aktörer som vi kontaktat, 

exempelvis Hennes & Mauritz och OM-gruppen, har hört av sig och 

meddelat att de på grund av tids- eller resursbrist inte har haft 

möjlighet att ställa upp på intervju. Några organisationer och företag 

har vi heller inte trots upprepade försök lyckats komma i kontakt med. 

Detta menar vi däremot inte har kommit att påverka urvalet nämnvärt 

då vi sökt oss till alternativa aktörer som vi anser vara likvärdiga med 

de vi kontaktat initialt. Med att de är likvärdiga menar vi att de som 

företag bedriver en verksamhet inom samma bransch som det 

ursprungliga företaget och har en liknande ägarstruktur eller som 

intressent står i ett likvärdigt förhållande till företagen i 

undersökningen. Accessproblemet har däremot fått en större betydelse 

bland intressegrupperna, då det i vissa fall har varit svårt att finna en 

ersättare för en intressent som av olika anledningar inte har kunnat 

medverka.   
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3.4.1 Val av intervjuform 

 

Intervjuer kan enligt Lantz (1993, s. 17-21) ges olika form och innehåll 

och vara strukturerade i olika omfattning. Den öppna intervjun 

innebär i praktiken att intervjuaren ställer en vid, öppen fråga som 

respondenten fritt kan utveckla sina tankar kring. I den strukturerade 

formen av intervjuer kan intervjuaren liknas vid ett ”levande” 

frågeformulär där han ställer i förväg formulerade frågor i en viss 

ordning och där respondenten svarar på i förväg uppgjorda 

svarsalternativ. Den intervjuform som vi har utgått från är den som i 

litteraturen ofta brukar benämnas som semistrukturerad (Kvale, 1997, 

s.129), eller halvstrukturerad intervju. Den semistrukturerade intervjun 

har inslag av både den öppna och den strukturerade. Genom att ha 

arbetat fram en intervjuguide som lyfter fram de frågeställningar vi 

ämnar belysa har vi haft ett ramverk att utgå ifrån under intervjuerna. 

Respondenterna har sedan utöver att hålla sig till frågeställningarna 

fritt fått utveckla tankegångar och resonemang själva.  

 

Vi vill poängtera att det som legat till grund för de frågor som vi 

formulerat inför intervjuerna är ett resultat av egna föreställningar om 
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vad som bör frågas för att täcka in problemområdet. För att kunna 

täcka upp ett väl täckande begrepp av en företeelse måste 

undersökaren utsätta sig för företeelsen så att så många aspekter som 

möjligt visar sig (Eneroth, 1994, s. 51) Genom att låta de övergripande 

undersökningsfrågorna ”Vad?”, ”Hur?” och ”Varför?” vara 

vägledande har vi försökt formulera frågorna så att de täcker in 

svenska företag samt deras intressenters syn på begreppet socialt 

ansvar.  

 

3.4.2 Intervjuernas genomförande 

 

Respondenterna har förberetts inför intervjun genom att vi kortfattat, i 

de flesta fall per e-post, redogjort för syftet med vår uppsats. 

Intervjuerna har sedan genomförts på respektive respondents 

arbetsplats. Intervjuerna har spelats in på kassettband och sedan 

skrivits ut i text. Efter genomförd intervju har respondenterna erbjudits 

att ta del av del av utskrifterna för att kontrollera att de inte innehåller 

några felaktigheter eller missförstånd.   
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Som stöd för de intervjuer vi har genomfört har vi utvecklat två olika 

intervjuguider, se bilaga 1. Dessa är något annorlunda utformade 

beroende på om det är en representant från ett företag eller en 

intressentorganisation vi har intervjuat. En intervjuguide för den 

semistrukturerade formen av intervjuer innehåller enligt Kvale (1997, s. 

129-130) ett antal samtalsämnen som ska behandlas med föreslagna 

frågor. De frågor vi har formulerat i guiderna har kommit att ligga till 

grund för intervjuerna, men sedan har respondenterna getts möjlighet 

att själva fritt få utveckla tankegångar och resonemang kring 

respektive fråga. En intervjuguide som strukturerar upp intervjun 

underlättar också analysen av det empiriska materialet i ett senare 

skede. Kvale menar vidare att varje fråga som ställs i en intervju har 

både en tematisk och en dynamisk dimension. Den tematiska 

dimensionen är förknippat med den relevans frågan har för 

forskningsämnet och den dynamiska dimensionen syftar till att skapa 

en interaktion under intervjun. De övergripande huvudfrågorna i 

intervjuguiden har vi utformat för att befästa den tematiska 

dimensionen av intervjun. Dessa har vi formulerat med stöd av de 

problemfrågor och det syfte vi har med studien. Under respektive 

intervju har vi ställt följdfrågor till dessa i syfte att dels få 
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respondenten att utveckla resonemang för den tematiska dimensionen 

av intervjun, men också för att skapa en dynamik i interaktionen med 

denne.         
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4 Corporate Social Responsibility 

 

Som en inledning till vår teoridiskussion börjar vi med en kort 

genomgång om hur begreppet Corporate Social Responsibility, eller 

CSR, har vuxit fram, samt kortfattat redogöra för ett par olika 

författares försök att definiera begreppet 1 . Efter det går vi in lite 

djupare på en modell för att beskriva CSR, för att till sist ta upp de 

viktigaste argumenten för och emot CSR. I nästa kapitel utvecklar vi 

sedan synen på CSR genom att diskutera några av de teorier och 

modeller som vuxit fram ur begreppet. 

 

4.1 CSR växer fram 

 

CSR är långt ifrån det enda begreppet som är intressant att titta 

närm are på för att förstå företags sociala ansvar, andra närbesläktade 

begrepp är bland annat Corporate Social Responsiveness, Corporate 

                                        
1 För läsaren som är intresserad av en mer fullständig historisk genomgång från 

1950-talet och framåt rekommenderar vi Carroll 1999. 
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Social Performance (CSP) och Corporate Citizenship. Dessa begrepp 

har dock sina rötter i CSR och har ofta vuxit fram som avknoppningar 

från ”huvudbegreppet” CSR, varför vi valt att utgå från just detta 

begrepp. (se t ex Carroll, 1999) Vi tror även att en genomgång av hur 

definitionerna av CSR har vuxit fram och förändrats de senaste 50 åren 

kan underlätta en förståelse för både vad CSR betyder idag, men även 

för vad de avknoppade och närbesläktade begreppen innebär. Det är 

ibland lättare att både veta var vi står idag, samt vart vi är på väg, om 

vi vet varifrån vi kommer.  

 

Carroll (1999, s. 269) utnämner i en artikel Howard Bowen till “the 

father of Corporate Social Responsibility”. Bowen (1953, i Carroll, 1999) ser 

på CSR som de förpliktelser affärsmän har att eftersträva de principer, 

att fatta de beslut eller att följa de handlingsmönster som är önskvärda 

enligt samhällets mål och värderingar. Det framgår således att Bowen 

anser att företag, och företagsledare, inte enbart bör handla utifrån 

företagsekonomiska mål, utan att de bör även ta hänsyn till och 

eftersträva det som är önskvärt utifrån samhällets syn.  
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Davis (1973, s. 312), en annan förgrundsfigur inom området, definierar 

CSR som  ”...it refers to the firm's consideration of, and response to, issues 

beyond the narrow economic, technical and legal requirements of the firm.” 

Davis (s. 312-313) menar att det är företagets skyldighet att i sina 

beslutsprocesser utvärdera vilken effekt dess beslut får på det 

omgivande samhället på ett sådant sätt att företaget kombinerar 

samhällsnytta med den ekonomiska vinsten som företaget eftersträvar. 

Det sociala ansvaret börjar enligt Davis där lagen slutar. Ett företag är 

inte ansvarsfullt enbart genom att rätta sig efter lagen, eftersom detta 

är vad varje god medborgare gör. Det sociala ansvaret är att gå ett steg 

längre, det är när företaget accepterar att det har skyldigheter utöver 

vad lagen kräver. 

 

Enligt Frederick (1978 2 ) är den fundamentala idén med corporate 

social responsibility att företag har en förpliktelse att arbeta för 

samhällelig förbättring, social betterment. Denna förpliktelse är en 

konstant som gäller i alla delar av företagets verksamhet, både de delar 

                                        
2 Då vi tyvärr endast lyckats få tillgång till en elektronisk kopia utan sidbrytningar 

av denna artikel har vi inte möjlighet att redovisa exakt vilken sida resonemangen 

och citaten kommer ifrån. Hela artikeln spänner i alla fall över sidorna 150-164.  
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som utgör företagets primära, eller direkta verksamhet och de delar 

som är av mer indirekt karaktär. Det kan påverka företagets 

verksamhet, och dess vinst, både positivt och negativt. Förpliktelsen 

kan antingen erkännas och uppfyllas frivilligt av företaget genom 

förebyggande handlingar, eller så kan den bli påtvingad företaget 

genom statligt ingripande. ”Regardless of its origin or the particular 

portion of company operations it affects or its impact on profit, the obligation 

to work for social betterment is the essence of the notion of ’corporate social 

responsibility’” (Frederick, 1978). 

 

George Steiner (1971, s. 164) bygger sin syn på CSR på Davis och 

Fredericks definitioner. Utmärkande för Steiner är dock att han 

beskriver socialt ansvar mer som en attityd, ett sätt på vilket 

företagsledare tar sig an beslutsprocesser. Han ser det som en filosofi 

som ser till samhälleliga intressen och företags mer upplysta syn på 

sina egna intressen på lång sikt, istället för den gamla, snävare och 

kortsiktiga synen på företags intressen. Denna syn kan enligt Steiner 

förena konkreta handlingar som är till samhällets bästa med företagens 

vinstmotiv.  
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Manne (Manne & Wallich, 1972, s. 4-6) tar en någon annorlunda 

utgångspunkt. Han hävdar istället att en handling för att kvalificeras 

som socialt ansvarstagande för ett företag måste vara en handling vars 

marginella ekonomiska avkastning är lägre än för någon annan möjlig 

handling. Den måste vara helt och hållet frivillig och det måste vara en 

verklig företagsutgift och inte ett utryck av individuell storsinthet. 

Manne erkänner dock att det i verkligheten kan vara svårt att avgöra 

om en utgift verkligen görs utifrån välgörenhetsmotiv eller inte. Detta 

belyser enligt Carroll (1999, s. 276) en viktig poäng, “that business 

expenditures may have multiple rather than single motives and, therefore, this 

is not a fruitful criterion for judging social responsibility”. Carroll menar 

vidare att Mannes frivillighetskriterium även det i praktiken är svårt 

att mäta. ”It is impossible to distinguish between that which is purely 

voluntary and that which is in response to social norms” (Carroll, 1999, s. 

276).  

 

4.2 Carrolls pyramid 

 

Carroll (1991, s. 39-43) har tagit fram en modell för att definiera vad 

CSR är samtidigt som han bryter ner begreppet i fyra byggstenar för 
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att tydliggöra de olika delar som utgör CSR. Dessa fyra byggstenar, 

eller sociala ansvarsområden, utgörs i tur och ordning av en 

ekonomisk, en juridisk, en etisk och en filantropisk del. Tillsammans 

bildar dessa byggstenar CSR-pyramiden, eller med andra ord, 

företagens totala sociala ansvar utgörs av uppfyllandet av företagets 

ekonomiska, juridiska, etiska och filantropiska skyldigheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: CSR-pyramiden (Carroll, 1991, s. 42, egen bearbetning) 
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4.2.1 Ekonomiskt ansvar 

 

Carroll (s. 40-41) hävdar att företag historiskt har vuxit fram för att 

förse aktörer i samhället med varor och tjänster. 

Lönsamhetsperspektivet, eller möjligheten att göra en vinst, var det 

ursprungliga incitamentet för entreprenörskap. Företagets primära roll 

i samhället var således att producera varor och tjänster som 

konsumenter behövde och eftersträvade samt att göra en acceptabel 

vinst i processen. Carroll hävdar dock att motivet om en acceptabel 

vinst försvann någonstans på vägen och ersattes av en föreställning om 

vinstmaximering, en värdering som har varit ledande fram till idag. 

Alla företagets övriga skyldigheter grundar sig på företagets 

ekonomiska ansvar, därför att utan detta så blir övriga skyldigheter en 

rent akademisk fråga. Företagets ekonomiska ansvar ligger således 

som en grund för de övriga delarna av pyramiden. 

 

4.2.2 Juridiskt ansvar 

 

Samhället förväntar sig dock inte bara att företag ska agera utifrån ett 

vinstmotiv, de måste samtidigt följa de lagar, regler och förordningar 
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som diverse myndighetsorgan stiftat, och som fungerar som de 

grundläggande regler under vilka företagande och näringsidkande 

måste ske. Som en del av fullföljandet av det ”sociala kontrakt” som 

enligt Carroll finns mellan företag och samhället, förväntas företag 

eftersträva sina ekonomiska mål inom de uppsatta juridiska ramarna.  

 

Juridiska skyldigheter avspeglar enligt Carroll (s. 41) en syn 

av ”kodifierad etik” på så sätt att de förkroppsligar grundläggande 

värderin gar om ett rättvist sätt att bedriva affärsverksamhet på, så som 

det är definierat av dem som stiftar lagar. De juridiska skyldigheterna, 

eller det juridiska ansvaret, ligger som nästa del i pyramiden och utgör 

tillsammans med de ekonomiska skyldigheterna fundamentala regler 

och förebud för en marknadsekonomi.   

 

4.2.3 Etiskt ansvar 

 

Även om ekonomiska och juridiska skyldigheter grundar sig i etiska 

normer om vad som är rättvist och rimligt, så utgör de etiska 

skyldigheterna det som är förväntat eller förbjudet av medlemmar i 

samhället, även om de inte är explicit uttryckta i lag. Etiska 
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skyldigheter uttrycker enligt Carroll (s. 41) de standards, normer och 

förväntningar om vad konsumenter, anställda, aktieägare och 

samhället anser vara rätt och rättvist, eller vad som stämmer överens 

med respekterandet och skyddandet av intressenters moraliska 

rättigheter.  

 

Carroll hävdar att förändrade etiska normer eller värderingar föregår 

tillkomsten av lagar då de blir drivkraften bakom lagstiftningen. När 

sådana förändrade värderingar blir tillräckligt etablerade i samhället 

resulterar de ofta i en förändrad lagstiftning, ett exempel på detta kan 

vara framväxten av en tuffare miljölagstiftning. Ett annat sätt att se på 

det är att etiska skyldigheter omfattar nya framväxande värderingar 

och normer som samhället förväntar sig att företagen ska möta, även 

om dessa speglar en högre standard än vad som krävs av lagen.  

 

Ovanpå dessa etiska förväntningar härrörande från olika 

samhällsgrupper ligger de underförstådda och fundamentala etiska 

principerna hämtade från moralfilosofin. ”Superimposed on these ethical 

expectations emanating from societal groups are the implied levels of ethical 

performance suggested by a consideration of the great ethical principles of 
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moral philosophy. This would include such principles as justice, rights and 

utilitarianism” (s. 41). 

 

Även om det etiska ansvaret ligger ovanpå de två tidigare delarna av 

pyramiden är viktigt att komma ihåg att det hela tiden samspelar med 

det juridiska ansvaret. ”That is, it is constantly pushing the legal 

responsibility category to broaden or expand while at the same time placing 

ever higher expectations on businesspersons to operate levels above that 

required by law” (s. 41). Samhällets etiska värderingar och normer idkar 

hela tiden påtryckningar på det juridiska ansvaret för att bredda och 

utvidga detta.  

 

4.2.4 Filantropiskt ansvar 

 

Filantropi omfattar enligt Carroll (s. 42) de handlingar som företag 

utför som svar på samhällets förväntningar om att företag ska agera 

som goda samhällsmedborgare (corporate citizens). ”This includes 

actively engaging in acts or programs to promote human welfare or goodwill” 

(s. 42). Exempel på detta kan vara företag som avsätter tid och/eller 

pengar till konst, utbildning eller samhällsfrämjande aktiviteter.  
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Det särskiljande draget mellan filantropiska och etiska skyldigheter är 

enligt Carroll att de förra inte förväntas ur ett etiskt eller moraliskt 

perspektiv. De är önskvärda ur samhällets synpunkt, men företag som 

inte bidrar med en önskvärd mängd resurser till filantropiska syften 

anses inte vara oetiska. Filantropi är därmed mer frivilligt och 

godtyckligt från företagens sida, även om samhället förväntar sig ett 

visst filantropiskt bidrag från företagen. Carroll poängterar vikten av 

att skilja mellan etiska och filantropiska skyldigheter eftersom många 

företag tycker att de är socialt ansvarstagande enbart genom att vara 

goda samhällsmedborgare, det vill säga att de ägnar sig åt en viss 

mängd filantropiskt givande. CSR inkluderar enligt Carroll 

filantropiska bidrag, men utgörs inte av enbart av dylika. Carroll 

menar istället att även om filantropi är högst önskvärt och uppskattat 

av samhället så är det egentligen mindre viktigt än de övriga tre 

delarna. Filantropi är mer som gräddan på moset.  

 

Carrolls pyramid utgörs således av en ekonomisk bas som visar att det 

ekonomiska ansvaret är grunden för ett socialt ansvarstagande. 

Företag förvänts även följa gällande lagar, då dessa utgör samhällets 

kodifiering av acceptabelt och oacceptabelt beteende. Nästa steg är 
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företagens ansvar att agera etiskt. På den mest fundamentala nivån 

innebär detta en skyldighet att göra det som är rätt, rättvist och riktigt, 

samt att undvika eller minimera skador gentemot företagets 

intressenter. Till sist förväntas företag också vara en god 

samhällsmedborgare. Detta innefattas i det filantropiska ansvaret, där 

företag förväntas bidra med finansiella och mänskliga resurser till 

samhället samt att förbättra livskvaliteten för människor.  

 

4.2.5 En utvärdering av Carrolls pyramid 

 

Syftet med pyramiden är enligt Carroll (s. 42) att visa att företagens 

totala sociala ansvar, ”the total CSR of business”, utgörs av distinkta 

delar som sammantaget utgör helheten. Urskiljningen av de olika 

delarna har pedagogiska fördelar i och med att dessa blir lättare att 

studera och förstå var för sig, men det är viktigt att komma ihåg att de 

inte är ömsesidigt uteslutande och att syftet inte är att sammanställa 

företagets ekonomiska ansvar med övriga skyldigheter. Ytterligare en 

fördel med modellen är att den visar på den ständigt förekommande 

men dynamiska spänning som råder mellan de olika ansvarsområdena. 
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En svaghet med pyramiden som metafor är enligt oss att det kan 

misstolkas som att de olika stegen bör uppfyllas ett i taget, och att det 

skulle finnas en inbördes rangordning mellan de olika skyldigheterna. 

Carroll betonar dock att så inte är fallet, utan att alla stegen ska 

uppfyllas vid varje tidpunkt.  

 

Wood (1991, s. 695) tar upp ett problem med Carrolls fyra kategorier 

genom att poängtera att de är just kategorier. Wood ser CSR som en del 

av det större Corporate Social Performance-begreppet, där CSR är de 

motiverande principer som ligger bakom företagens ansvarstagande 

agerande. Att identifiera kategorier är enligt Wood inte detsamma som 

att artikulera principer. “A principle expresses something fundamental that 

people believe is true, or it is a basic value that motivates people to act. 

Categories, in contrast, show how to distinguish among different types of 

phenomena, but they do not represent motivators or fundamental truths” 

(Wood, 1991, s. 695). Carrolls kategorier kan i ljuset av denna kritik 

sägas vara ett pedagogiskt verktyg för att beskriva olika delar av det 

sociala ansvaret i termer av företags agerande, men de förklarar inte de 

bakomliggande motiven till företags agerande. Vi återkommer till 

Woods principer och CSP-modell i nästa kapitel. 
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4.3 Argument för och emot CSR 

 

Förutom att definiera vad CSR är så tar Davis i sin artikel från 1973 

även upp de enligt honom starkaste argumenten för och emot att 

företag bör ta ett socialt ansvar (Davis, 1973, s. 313-321). Dessa 

argument bör till viss mån ses i ljuset av den syn på CSR som Davis 

har (se ovan), att CSR börjar där lagen slutar, en något mer restriktiv 

syn än till exempel Carrolls således.  

 

4.3.1 Därför bör företag ta ett socialt ansvar 

 

Det första argument Davis tar upp för att företag bör ta ett socialt 

ansvar är att det på lång sikt helt enkelt är i deras eget intresse. 

Rationaliteten bakom detta är att samhället förväntar sig att företagen 

ska tillgodose samhället med vissa samhälleliga nyttigheter, och 

företaget måste tillgodose dessa nyttigheter för att kunna vara lönsamt 

på lång sikt. ”The firm which is most sensitive to its community needs will 

as a result have a better community in which to conduct its business” (Davis, 

1973, s. 313). Detta argument menar således att ett bättre samhälle 

skapar en bättre omgivning för företagen.  
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Ovanstående är enligt Davis (s. 313) nära kopplat till idén med public 

image, att varje företag vill ha ett gynnsamt rykte för att lättare 

attrahera kunder, anställda och så vidare. Tanken här är att sociala mål 

är högt prioriterade bland allmänheten, vilket leder till att företag som 

vill ha ett gott rykte bland allmänheten måste visa att de också stöder 

dessa mål. 

 

Om public image-argumentet går ut på att skaffa fördelar för enskilda 

företag så gäller Davis (s. 313) argument om företagens 

livskraft, ”viability of business”, alla företag i samhället. Näringslivet är 

en institution som finns till enbart för att det tillgodoser samhället med 

värdefulla tjänster. Samhället har gett företagen rätten att finnas till, 

och denna rätt kan dras in om inte företagen uppfyller samhällets 

förväntningar. Om det vill behålla sin nuvarande roll i samhället och 

den sociala makt det besitter så måste näringslivet svara mot 

samhällets krav och ge samhället vad det vill ha. Detta brukar kallas 

Davis Iron Law of Responsibility som är att ”...in the long run, those who do 

not use power in a manner which society considers responsible will tend to 

loose it” (s. 314.). Detta betyder enligt Davis att den klassiska (national-) 

ekonomiska doktrinen om det inte föreligger något ansvar utöver att 
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lyda lagen (se nedan) förlorar lite av sin slagkraft, eftersom den leder 

till att företagen kommer att förlora en stor del av sin makt. 

 

Ytterligare ett argument för att företagen bör ta ett socialt ansvar är 

enligt Davis att undvika statliga bestämmelser och regleringar, då 

dessa är kostsamma för företag och minskar flexibiliteten i deras 

beslutsmöjligheter. På grund av detta kan det hävdas att företag 

genom att frivilligt ta ett socialt ansvar, och på så sätt undvika statliga 

restriktioner, förmodligen åstadkommer nytta både för samhället och 

för sig själva. Frederick (1978, se ovan) betonar ju också att företagen 

kan välja att frivilligt ta ett socialt ansvar eller så kan det påtvingas 

dem. Nära kopplat till detta är också att förebyggande åtgärder är mer 

effektivt än att ställa till rätta efteråt. Om företagen skjuter upp 

samhällsproblem så kan de i framtiden bli så pass omfattande att det 

kommer att ta all företagens tid och resurser att "rätta till" dem. 

Eftersom dessa samhällsproblem måste åtgärdas någon gång så är det 

enligt Davis (s. 314) mer ekonomiskt att göra det på en gång, innan de 

växer sig alltför stora och omfattande.  
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Ett argument som är mer på individnivå är att företagsledare och 

affärsmän agerar under samma sociokulturella restriktioner som alla 

andra individer i samhället. Följaktligen, i takt med att samhällets 

normer förändras, så kommer enligt Davis även företagsledares 

beteende att förändras. ”If society moves toward norms of social 

responsibility... then the businessman is subtly and inevitably guided by these 

same norms” (s. 315). Davis kopplar detta till utilitaristiskt tänkande, 

företagsledare har en nyttofunktion i vilken denne eftersträvar mer än 

ekonomisk tillfredsställelse. En variant av utilitarismen, lexikografisk 

utilitaristisk teori, menar enligt Davis att varje persons nyttofunktion 

existerar i någon form av prioritetsordning i stil med Maslows 

behovspyramid (se t ex Jacobsen & Thorsvik, 1998). När ett mål är 

uppfyllt så riktar företagsledaren blicken mot nästa. Det skulle då 

enligt Davis (s. 315) kunna få följden att så länge företagsledaren 

uppfyller sina ekonomiska mål så styrs dennes beslut av nästa mål, 

som då kan vara att ta ett socialt ansvar. På detta sätt kan 

företagsledaren verka vara socialt ansvarstagande trots att dennes 

första prioritet är ekonomisk vinst. 
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4.3.2 Därför bör företag inte ta ett socialt ansvar 

 

Det mest utbredda argumentet för varför företag inte bör ta ett socialt 

ansvar är enligt Davis (s. 317-321) den klassiska (national-) ekonomiska 

doktrinen om vinstmaximering. Enligt denna syn är företagets uppgift 

en ekonomisk sådan, och vinst är det enda måttet på framgång. 

Företagsledare är agenter åt (aktie-) ägarna, och alla deras beslut styrs 

av deras vilja att maximera vinsten åt ägarna. Denna syn är 

förespråkad inte minst av Nobelpristagaren Milton Friedman. 

Friedman (1972, s. 165) menar att företagsledares skyldighet är att 

driva företag i enlighet med ägarnas önskemål, vilket vanligtvis är att 

tjäna så mycket pengar som möjligt, samtidigt som de följer samhällets 

grundläggande regler, både de som finns reglerade i lag, och de som 

utgörs av etisk kutym. I ljuset av dagens framväxt av olika etiska 

fonder och dylikt är Friedmans antagande att ägarnas önskemål bara 

är att få så hög avkastning som möjligt enligt vår mening värt att i viss 

mån ifrågasätta. Men även om ägarna har andra preferenser än vad 

Friedman trodde då han skrev detta så är hans resonemang om att 

företagsledningens skyldighet är att driva företag i enlighet med 

ägarnas önskemål ändå relevant.  
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Om företagsledningens tar på sig ett socialt ansvar och detta minskar 

ägarnas avkastning så spenderar denne enligt Friedman deras pengar. 

Om det leder till höjda priser så spenderar företagsledaren kundernas 

pengar, och om det går ut över de anställdas löner så spenderar 

företagsledaren deras pengar. “Få ting skulle väl grundligare kunna 

undergräva själva grundvalarna för vårt fria samhälle än om 

bolagstjänstemännen verkligen accepterade att de skulle ha något annat 

samhällsansvar än att tjäna så mycket pengar som möjligt åt aktieägarna” 

(Friedman, 1972, s. 166).  

 

Ett annat argument som både Davis (s. 318-319) och Friedman (1972, s. 

166) lyfter fram är att företagsledare inte alltid är de mest lämpade 

personerna för att utföra dessa samhällsnyttiga funktioner. De är bra 

på att driva företag men är de lämpade att avgöra vilka resurser som 

ska satsas för att uppnå olika samhällsmål? Vi håller dock i detta fall 

med Preston & Post (1975, s. 35) som hävdar att inkompetens inte är ett 

skäl för att avsäga sig ett ansvar. Det är i vår mening ett alltför lätt sätt 

att slippa undan att bara säga att ”vi är inte något bra på det här…”. 

Däremot kan det fortfarande vara relevant att diskutera om det kanske 

finns mer effektiva samhällstrukturer för att maximera samhällsnyttan 
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än att ålägga näringslivet ett ansvar att utföra sådana samhällsnyttiga 

funktioner. Men detta är då något som medborgarna i samhället bör 

bestämma, företag kan inte avsäga sig ett ansvar, om de av samhället 

har ålagts ett sådant, enbart på grund av inkompetens.  

 

Enligt den funktionella teorin (Wood, 1991, s. 696) så är samhällets 

uppgifter uppdelade mellan olika samhällsinstitutioner, familjen för 

reproduktion, staten för allmän välfärd, ekonomin för att producera 

varor och tjänster, och så vidare. Neoklassiska nationalekonomer 

brukar enligt Wood förespråka effektiviteten i denna uppdelning av 

arbetskraft, och poängtera risken med att mixtra med den genom att 

kräva att företag ska ta ett socialt ansvar. Även Davis (s. 319) tar upp 

det eventuella problemet med att företag genom att behöva ägna sig åt 

att uppfylla samhällsmål riskerar att tappa fokus på den ekonomiska 

produktiviteten. Detta riskerar att leda till att företagen presterar dåligt 

både på det ekonomiska och på det sociala området. Preston & Post 

(1975, s. 14-28) visar dock i sin omarbetning av den funktionella teorin 

på det ömsesidiga beroendet mellan samhälls-

institutioner, ”interpenetrating systems”, snarare än deras funktionella 

specialisering. Detta skulle då istället stödja idén att företag bör ta ett 
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socialt ansvar eftersom de finns till och agerar i en gemensam 

omgivning.  

 

Davis (s. 320) tar även upp ett argument som går ut på att företagen 

redan har tillräckligt stor makt, och att inga åtgärder bör tas som ger 

dem mer makt. Att kombinera sociala aktiviteter med företagens redan 

etablerade ekonomiska aktiviteter skulle ge företagen en överdrivet 

stor koncentration av makt. Samhället vill inte att företagen ska vara en 

så stor institution i samhället att den överskuggar alla andra 

institutioner, ”business already has all the power society can wisely allow it 

to have” (Davis, 1973, s. 320). Detta resonemang går dock i vår mening 

lite emot Davis egen åsikt att företagen bör ta ett socialt ansvar därför 

att de annars riskerar att förlora den makt de besitter. Det senare 

argumentet utgår ifrån att företagen har en viss makt, och att de därför 

måste ta ett visst ansvar, medan det förra menar att företagen inte ska 

åläggas ett ansvar av samhället då detta leder till att de får en för stor 

makt.  
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4.4 CSR så här långt 

 

Så här långt har vi redogjort för ett flertal definitioner av CSR. Det som 

de alla har gemensamt är att de stipulerar en förpliktelse för företaget 

att sträva efter, eller ta ansvar för, någonting mer än företagets vinst – 

de förväntas arbeta för det ”allmänna bästa”. De kan hållas ansvarig 

för både de direkta följderna av sin verksamhet samt för mer indirekta 

följder. Vissa menar att det ofta är lönsamt för företagen att ta ett 

socialt ansvar, främst på lång sikt, medan andra hävdar att det måste 

vara kostsamt för att det ska vara ett socialt ansvarstagande. Det kan 

vara frivilligt eller det kan påtvingas företagen, och vi har också 

poängterat att det kan finnas flera anledningar eller motiv bakom ett 

ansvarstagande. Till sist delade vi upp det sociala ansvaret i ett 

ekonomiskt, ett juridiskt, ett etiskt samt ett filantropiskt ansvar, där det 

betonades att företaget måste uppfylla alla dessa ansvar för att de ska 

ta ett socialt ansvar.  

 

Vi har också diskuterat ett antal argument för och emot varför företag 

bör ta ett ansvar. De flesta argumenten för betonar att det (på lång sikt) 

ligger i företagets eget intresse att ta ett socialt ansvar. Detta kan 
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motiveras med att företaget tjänar på att vara verksamt i ett gynnsamt 

omgivande samhälle, att det är positivt för företagets image eller rykte, 

att det kan vara ett sätt att slippa bestämmelser och regleringar, eller 

att det helt enkelt är nödvändigt för att samhället ska ”tillåta” företaget 

att fortsätta med sin verksamhet. Ytterligare ett argument för att 

företag bör ta ett socialt ansvar som vi har diskuterat är att företaget 

utgörs av individer med normer och värderingar som influeras av de 

rådande normer och värderingarna i samhället.  

 

Ett av de främsta argumenten mot att företagen bör ta ett socialt ansvar 

är att företagens uppgift i samhället är att vara så effektiva som möjligt. 

Om de tar ett socialt ansvar som inte är lönsamt spenderar de pengar 

som de inte har rätt att spendera. Det är dessutom ineffektivt för 

samhället som helhet att företagen tar ett sådant ansvar, företag, och 

företagsledare, ska ägna sig åt det de är bra på och låta någon annan 

institution i samhället, till exempel staten, ansvara för de sociala 

bitarna. Till sist har vi även diskuterat risken med att företag får en 

alltför stor koncentration av makt i samhället om samhället kräver att 

de ska ta ett socialt ansvar.  
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5 CSR vidareutvecklas 
 

I detta kapitel tar vi upp de i vår mening viktigaste begrepp och teorier 

som har vuxit fram ur den tidigare CSR-diskussionen. Först behandlar 

vi Corporate Social Responsiveness som är en direkt utveckling av 

CSR-begreppet, för att sedan diskutera företagets intressenter. Dessa 

teorier vävs sedan ihop med de tidigare diskussionerna om CSR till ett 

mer övergripande teoretiskt ramverk, Corporate Social Performance, 

eller CSP-modellen. Efter detta kommer vi att använda oss av delar av 

denna modell för att diskutera skillnaden mellan intressent- och 

samhällsfrågor.  

 

5.1 Corporate Social Responsiveness 

 

Frederick beskrev 1978 ett skifte från det filosofisk-etiska begreppet 

corporate social responsibility (definierat som “corporation’s obligation 

to work for social betterment”, se ovan) till det mer handlingsinriktade 

begreppet corporate social responsiveness (”the capacity of a corporation 

to respond to social pressure”) (Frederick, 1978). Corporate social 
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responsiveness är således mer fokuserat på hur företag på bästa sätt 

kan anpassa sig till de krav och förväntningar som ställs på dem.  

 

Detta skifte beror enligt Frederick bland annat på att de moraliska 

grunderna bakom corporate social responsibility inte är klara och 

tydliga, och att det inte finns någon samstämmighet om dem. ”One 

searches in vain for any clear and generally accepted moral principle that 

would impose on business an obligation to work for social betterment” 

(Frederick, 1978). Frederick menar att argumenten både för och emot 

tanken att företag har ett socialt ansvar utgörs av en salig blandning av 

olika tankar och moraliska principer såsom jämlikhet, samhällets bästa, 

det ansvarsfulla användandet av makt (argument för ett socialt ansvar), 

individens frihet samt skyddandet av ekonomiska friheter (argument 

mot ett socialt ansvar). 

 

För att särskilja de nya idéerna angående företagens roll i samhället 

från de äldre är det enligt Frederick lämpligt att särskilja på Corporate 

Social Responsibility (CSR1) och Corporate Social Responsiveness 
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(CSR2), eller företagens sociala anpassning3 . Detta senare begrepp 

lägger alltså fokus på hur företag kan anpassa sig till de sociala 

förväntningar och påtryckningar på företaget som kommer från det 

omgivande samhället.  De huvudsakliga frågorna blir då att leta i 

organisationen efter de mekanismer, tillvägagångssätt och 

beteendemönster som sammantagna kan känneteckna en organisation 

som mer eller mindre kapabel att reagera på sociala förväntningar. Här 

finns en tydlig skillnad mellan de två begreppen. Medan argumenten 

runt CSR1 alltid har haft filosofiska övertoner, så undviker CSR2 

filosofin till förmån för en mer management-inriktad ansats. Frederick 

hoppas att detta kan leda till att ta bort en del av den ”moraliska 

hettan” från företagen, och att mindre uppmärksamhet nu kan riktas 

mot företagens moraliska ståndpunkt, och mer uppmärksamhet kan 

riktas mot hur företagen med sina handgripliga aktiviteter kan anpassa 

sig till de krav som ställs på det.   

 

                                        
3 Egentligen anpassningsförmåga, men då vi anser att det i det här sammanhanget är 

poänglöst att tala om förmåga som inte omsätts i praktiken använder vi termen 

anpassning. Denna term anser vi även bättre beskriver det essentiella i corporate 

social responsiveness. 
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Ett annat sätt att se det på är enligt Frederick att CSR2 utgår ifrån att 

den centrala frågan i CSR1, huruvida företag bör möta sociala 

förväntningar, redan har besvarats med ja av den allmänna opinionen 

och diverse statliga regleringar och att företagens uppgift nu är att lära 

sig att anpassa sig på ett givande, humant och praktiskt sätt. Det 

viktigaste för forskare blir då att redogöra för de faktorer som 

möjliggör för ett företag att anpassa sig till de påtryckningar som 

kommer från den samhälleliga -politiska-statliga omgivningen. ”Social 

responsiveness means the ability to manage the company’s relations with 

various social group” (Frederick, 1978). 

 

Frederick tar även upp ett antal svagheter med CSR2. För det första så 

klargör det inte innebörden i CSR1, vi dras fortfarande med problemet 

att definiera ”samhällelig förbättring”. Vi vet fortfarande inte om, eller 

i vilken utsträckning, social anpassning kommer leda till ett allmänt 

tillstånd av socialt ansvar, eller om större social anpassning 

automatiskt leder till större samhällelig förbättring, eller om social 

anpassning logiskt är att jämställa med samhällelig förbättring.  

 



 

CSR – ansvar eller anpassning? 

 

 

70 

CSR2-ansatsen undviker enligt Frederick helt enkelt att 

definiera ”samhällelig förbättring”. Den tar istället för givet att det 

finns samhälleliga påtryckningar och att företag måste reagera på 

dessa.  Detta sätter på ett vis företagen i en passiv roll av att enbart 

reagera på ett samhälle som aktivt uttrycker sina önskemål. Genom 

detta förespråkar CSR2-ansatsen på sätt och vis att företagen, genom att 

de på egen hand avgör vilken grad av social anpassning de ska utöva, 

bestämmer sin egen innebörd av socialt ansvar och samhällelig 

förbättring. Den klargör inte förhållandet mellan företagen och 

samhället, hur detta ser ut, hur det bör se ut, och vilka som bör beaktas.  

 

CSR2 rymmer ingen normativ teori och förespråkar inga särskilda 

värderingar för företag att följa i sitt sociala anpassande. Frederick 

menar att det största tillkortakommandet med CSR1 kanske är att det 

inte lyckats formulera någon klar moralisk princip som rättfärdigar 

inför alla en skyldighet för företag att arbeta för samhällelig förbättring. 

Detsamma gäller enligt Frederick för CSR2, och resultatet blir en 

implicit tillit till etablerade organisatoriska värderingar och rådande, 

men föränderliga, samhälleliga värderingar.  
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5.2 Företagets intressenter 

 

Carroll (1991, s. 43) hävdar att det finns en naturlig koppling mellan 

tanken på CSR4  och företagets stakeholders, eller intressenter. Ordet 

social i Corporate Social Responsibility har enligt Carroll alltid varit vagt 

och inte tydligt kunnat definiera mot vilka företagen har ett ansvar. 

Intressentmodellen hjälper till att personifiera de sociala eller 

samhälleliga skyldigheterna genom att specificera vilka grupper eller 

personer som företagen bör beakta i sitt sociala 

ansvarstänkande. ”Thus, the stakeholder nomenclature puts ‘names and 

faces’ on the societal members who are most urgent to business, and to whom 

it must be responsive” (s. 43).  

 

Företagets intressenter är enligt Carroll de personer eller grupper som 

har ett anspråk, en fordran eller ett intresse i företagets verksamhet. 

Dessa anspråk kan utgöras av en juridisk fordran som en följd av ett 

avtal. De kan också utgöras av ett moraliskt anspråk, till exempel 

                                        
4 När vi använder förkortningen CSR, utan någon tillhörande siffra, betyder den 

om inget annat anges Corporate Social Responsibility.  
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rätten att behandlas rättvist eller att få göra sin åsikt hörd i en fråga. 

Företagsledningens uppgift är att avgöra vilka intressenter som bör 

beaktas och tas i åtanke vid beslutsprocessen. Carroll identifierar två 

kriterier för att bedöma intressenters, och deras anspråks, betydelse, 

nämligen gruppernas legitimitet och deras makt.  

 

Ur ett CSR-perspektiv är enligt Carroll legitimitet, det vill säga 

huruvida intressenterna har ett rättmätigt krav, det viktigaste. 300 

anställda på väg att bli uppsagda har ett mer rättmätigt krav på 

ledningens fokus vid en fabriksnedläggning än den lokala 

handelskammaren som riskerar uteblivna medlemsavgifter (s. 43). 

Detta skiljer sig från intressenternas makt, eller hur stort inflytande de 

har över företaget. Många små och oorganiserade ägare har till 

exempel normalt ett mindre inflytande hos ledningen än vad till 

exempel en stor institutionell ägare har (s. 43). Maktkriteriet har 

således med företagets beroende av intressentgruppen att göra, ju mer 

beroende företaget är av gruppen, desto viktigare är den för företaget.  
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5.2.1 Primära och sekundära intressentgrupper 

 

Clarkson (1995, s. 106-107) definierar företagets intressenter utifrån en 

syn som har relativt mycket gemensamt med Carrolls maktkriterium. 

Men Clarkson går ett steg längre och skiljer på företagets primära och 

sekundära intressenter. En primär intressent, eller snarare 

intressentgrupp, är en intressentgrupp vars fortsatta medverkan är 

nödvändig för företagets fortsatta överlevnad. Typiska primära 

intressentgrupper är ägare och investerare, anställda, kunder, 

leverantörer samt vad Clarkson kallar ”the public stakeholder group” (s. 

106) vilken utgörs av staten samt lokalsamhället som tillhandahåller 

infrastruktur och marknader, vars lagar och regleringar företaget 

måste följa, samt till vem företaget är skyldig att betala skatt. Det råder 

en hög grad av ömsesidigt beroende mellan företaget och dess primära 

intressentgrupper. Om någon primär intressentgrupp, såsom kunder 

eller leverantörer, blir missnöjd och avbryter samarbetet, helt eller 

delvis, kommer detta att allvarligt skada företaget, eventuellt så pass 

att det inte längre klarar att fortsätta sin verksamhet. Företagets 

överlevnad beror således enligt Clarkson på företagets förmåga att 
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skapa ett tillräckligt värde, finansiellt eller annat, åt sina primära 

intressentgrupper.  

 

Sekundära intressentgrupper definieras enligt Clarkson som “those who 

influence or affect, or are influenced or affected by, the corperation, but they 

are not engaged in transactions with the corperation and are not essential for 

its survival” (s. 107). Exempel på sekundära intressentgrupper är media 

och särskilda intressegrupper. Dessa har enligt Clarkson möjligheten 

att skapa opinion för eller emot företagets ager ande, och kan på så sätt 

allvarligt skada företaget, men företaget är inte beroende av dem för 

sin överlevnad.  

 

Som vi tidigare nämnt så identifierar Clarkson företagets intressenter 

utifrån något som kan jämföras med Carrolls maktkriterium. Detta blir 

extra tydligt om man beaktar hans uppdelning i primära och 

sekundära intressenter, där primära intressenter är de vars fortsatta 

medverkan är nödvändig för företagets överlevnad. Clarkson tar 

däremot inte upp något kriterium i stil med Carrolls 

legitimitetskriterium. Skulle även en sådan moralisk dimension vävas 

in i resonemanget om primära och sekundära intressenter skulle denna 
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uppdelning säkerligen se något annorlunda ut. För Clarksons fortsatta 

resonemang om samhälls- och intressentfrågor, som vi diskuterar 

senare, blir dock en sådan moralisk intressentdiskussion onödig.  

 

5.2.2 Stakeholder management 

 

Carroll (1991, s. 43-44) beskriver stakeholder management, som en 

process där ledningen försöker förena sina egna mål med de krav och 

förväntningar som olika intressentgrupper har på företaget. ”The 

challenge of stakeholder management is to ensure that the firm’s primary 5 

stakeholders achieve their objectives while other stakeholders are also satisfied” 

(Carroll, 1991, s. 43). Även om en sådan här vinn-vinn-situation inte 

alltid är möjlig så är det enligt Carroll ett legitimt och önskvärt mål för 

ledningen att eftersträva för att skydda sina långsiktiga intressen.  

 

                                        
5  Carrol använder här termen primary stakeholders, men utan att definiera vilka 

intressenter som skulle vara viktare än andra. Till skillnad från Clarkson gör han 

ingen direkt uppdelning i primära och sekundära utan menar här snarare de 

intressenter som av någon anledning anses som extra viktiga.  
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Clarkson (1995, s. 110-113) är jämfört med Carroll något mer dramatisk 

i sitt resonemang om stakeholder managament. ”The survival and 

continuing profitability of the corporation depend upon its ability to fulfill its 

economic and social purpose, which is to create and distribute wealth or value 

sufficient to ensure that each primary stakeholder group continues as part of 

the corporation’s stakeholder system” (s. 110). Som tidigare nämnts så kan 

ett misslyckande med att behålla en primär intressentgrupps 

medverkan leda till att företaget inte klarar att fortsätta sin verksamhet. 

Ett sådan misslyckande kan enligt Clarkson bero på två orsaker: a) 

företagets oförmåga att skapa och leverera tillräckligt värde för att 

tillfredsställa en eller flera av de primära intressentgrupperna, eller b) 

att företaget levererar ett ökat värde till en av grupperna på bekostnad 

av en eller flera andra primära intressentgrupper, vilket leder till att 

dessa blir missnöjda drar sig ur och avbryter samarbetet.  

 

Stakeholder management har således klara likheter med det tidigare 

CSR2-resonemanget. Det handlar i båda fallen om att företag ska 

anpassa sig till krav och förväntningar på företaget från dess 

intressenter. I vår mening är begreppen i de flesta fall utbytbara, det 

som skiljer är främst att stakeholder management har en tydligare 
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koppling till processen att identifiera och värdera vilka intressenter och 

krav som företaget ska beakta och anpassa sig till.  

 

5.3 Corporate Social Performance 

 

Ett av de många begrepp som har vuxit fram ur CSR är Corporate 

Social Performance (CSP) (se t ex Carroll, 1999). En svensk översättning 

av detta begrepp skulle kunna vara företagets sociala prestation, vi 

anser dock att detta inte riktigt lyckas fånga hela innebörden i 

begreppet. CSP kan ses som en vidareutveckling av CSR till ett bredare 

ramverk där CSR ingår som en del av detta teoret iska ramverk. Wood 

(1991, s. 693-694), hävdar att CSP-modellen syftar till att belysa tre 

aspekter: a) motiverande principer, b) beteendeprocesser och c) 

observerbara utfall av företags och lednings agerande relaterat till dess 

externa omgivning. Utifrån detta definierar Wood CSP som: “a business 

organization’s configuration of principles of social responsibility, processes of 

social responsiveness, and policies, programs, and observable outcomes as they 

relate to the firm’s societal relationships” (s. 693). 
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För att bedöma ett företags sociala prestation är det således enligt 

Wood nödvändigt att undersöka till vilken utsträckning principer om 

socialt ansvar motiverar företagets agerande, i vilken mån företaget 

använder sig av sociala anpassningsprocesser (social responsive 

processes), samt förekomsten och utformningen av policys och 

program framtagna för att styra företagets relationer till samhället och 

den samhällsinverkan (det vill säga de observerbara utfallen) som blir 

följden av företagets agerande, policys och program. En fördel med 

denna uppdelning är enligt Wood att det möjliggör en urskillning av 

sådana annars tvetydiga resultat som goda utfall från dåliga motiv, 

dåliga utfall från bra motiv, bra motiv men dålig implementering via 

processer, och så vidare.  
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Utifrån detta har Wood utvecklat the Corporate Social Performance Model: 

 

 

Figur 2: CSP-modellen (Wood, 1991, s. 694, egen bearbetning) 

 

I CSP-modellen återfinns såldes både CSR1 (företagens sociala ansvar), 

CSR2 (företagens sociala anpassning), samt även utfallet av företagens 

 

Principles of corporate social responsibility 

Institutional principle – legitimacy 

Organizational principle – public responsibility 

Individual principle – management discretion 

 

Processes of corporate social responsiveness 

Environmental assessment 

Stakeholder management 

Issues management 

 

Outcomes of corporate behavior  

Social impacts 
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agerande. Wood bryter vidare ut olika synsätt eller teorier inom dessa 

nivåer. 

5.3.1 Corporate Social Responsibility – principer 

 

Grundidén med företags sociala ansvar är enligt Wood (1991. s. 695-

702) att företagen och samhället är sammanflätade, snarare än skilda 

enheter, och därför har samhället vissa förväntningar på företagens 

beteende och på utfallet av deras agerande. Wood menar dock att det i 

försöken att specificera principer om CSR inte har skiljts på tre skilda 

men relaterade företeelser: förväntningar ställda på alla företag på 

grund av deras roll som ekonomiska institutioner, förväntningar 

ställda på specifika företag på grund av deras verksamhet samt 

förväntningar ställda på företagsledare (och andra) som moraliska 

aktörer i företaget. Dessa tre analysnivåer kallar Wood för institutional, 

organizational samt individual.  

 

• Institutionell nivå:  Legitimitet 

“Society gave business its charter to exist, and that charter could be amended 

or revoked at any time business fails to live up to society’s expectations. […] 
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In the long run, those who do not use power in a manner which society 

considers responsible will tend to loose it”.  (Davis, 1973, s. 314) 

 

Detta citat, som är Davis Iron Law of Responsibility (se ovan), uttrycker 

enligt Wood legitimitet på en samhällsnivå och beskriver företags 

ansvar som en samhällsinstitution som måste undvika att missb ruka 

sin makt. Denna princip gälle således för alla företag, oavsett deras 

specifika omständigheter. Wood hänvisar till tre teoriområden som 

stöd för denna legitimitetsprincip.  

 

Det första är Preston & Posts (1975, s. 14-28) omarbetning av den 

funktionella teorin där de betonar det ömsesidiga beroendet mellan 

samhällsinstitutioner, snarare än deras funktionella specialisering, 

vilket stöder idén att företag bör ta ett socialt ansvar eftersom de finns 

till och agerar i en delad omgivning (se ovan).  

 

Det andra teoriområdet Wood hänvisar till är Freemans stakeholder 

perspective, som enligt Wood svarar på frågan vem företag ska ta ett 

ansvar gentemot. Freemans definition av företagets intressenter är: 

“those groups who can affect or are affected by the achievement of an 
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organization’s purpose” (Freeman, 1984, i Wood, 1991, s. 697). Denna 

definition stämmer således överens med Carrolls och Clarkson syn på 

företagets intressenter (se ovan). Wood hävdar att en analys av 

företagets intressenter bidrar med en utgångspunkt för akademiker att 

fundera på hur samhället beviljar och fråntar företagslegitimitet. ”If 

central stakeholders lose confidence in the firm’s performance, legitimacy may 

be withdrawn as the stakeholders refuse to provide their share of reciprocal 

benefits” (Wood, 1991, s. 697). Wood menar vidare att om inte företaget 

kan kompensera för förlorade intressentförmåner så blir 

det ”illegitimt” och dör.  

 

För det tredje kritiserar Wood synen att strävan efter egennytta leder 

till den mest effektiva allokeringen av samhällets resurser, och därmed 

till maximal samhällelig välfärd. Wood menar på att det finns en 

moralisk och praktisk otillräcklighet i användandet av detta perspektiv 

som en bas för det moderna livet och som försvar för total autonomi i 

affärslivet, då detta synsätt ignorerar grundläggande frågor om 

rättigheter och rättvisa. Vi kommer att diskutera företagsetik och 

socialt ansvar mer genomgående i ett senare kapitel. 
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• Organisatorisk nivå: offentligt ansvar (Public Responsibility) 

“Businesses are responsible for outcomes related to their primary and 

secondary areas of involvement with society” (Wood, 1991, s. 697).  

 

Enligt denna princip, härledd från Preston & Post (1975), är företag inte 

ansvariga för att lösa alla problem i samhället. De är däremot 

ansvariga för att lösa de problem som de direkt, eller indirekt, skapar 

samt att hjälpa till att lösa de problem och samhällsfrågor som är 

relaterade till deras verksamhet och deras intressen. En fördel med 

denna princip är, enligt Wood, att den klarare tydliggör vad som är 

företagets sociala ansvar då det sociala ansvaret ”begränsas” till det 

som är relaterat till företagets intressen, verksamhet och agerande. Ett 

problem är dock att den ömsesidiga inverkan mellan affärslivet och 

samhället är så omfattande att det går att motivera ett 

samhällsengagemang som ligger väldigt långt ifrån företagets direkta 

eller indirekta engagemang. En effekt av detta blir enligt Wood att 

denna princip lämnar en avsevärd frihet åt företagsledare att avgöra 

vilka samhällsproblem och frågor som är relevanta och hur de bör 

bemötas. Vi känner till stor del igen detta resonemang från Fredericks 

resonemang om CSR1 (se ovan).  
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• Individuell nivå: ledningens omdöme (managerial discretion) 

“Managers are moral actors. Within every domain of corporate social 

responsibility, they are obliged to exercise such discretion as is available to 

them, toward socially responsible outcomes” (Wood, 1991, s. 698)  

 

Ett företags sociala ansvar är enligt Wood inte kopplat till någon 

abstrakt organisatorisk aktör, det är kopplat till individuella mänskliga 

aktörer, som ständigt tar beslut och val, stora som små, en del mindre 

och en del med stora konsekvenser. Principen om ledningens omdöme, 

managerial discretion, bygger enligt Wood på följande ideer: a) 

företagsledare agerar i en omgivning som är full av val, b) 

företagsledares agerande är inte helt och hållet bestämt av 

företagsrutiner,  formella arbetsinstruktioner, tillgång på resurser, eller 

teknologi, och c) företagsledare är moraliska aktörer på jobbet likväl 

som i andra situationer i livet.  Trots förekomsten av företagets sociala 

ansvar och att dessa skyldigheter på olika sätt finns beskrivet så har 

företagsledare valmöjligheter om hur de ska uppfylla många av dessa 

skyldigheter. Enligt denna princip är det sociala ansvaret på 

individnivå, varje företagsledare är ansvarig för sina val och sina 

handlingar. ”Further, the principle implies that because managers possess 
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discretion, they are personally responsible for exercising it and cannot avoid 

this responsibility through reference to rules, policies, or procedures” (Wood, 

1991, s. 699). Vi kommer att diskutera företagsledare som moraliska 

aktörer mer utförligt i ett senare kapitel. 

 

5.3.2 Corporate Social Responsiveness – processer 

 

Frederick (1978) såg som vi tidigare nämnt framväxten av CSR2 som att 

detta begrepp skulle ta över efter CSR1 och att fokus nu skulle skiftas 

till implementeringen av CSR1. Wartick & Cochran (1985, i Wood, 1991, 

s. 703) menar dock att CSR2 kompletterar, men inte ersätter, CSR1 inom 

CSP-modellen. Wood (s. 703-707) tar i sin modell upp tre, i hennes 

mening, skilda delar, eller processer, inom CSR2: environmental 

assessment, stakeholder management samt issues management. CSR2 går 

enligt Woods ut på att företaget måste anpassa sig till sin omgivning. 

För att kunna göra det måste företaget skaffa sig kunskap och 

information om denna, företaget måste alltså analysera sin 

omvärld. ”This information component of responsiveness – knowledge about 

the environment – could then be used to devise strategies for adapting to 

environment or, conversely, changing it” (Wood, 1991, s. 704). Issues 
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management är enligt Wood att planera och övervaka interna och 

externa processer för att hantera företagets anpassning till 

sociala/samhällsfrågor i syfte att minimera risken för överraskningar. 

Grovt draget handlar det således om att identifiera och hantera vilka 

frågor som är intressanta för företaget att beakta. Både 

omvärldsanalys- och issues management-perspektivet anser vi dock 

göra sig bättre som integrerade under stakeholder management. Wood 

poängterar också den nära kopplingen mellan de tre begreppen: “The 

three facets of responsiveness – environmental assessment (context), 

stakeholder management (actors), and issues management (interests) – are 

theoretically and pragmatically interlocked. Stakeholders are involved in 

issues, issues involve stakeholders and their interests; and information about 

the environment is necessary for responses to be made.” (Wood, 1991, s. 706) 

 

5.3.3 Outcomes of Corporate Behavior – utfall 

 

Den sista delen i Woods CSP- modell är utfallet av företagets agerande. 

Wood (s. 708-711) delar upp utfallet i tre delar: den samhälleliga 

påverkan som företagens agerande resulterar i, utan hänsyn till de 

motiv eller de processer som ligger bakom detta agerande, de program 
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som företag använder för att implementera CSR1 och/eller CSR2, samt 

de policys som företagen utvecklat för att hantera samhälls- och 

intressentfrågor.  

 

Den ur samhällets syn viktigaste aspekten av detta är självfallet den 

effekt som företagens agerande får på samhället. En analys av denna 

kan ses som att cirkeln sluts genom att de frågor som från början låg 

till grund för först CSR1, och sen CSR2, återigen analyseras för att se om 

utfallet är tillfredsställande. Är det inte det har något gått fel i 

processen. Detta kan antingen bero på att man, något förenklat, tänkt 

fel CSR1-processen, gjort fel i CSR2-processen, eller mätt fel i 

utvärderingen av utfallet. Just detta mätproblem är något som forskare 

och andra ägnar mycket tid och ansträngning åt för tillfället (se t ex 

Löhman & Steinholtz, 2003) men som ligger utanför ramen av denna 

uppsats. Detsamma kan sägas gälla de program och policys som tas 

fram i företagen. Vi vill dock göra en poäng angående dessa, vilken är 

vikten av att dessa utformas på ett sådant sätt att de underlättar, 

istället för försvårar, för personer i företaget att agera på ett moraliskt 

sätt.  
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5.4  Intressent- eller samhällsfråga? 

 

Clarkson (1995, s. 92-105) tar upp problemet med att definiera CSR1, 

CSR2 samt vad som är social issues, eller samhällsfrågor. Ett bättre sätt 

för att utvärdera företagens sociala prestation (CSP) är enligt Clarkson 

att istället utgå ifrån hur företagen hanterar sina relationer med 

företagets intressenter. 

 

“…in the norm al course of conducting their business, corporate managers do 

not think or act in terms of the concepts of corporate social responsibilities and 

responsiveness, nor of social issues and performance” (Clarkson, 1995, s. 98). 

Med detta som grund förespråkar Clarkson att det är mer givande att 

utgå ifrån företagens hantering av sina intressenter, eftersom detta är 

frågor som företagsledare har lättare att relatera till. Många 

samhällsfrågor, som till exempel säker arbetsmiljö, är frågor som är så 

pass för viktiga för samhället i stort att de har lett till lagstiftning och 

regleringar från samhällets (statens) sida. Men de är samtidigt viktiga 

frågor för alla företag i termer av deras relationer till sina anställda, 

facket och staten, det vill säga några av företagets intressenter. 

Clarkson betonar dock det nödvändiga i att skilja på samhällsfrågor 
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och intressentfrågor, just eftersom företag och företagsledare hanterar 

relationer med sina intressenter och inte med samhället (även om 

samhället kan vara en intressent). En fråga som är av intresse för ett 

företag och någon av dess intressenter, det vill säga en intressentfråga, 

behöver inte nödvändigtvis vara av sådan vikt för resten av samhället 

att den ses som en samhällsfråga. Omvänt finns det även 

samhällsfrågor som är av betydande karaktär för samhället i stort men 

som kanske inte påverkar relationen mellan företaget och dess 

intressenter.  

 

Clarkson (s. 100-105) skiljer på samhällsfrågor och intressentfrågor 

genom att hävda att vad som är en samhällsfråga avgörs av det 

aktuella samhället, ofta över en längre tidsperiod. Om samhället tycker 

att det är nödvändigt kommer de styrande organen i samhället att 

införa lagar och regleringar gällande frågan. Om det inte finns sådana 

lagar och regleringar kan det vara en intressentfråga, men det är inte 

en samhällsfråga. Förekomsten av lagar och regleringar är enligt 

Clarkson ett test på huruvida en fråga har blivit en samhällsfråga eller 

inte. Detta stämmer inte riktigt med Carrolls definition av den etiska 

ansvarsdimensionen (se ovan). Även Carroll anser att förändrade 
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etiska normer och värderingar föregår tillkomsten av lagar då de är 

den bakomliggande drivkraften till dessa, och när dessa värderingar 

blir tillräckligt etablerade i samhället resulterar de ofta i lagstiftning. 

Men skillnaden mellan Carrolls och Clarksons syn är att Carroll 

fortfarande anser att företag har ett etiskt ansvar som sträcker sig 

längre än lagen då de etiska skyldigheterna omfattar nya framväxande 

värderingar och normer som samhället förväntar sig att företagen ska 

möta, även om dessa speglar en högre standard än vad som krävs av 

lagen. Vår åsikt är att huruvida något är reglerat i lag inte är ett 

lämpligt kriterium för att avgöra om det är en samhällsfråga eller inte. 

Det kan i vår mening finnas samhällsfrågor som inte är reglerade i lag, 

dessa kan också både vara eller inte vara en intressentfråga.  

 

Utifrån sitt tidigare resonemang har Clarkson tagit fram en modell som 

bygger på analysnivåerna i Woods CSP-modell (se ovan), institutionell 

nivå, organisatorisk nivå och individuell nivå.  
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Analysenhet 

 

Analysnivå 

 

Aktörer 

 

 

CSR1 och CSR2 

 

 

Institutionell 

 

 

Näringsliv 

 

Samhälle 

 

CSP 

 

Organ isatorisk 

 

Företag 

 

Intressentgrupper 

 

Stakeholder 

management 

 

Individuell 

 

Företagsledare 

 

Frågor/Relationer 

 

Figur 3: Analysnivåer (Clarkson, 1995, s. 104, egen bearbetning)  

 

På den institutionella nivån återfinns näringslivet och samhället, denna 

nivå är enligt Clarkson lämplig för diskussioner rörande CSR1 och 

CSR2. Den organisatoriska analysnivån utgörs av det enskilda företaget 

och dess intressenter, den lämpliga nivån för analys och utvärdering 

av CSP. Den individuella nivån utgörs av de företagsledare som 

hanterar intressentfrågor och relationer med företagets intressenter och 
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är den lämpliga nivån för analys och utvärdering av management 

performance.  

 

Clarkson menar att det uppstår förvirring när de olika analysnivåerna 

blandas ihop. Huruvida en specifik intressentfråga är en samhällsfråga 

bör diskuteras och avgöras av samhället, det vill säga på en 

institutionell nivå, inte av de enskilda företagen på en organisatorisk 

nivå.  

 

Genom att använda sig av denna analytiska ansats, som visar att alla 

samhällsfrågor inte nödvändigtvis är intressentfrågor och vice versa, 

menar Clarkson att en intressentfråga inte kan sägas utgöra ett socialt 

ansvar för företaget. Företagsledares ansvar är att avgöra vilka, om 

några, åtgärder som ska sättas in för att hantera frågan. Huruvida det 

är en samhällsfråga eller inte är enligt Clarkson irrelevant i det här 

sammanhanget.   
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6 Empiri 

 

I detta kapitel redogör vi för den syn på det sociala ansvarstagandet 

som representanterna för företagen och intressenterna har uppvisat. 

För att skapa oss en helhetsbild av respondenternas syn på svenska 

företags sociala ansvar utgår vi inte ifrån någon strukturmässig 

uppdelning mellan intressenter och företag eller mellan branscher. Vi 

har istället valt att fokusera på de tre övergripande frågeställningarna 

som vi inledningsvis benämnde ”vad?”, ”hur?” och ”varför?”. Vad 

anser respondenterna är företagens sociala ansvar? Hur arbetar man 

med socialt ansvar bland svenska företag? Varför tar företag ett socialt 

ansvar? Kapitlet avslutas med att vi utifrån dessa övergripande 

frågeställningar för en sammanfattande diskussion kring hur synen på 

det sociala ansvarstagandet. Det empiriska materialet grundar sig på 

de intervjuer vi har genomfört med representanter från intressenter 

och företag mellan den 14 mars och den 4 april 2003.   
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6.1 Vad är företagens sociala ansvar? 

 

I detta avsnitt behandlar vi frågan om vad ett socialt ansvar innebär för 

företag och dess intressenter och försöker med hjälp av de 

underliggande resonemangen i intervjuerna utreda om det finns 

gemensamma drag eller olikheter i respondenternas syn på vad 

företagets sociala ansvar innebär. Hur ser uppfattningen om vilka 

grupper företag har ett ansvar mot ut? Inom vilka ramar ligger det 

sociala ansvarstagandet, det vill säga för vad är företag ansvariga? Om 

företag har ett socialt ansvar, vem är det då som är ansvarig? 

 

6.1.1 Ansvar mot vem? 

 

Vilka är det egentligen som omfattas av företagens sociala ansvar? Vi 

bad respondenterna att redogöra för vem eller vilka i samhället som 

företaget har ett socialt ansvar mot, samt om det finns någon eller 

några som företaget har ett huvudsakligt socialt ansvar mot. Tabell 1 

visar fördelningen över vilka grupper de åtta företagsrepresentanterna 

nämner att företaget har ett socialt ansvar gentemot. Vi vill göra 

läsaren uppmärksam på att alla respondenter har nämnt flera grupper.  
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Kunder  

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

7 

 

Anställda 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

 

Leverantörer  

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

Ägare 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

5 

 

Samhället 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

6 

 

Tabell 1: Mot vem eller vilka har företag ett socialt ansvar? Branschvis. 

 

Respondenterna lyfter fram ett antal olika grupper som de menar att 

företaget har ett socialt ansvar gentemot. De grupper som nämns är 

anställda, leverantörer, ägare, kunder samt samhället, även om det 

bara är en företagsrepresentant som nämner företagets leverantörer. Vi 

finner dock inga nämnvärda skillnader i synen på mot vem eller vilka 

företag har ett socialt ansvar mellan olika de branscherna. I tabell 2 
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visar vi samma fråga men uppdelat mellan respondenter från företag 

och respondenter från intressenter. På grund av att det är åtta 

företagsrepresentanter men bara fem intressentrepresentanter samt att 

alla respondenter har nämnt mer än en grupp har vi här valt att 

presentera resultaten i procent av respektive grupp istället för faktiskt 

antal.  
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Kunder  

 

20 % 

 

88 % 

 

62 % 

 

Anställda 

 

80 % 

 

100 % 

 

92 % 

 

Leverantörer  

 

40 % 

 

13 % 

 

23 % 

 

Ägare 

 

60 % 

 

63 % 

 

62 % 

 

Samhället 

 

80 % 

 

75 % 

 

77 % 

 

Tabell 2: Mot vem eller vilka har företag ett socialt ansvar? Intressenter och företag. 
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Intressenternas syn stämmer relativt väl överens med företagens. Det 

mest anmärkningsvärda är att bara en av fem intressenter svarar att 

företag har ett socialt ansvar gentemot kunderna. Detta kan dock bero 

på att de intressenter som representerar en av dessa grupper av 

naturliga skäl fokuserar på denna. Följaktligen är det också 

representanten för Sveriges Konsumentråd som har svarat kunder. I 

övrigt skiljer sig inte intressenternas syn nämnvärt från företagens, 

förutom att intressenterna i högre grad verkar anse att företag har ett 

socialt ansvar gentemot sina leverantörer.  

 

Alla respondenter nämner att företagen har ett socialt ansvar gentemot 

flera av ovan nämnda grupper: 

 

”Jag är övertygad om att det företag som vill verka långsiktigt måste 

åstadkomma nytta och avkastning för sina ägare, det måste vara ett företag 

som är attraktivt med goda villkor för sina anställda, men det måste också 

betyda något för det samhälle i vilket det verkar. Om du är fullständigt 

betydelselös för det som är det omgivande samhället så är du utbytbar.” 

(Intressent) 
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Tio respondenter talar om att företaget har ett ansvar mot samhället i 

stort. En fråga som då kan ställas är vilka som respondenterna anser 

omfattas av detta begrepp. Många relaterar till lokalsamhället, eller det 

samhälle som företaget bedriver sin verksamhet i och att företaget 

måste arbeta för att bygga upp en bra relation till det: 

 

”Vi är ju beroende av lokalpolitiker när de ger tillstånd (för att öppna en 

butik) […] . Man måste ha en god relation till myndigheter, både på det lokala 

planet och riksplanet.” (Företag)    

 

En respondent som representerar detaljhandeln menar att det även 

föreligger ett ansvar gentemot företagets leverantörer: 

 

”Vi har ett ekonomiskt och socialt ansvar mot våra leverantörer. Normalt sett 

om du handlar med en livsmedelsindustri i Europa så är det här ingenting 

man behöver fundera över. […] Vi har en kodex för våra företag att de aldrig 

får bli en dominerande kund hos en leverantör. De ska inte hamna i det läget 

att de sätter leverantören i fara genom att vara den enda kunden.” (Företag) 
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I synen på vilken grupp företaget har ett huvudsakligt ansvar mot är det 

framförallt tre grupper som lyfts fram av respondenterna, det är de 

anställda, företagets ägare och kunderna. Samtliga respondenter lyfter 

fram de anställda som en viktig grupp: 

 

”Det är väl så, tycker jag, att det största ansvaret har man mot sina anställda. 

[…] Har man ingen god personalpolitik så tror inte jag att man kan påstå att 

man tar ett socialt ansvar, för det börjar där.” (Företag) 

 

En intressent, som representerar intressentgruppen ”anställda”, menar 

att det föreligger ett socialt kontrakt mellan den anställde och 

arbetsgivaren utöver det formella anställningskontraktet som skrivs 

mellan parterna. Den anställde engagerar sig i företagets verksamhet 

och har i gengäld rätt att ställa krav på företaget om att bland annat 

bemötas med respekt, få en dräglig ersättning för det utförda arbetet 

samt ges möjlighet till personlig utveckling: 

 

”Det ömsesidiga sociala kontraktet är väldigt starkt. Det skiljer sig exempelvis 

från en investering i aktier. Där gör en placerare en viss bedömning som har 

att göra med avkastningen, risk och jämförelser mellan olika alternativ. Han 
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eller hon, eller den institution som gör den placeringen, gör också ofta 

placeringar på många andra ställen för att utjämna sina risker. Min möjlighet, 

som enskild anställd, att utjämna risk, är rätt begränsad eftersom åtagandet 

finns gentemot den arbetsgivaren eller mot det givna företaget. Ansvaret för 

personalen är oerhört centralt.” (Intressent) 

 

En respondent motiverar ansvaret mot de anställda med att det är de 

som är budbärarna för de värderingar företaget vill stå för:  

 

”Lyckas vi påverka dem och ge dem möjligheten att föra vidare det här 

gentemot resten av samhället, då når vi nog alla andra också.” (Företag)                                                                                                                                                                 

 

Ett flertal respondenter understryker ägarnas betydelse i varierande 

omfattning. Det som däremot skiljer respondenterna åt är synen på 

varför företaget har ett huvudsakligt ansvar mot denna grupp. En åsikt 

är att själva syftet med verksamheten är att tillgodose ägarnas 

intressen och att det är därför dessa måste prioriteras. Två 

representanter från intressenterna hänvisar till Aktiebolagslagen och 

menar att företaget enligt denna är skyldig att prioritera dess 

aktieägare:  
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”Om jag ska tycka någonting så tycker jag att man ska vara försiktig med att 

definiera det här brett. Enligt Aktiebolagslagen i Sverige så har man ett 

ansvar gentemot aktieägarna. Det är det första, så att säga.” (Intressent) 

 

Två respondenter menar att kunderna är viktigast och motiverar detta 

med att kundlojaliteten är en förutsättning för att företagets 

affärsverksamhet ska löna sig på sikt: 

 

”Det är det som allt bygger på. […] Det är ett kundförtroende som man ska ha, 

tycker jag. Jag tycker att kunden är den viktigaste intressenten. Utan 

kunderna kan vi inte göra affärer.” (Företag) 

 

Flera respondenter poängterar svårigheterna med att markera vilka 

företaget har ett huvudsakligt ansvar mot och det finns i många fall en 

uppfattning om att de olika grupperna står i relation till varandra och 

att dessa måste ses utifrån ett helhetsperspektiv: 

 

”Jag kan egentligen inte svara på vilket som är viktigast, om det är kunden 

eller om det är aktieägarna. Vad jag vill beskriva är att alltihopa hänger ihop.” 

(Företag) 
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Motiven till att företaget har ett ansvar mot de olika grupperna 

varierar mellan de olika respondenterna. Gemensamt för de flesta är 

dock att det är de som företaget har en direkt relation till som omfattas 

av företagets sociala ansvarstagande. Begreppen påverkan, förtroende 

och beroende är återkommande. Några respondenter talar om att det 

är graden av påverkan som avgör vilket ansvar företaget har mot en 

specifik grupp. Det är påverkan på gruppen genom den verksamhet 

som företaget bedriver och de beslut som fattas i företaget som avgör 

det sociala ansvaret.  De respondenter som talar om förtroen de lyfter 

fram vikten av att bygga långsiktiga relationer med specifika grupper. 

I de fall beroendet lyfts fram som ett centralt motiv för ett 

ansvarstagande talas det om att företagen har ett ansvar mot de 

grupper som på något sätt är beroende av den verksamhet som 

företaget bedriver. Ett flertal av de respondenter som diskuterar kring 

detta begrepp menar dock att beroendet i de flesta fall är ömsesidigt. 

På samma sätt som vissa grupper i samhället är beroende av företagets 

verksamhet, till exempel anställda och leverantörer, så är även 

företaget i en beroendeställning till dessa: 
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”Jag vet som kund eller som köpare hos dig att jag får en produkt som 

uppfyller de krav som är rimliga prismässigt. Du vet att du får betalt på ett 

sånt sätt som gör att du kan fortsätta din verksamhet. Det är det ömsesidiga 

beroendet…” (Företag) 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att det finns vissa variationer bland 

respondenterna i synen på vilka grupper företaget har ett ansvar mot. 

En övervägande del av respondenterna resonerar utifrån ett 

intressentperspektiv6 då de svarar på frågan om vilka som omfattas av 

företagets sociala ansvar.  Det finns en gemensam uppfattning om att 

det är företagets ägare och dess anställda som det föreligger ett 

huvudsakligt ansvar mot. Resonemangen kring företagets sociala 

ansvar präglas till en övervägande del av en syn på ett reciprokt utbyte 

mellan företaget och dess intressenter och det är graden av ömsesidigt 

beroende med de olika grupperna som majoriteten av respondenterna 

menar avgör det sociala ansvarstagandet till dessa.   

 

                                        
6 Med intressentperspektiv menas här vilka grupper som företaget har ett socialt 

ansvar mot, detta ska inte förväxlas med de intressentgrupper som vi valt ut till 

vår undersökning, även om det självklart kan röra sig om samma grupper. 
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6.1.2 För vad är företag ansvariga? 

 

Samtliga företag och intressenter menar alltså att det finns grupper i 

samhället som företaget har ett ansvar mot. Frågan som då kan vara 

värd att diskutera är i vilken utsträckning respondenterna anser att 

företagen har ett socialt ansvar mot dessa grupper. Ligger det sociala 

ansvaret inom ramarna för företagets affärsdrivande verksamhet, det 

vill säga ska ansvaret vara direkt knutet till de aktiviteter som är 

relaterat till denna? Eller sträcker sig det sociala ansvaret även utanför 

ramarna för verksamheten? 
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Kopplat till verksamheten 

 

4 

 

8 

 

12 

Behöver inte vara kopplat 

till verksamheten 

 

1 

 

- 

 

1 

 

Totalt 

 

5 

 

8 

 

13 

 

Tabell 3: Är det sociala ansvaret direkt kopplat till företagens verksamhet? 

 

Som framgår av tabell 3 så anser alla företagsrepresentanter och alla 

intressentrepresentanter utom en att det sociala ansvaret är direkt 

kopplat till den verksamhet som företaget bedriver, även om synen på 

vad företagets verksamhet omfattar varierar mellan respondenterna. 

Verksamheten ses i de allra flesta fall som något som sträcker sig 

utanför företagets dörrar och som även omfattar dem som berörs av 

företagets aktiviteter, direkt men också indirekt:  
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”Ja… Vad är företagets verksamhet? Det slutar inte innanför dörrarna. 

Företaget har ett ansvar för konsekvenserna av den verksamhet som man 

bedriver. Oavsett om de är miljömässiga, oavsett om det är 

konsumentsäkerhetsfrågor. Det som också i förlängningen är resultat av 

företagets verksamhet finns det ett ansvar för.” (Intressent)   

 

Det finns ett antal återkommande motiv till att det sociala 

ansvarstagandet ska vara kopplat till företagets verksamhet. Några 

respondenter menar att det är fel av företaget att gå utanför 

verksamheten då det lätt tenderar till att bli ett politiskt 

ställningstagande för företaget och att det redan finns fungerande 

system i samhället för till exempel vård, omsorg och skola:  

 

  ”De flesta blir nog rätt tveksamma om man tar upp en sån politisk 

diskussion, det ligger ju inte i företagets roll, så att säga.” (Intressent) 

 

”Jag tror att det finns en gräns någonstans , jag tror att det finns… Trots allt 

så finns det ett antal funktioner som samhället upprätthåller. Sjukvård, 

arbetslöshetskassa, barnpassning… Jag tror att någonstans finns det en gräns 

för vårt sociala ansvar.” (Företag) 
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Ett annat perspektiv som lyfts fram är att företaget ska hålla på med 

det som det kan bäst, det vill säga bedriva affärsverksamhet. Även här 

skiljer sig synsätten åt respondenterna emellan. Två respondenter 

menar att företaget genom sin affärsverksamhet bidrar till välfärden i 

samhället genom att bland annat generera arbetstillfällen och förse 

medborgarna med ny teknologi och produkter som efterfrågas. Ett 

annat synsätt som är återkommande är att företaget bör fokusera på 

sin kärnverksamhet eftersom det är där det har förmågan att ta sitt 

sociala ansvar på bästa sätt: 

 

”Det är ju redan i företagets basala verksamhet, det de verkligen gör från dag 

till dag, så gör det väldigt mycket nytta. Det glöms ofta bort i den här 

diskussionen, man hoppar direkt på: ’Men vad gör ni åt barnarbetsproblemet i 

Indien? Undernäringen i Afrika?’ och så vidare. Men företagets verksamhet 

genererar ju i grunden resurser som samhället drar nytta av och som kan 

bekosta olika saker.” (Intressent) 

 

”Det handlar inte om att bygga en skola i Mali, utan det handlar om att titta 

på sin egen verksamhet och hur den fungerar, hur man kan använda de 

komparativa fördelar som man har för att ta ett socialt ansvar” (Intressent) 
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En annan aspekt av att det sociala ansvaret ska vara direkt förankrat i 

verksamheten visar sig i några respondenters resonemang om vikten 

av att det sociala ansvarstagandet genomsyrar hela verksamheten för 

att företaget inte ska råka ut för förtroendekriser. De värderingar som 

företaget vill kommunicera utåt måste återspeglas i hela den egna 

verksamheten. En respondent talar om blue wash: 

 

”Det är när man använder FN:s blå färg för att få lite samhällsansvarsglans.” 

(Företag) 

 

Det är enligt respondenten viktigt att det sociala ansvarstagandet 

förankras i verksamheten. 

 

Något som vi ser som intressant i sammanhanget är hur de företag 

som är engagerade i sociala sponsringsprojekt av olika slag motiverar 

dessa engagemang då vi ovan konstaterat att respondenterna är 

överens om att det sociala ansvarstagandet ska tas inom ramarna för 

företagets verksamhet. De respondenter som representerar dessa 

företag ser dock kopplingar till den verksamhet som företaget bedriver. 

En respondent som företräder ett försäkringsbolag menar att de har en 
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bredare fokus än de företag som producerar fysiska varor då företaget 

förser samhället med långsiktiga trygghetslösningar. Andra 

respondenter menar att sponsringsprojekten handlar om att tillgodose 

de anställdas intressen, eller att nå ut till företagets kundgrupp:  

 

”Sen är det klart att inom sponsringsbiten, det kan ibland hamna lite långsökt. 

Men sponsring är ju lite grand ”gräddan på moset”. Det är inte något som 

man måste göra och som ingår i det här med att ta sitt ansvar. Det är mer att 

bidra till något positivt. Om vi tar ett exempel med Ericsson som har en grej 

att de sätter upp mobilsystem i krisdrabbade områden, när hjälparbetarna 

kommer dit så ska de ha ett fungerande telefonsystem. Det är inget som 

[respondentens företag] skulle hålla på med, för det är så långt bort från vår 

kärnverksamhet. Om man tittar inom sponsringen så rör det ju ofta kanske 

barnfamiljer, barn, motion, hälsa – matrelaterat.” (Företag) 

 

”Basen är som sagt att det är relaterat till det vi gör, sen kan det ligga utanför 

också. […] Men det måste ju på något sätt vara kopplat till något som våra 

anställda, eller våra kunder, känner är viktigt.” (Företag)  
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En respondent från en intressentgrupp särskiljer sig från de övriga 

genom att mena att företagets sociala ansvar sträcker sig utanför dess 

verksamhet och motiverar detta med att företaget förväntas bidra till 

samhället på samma sätt som samhället förväntas se till att det finns 

förutsättningar för ett gott företagande. Respondentens uppfattning är 

att det finns en större plattform för företagens del att ta ett socialt 

ansvar på grund av att samhället drar ner på sitt ansvarstagande av 

bland annat ekonomiska skäl: 

 

”Jag tror att det är någon sorts samförståndsklimat som ganska mycket 

präglar Sverige som skapar de här förutsättningarna och som ger ganska stora 

förutsättningar att utveckla det här. Man ser att företagen får tillbaka 

någonting för sina skattepengar i forma av ett gott företagsklimat. Man ser att 

företagen bidrar till de sociala dimensionerna. Det här blir något slags 

naturligt arbete framåt.” (Intressent) 

 

Sammanfattningsvis så ser vi att synen på hur långt det sociala 

ansvarstagandet sträcker sig skiljer sig respondenterna emellan. Hos 

några finns det en uppfattning om att företaget bara genom att göra 

affärer och skapa ekonomiskt värde för företaget och ägarna bidrar till 



 

CSR – ansvar eller anpassning? 

 

 

111 

samhällets välstånd och genom detta tar ett socialt ansvar. Andra 

menar att företaget har ett ansvar som sträcker sig längre än så. Trots 

olikheterna i synen på hur långt det sociala ansvarstagandet ska 

sträcka sig menar respondenterna att det är i företagets verksamhet 

som företagen har ett socialt ansvar. Det är genom verksamheten i sig 

och genom att förankra det sociala ansvaret i alla företagets aktiviteter 

som företaget på bästa sätt tar ett socialt ansvar enligt flertalet 

respondenter. För att låna ett begrepp av en av våra respondenter så 

innebär ett ansvarstagande att verksamheten i sig är sund: 

 

”För mig handlar det om att företagets verksamhet är sund. Och med sund 

menar jag att man tar hänsyn till det företagets verksamhet påverkar. Att man 

tar ansvar för det i allt man gör. Det är basen. Att man tar ansvar för att de 

anställda trivs, hur de har det, hur de mår. Att man tar ansvar för de saker 

som man säljer till kunderna, att man ser till sina aktieägare, miljön, att man 

har en god affärsetik och tar ansvar för det omgivande samhället. Det är det 

sunda. Sen är det klart att om man vill ha någon form av frivillighet utöver 

det… skänka pengar t ex. Det tycker jag att man också kan göra, men man 

måste göra sin hemläxa först. Det är ett uttryck för samhällsutvecklingen 

också, egentligen. Det som det offentliga inte längre klarar av. Jag vet 
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egentligen inte riktigt vad jag tycker om det personligen, det är en politisk 

fråga.” (Företag) 

 

6.1.3 Vem är ansvarig? 

 

Nästa fråga som vi behandlar är synen på vem som egentligen har 

ansvaret för det som företagen och intressenterna anser ligga inom 

företagets sociala ansvar.  
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Styrelsen 80 % 38 % 54 % 

Företagsledningen 100 % 88 % 92 % 

Alla anställda  40 % 63 % 54 % 

Ägare - 13 % 8 % 

 

Tabell 4: Vem är ansvarig? 
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Tabell 4 visar vilka grupper som respondenterna menar är ansvariga 

för företagets sociala ansvar. Även här har de flesta respondenter 

nämnt mer än en grupp. Alla respondenter utom en menar att 

företagsledningen har det yttersta ansvaret för det sociala 

ansvarstagandet. Påpekas bör att den respondent som inte betonar 

ledningens ansvar istället betonar att alla anställda har ett lika stort 

ansvar, men menar samtidigt att det är ledningen som avgör vad som 

är företagets sociala ansvar. Ungefär hälften av respondenterna gör det 

dessutom till en styrelsefråga, här ser vi också att denna åsikt är 

vanligare bland intressenterna än bland företagen. Tilläggas bör dock 

att en företagsrepresentant (13 %) nämner ägarnas ansvar istället för 

styrelsens. Sju respondenter lyfter även fram de anställdas ansvar, 

varav tre menar att ansvaret ligger i att följa de policys och riktlinjer 

som har stipulerats av företagsledningen och/eller styrelsen. De 

anställda ses i vissa fall som ”budbärare”, eller ”företagets ansikte 

utåt”.   

 

Det är även ledningen och styrelsen som beslutar om vilka värderingar 

som ska vara vägledande och i ett par fall lyfts maktaspekten fram. Det 

är de ledande befattningshavarna i företaget som har möjlighet att 
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påverka mest och som har ansvaret för att det sociala ansvaret 

genomsyrar hela organisationen: 

 

”Ja, det är ju delat inom företaget. Nyckeln är ju bred förankring… Det är 

klart att en företagsledning, eller att en VD måste fastställa att ”det är så här 

vi ska jobba”. Men om det ska få någon effekt och någon nytta så måste det 

ansvaret vara delat och genomsyra verksamheten.  […] Det är ett dilemma, 

alla är ansvariga, men du kan inte skylla på alla. […]…ytterst ansvarig är ju 

företagets VD,  så kla rt,  och styrelsen. Det är de ju i alla frågor, så det gäller 

ju även det här.” (Företag) 

 

I synen på vems värderingar som bör vara vägledande för det sociala 

ansvarstagandet ser vi en variation i åsikterna respondenterna emellan. 

Två intressentrepresentanter betonar internationella riktlinjer som en 

grund för vad som ska anses höra till företagets sociala ansvar:  

 

”Vi vill poängtera ändå att det är företaget som spelar huvudrollen och det här 

att företagen måste titta på sin specifika verksamhet hur de kan jobba. 

Samtidigt så tycker vi ju att det är viktigt att det finns någon form av global, 
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internationell överensstämmelse kring de här frågorna och att man baserar sitt 

ansvarstagande i de internationella regelverk som finns.” (Intressent) 

 

De respondenter som talar om internationella dokument och 

överenskommelser hänvisar bland annat till ILO:s dokument7 samt till 

FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter. Att fler respondenter inte 

relaterar till internationella dokument i samma utsträckning tror vi har 

att göra med att det finns en uppfattning bland respondenterna att 

dessa internationella konventioner som bland annat rör mänskliga 

rättigheter ryms i den svenska lagstiftningen. Detta är också något som 

en av intressentrepresentanterna betonar: 

 

”Men problemet uppstår egentligen när den här nationella nivån inte klarar 

av att komma hit upp. Men i Sverige ligger vi på en väldigt hög nivå, där 

politikerna har förutsett mycket av det här och ställt krav som är mycket 

                                        
7  International Labour Organization (ILO) är ett FN-organ som arbetar för en 

gemensam internationell standard avseende bland annat grundläggande arbetsrätt.  

För mer information om ILO:s organisation och konventioner hänvisar vi till 

organisationens hemsida, www.ilo.org. 



 

CSR – ansvar eller anpassning? 

 

 

116 

explicita mot företagen. […] I Sverige och i många länder är det redan 

omhändertaget av lagstiftningen.” (Intressent)  

 

Två respondenter menar att det är de normer och värderingar som 

finns i det omgivande samhället som ska vara vägledande för vilka 

värderingar som ska ligga till grund för företagets sociala 

ansvarstagande. En av dem menar dock att detta också måste avgöras i 

dialog med företagets intressenter: 

 

”Det är samhällets värderingar, allra främst, i de här grundläggande stora och 

viktiga frågorna, för de har du ju redan i samhället, som företaget måste följa. 

Sedan får ju de här frågorna sin färg eller kultur i de olika företagen. […] Det 

beror lite grand på vilken sorts verksamhet som företaget ägnar sig åt, men du 

har en stor kontaktyta gentemot användare, kund, slutanvändare och så 

vidare. Det här ska ju ske i en dialog med de här parterna också, naturligtvis.” 

(Intressent)        

 

Flertalet respondenter relaterar dock till värderingar som kommer 

inifrån företaget. I några företag fastställs riktlinjerna för det sociala 

ansvarstagandet genom enkäter och intervjuer med chefer och 
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personal. Det är medarbetarna själva som på det sättet lägger grunden 

för företagets sociala ansvar. En företagsrepresentant talar om  

historiska kärnvärden som finns i företaget och som har vuxit fram 

under en lång tid. Dessa kärnvärden utgör grunden för företagets 

sociala ansvarstagande.  

 

Sammanfattningsvis så är synen bland flertalet respondenter att det är 

företagsledningen som har det yttersta ansvaret för företagets sociala 

ansvar. Vilka värderingar som ska vara vägledande för ledningen 

råder det delade meningar om. Ett flertal respondenter anser att det är 

de som finns i företaget, hos personalen eller hos de ledande 

befattningshavarna själva. 

 

6.2 Hur tar företag ett socialt ansvar? 

 

Efter att ha diskuterat vad företags- och intressentrepresentanterna 

menar att ett socialt ansvarstagande innebär ser vi det som intressant 

att titta på hur företagen arbetar med socialt ansvar inom 

organisationen och hur de i praktiken omsätter det sociala 

ansvarstagandet i handling. Vi har här valt att studera frågan ur två 



 

CSR – ansvar eller anpassning? 

 

 

118 

perspektiv. Det första utgår från företagens arbete i organisationerna 

med frågor rörande socialt ansvar. Det andra perspektivet berör 

intressenternas uppfattning om hur svenska företag idag omsätter det 

sociala ansvarstagandet i praktiken.  

 

Det sociala ansvarstagandet i de olika företagen tar sig uttryck på olika 

sätt. Många företag menar att det är frågor som de arbetat med länge, 

men att det först är under senare år som det vuxit fram specifika 

ansvarsområden för detta i organisationerna. Fem företag har 

tvärfunktionella grupper med representanter från olika delar av 

organisationen som bland annat arbetar med att ta fram interna policys 

samt att koordinera frågor kring det sociala ansvarstagandet i företaget. 

Hos ett företag organiseras arbetet på följande sätt:   

 

”Vi har ett projekt där jag är projektledare. I den projektgruppen har vi då folk 

från HR, från Marknad, han som är sponsoransvarig och en från 

informationsavdelningen. I vårt projekt har vi hållit på i ett år och det vi har 

gjort fram tills nu, det är egentligen att titta på vad det här egentligen är, 

CSR för [företaget].” (Företag) 
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Det sociala ansvarstagandet förankras i organisationen på olika sätt 

hos företagen. Gemensamt för alla företag är att de har skrivna policys 

som har arbetats fram för de frågor de anser hör till dess sociala ansvar. 

Dessa ska sedan vara vägledande för alla delar av organisationen. 

Många respondenter betonar dock svårigheterna med att göra en 

policy allmängiltig och att fasta principer inte kan följas i alla lägen: 

 

”Jag menar, det är inte rätt med barnarbete, men skulle det visa sig att det är 

barn som jobbar så har de oftast inga föräldrar och hur ska de då försörja sig? 

Det finns inte samma sociala försäkringar i Filippinerna som det finns i 

Sverige. Det går inte att vara helt hårdnackad. Men det är ändå viktigt att 

veta vad man har för principer, något slags synsätt.” (Företag) 

 

”Har vi problem med någon som tar droger så ger vi vederbörande en 

rehabilitering och hjälp tillbaka till jobbet. ’Drugs away, job will stay’. Det 

finns lagstiftning i vissa länder som gör att det här inte går att genomföra 

trots att det här är en koncernpolicy. Då är det ju värre att man bryter mot 

lagstiftningen än att man inte bryter den här principen.” (Företag) 
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Ett företag erbjuder sina anställda att under betald arbetstid arbeta 

praktiskt med olika samhällsrelaterade projekt.  

 

Företagsrepresentanterna lyfter fram olika exempel på hur de anser att 

de tar eller har tagit ett socialt ansvar. De båda företagen som är 

verksamma inom pappersindustrin betonar ansvaret vid uppsägningar 

och omstruktureringar av verksamheten. Det handlar i dessa fall om 

att ta ett ansvar för de anställda i verksamheten och att de ges 

möjlighet till vidareutbildning eller att de får företräde till anställning i 

andra delar av företaget. En företagsrepresentant från en bank 

poängterar företagets arbete med att nå ut till alla grupper i samhället 

och exemplifierar med att banken öppnar kontor i invandrartäta 

områden med personal som tillsammans behärskar många olika språk 

och kan kommunicera med kunderna. De två representanterna från 

detaljhandeln relaterar bland annat till exempel då de på olika sätt har 

gått före lagstiftningen. Detta avser de produkter som ingår i deras 

sortiment och att de bland annat infört näringsdeklarationer på 

förpackningarna i samband med att det lagstiftades om 

innehållsdeklarationer på produkterna eller att de beslutat om att 

enbart sälja ägg från frigående höns.  
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För att undersöka intressentrepresentanternas syn på hur företagen 

arbetar med socialt ansvarstagande praktiskt så ställde vi frågan om de 

kunde ge ett exempel på ett socialt ansvarstagande företag. Något som 

kanske inte är helt överraskande är att flertalet av de olika 

intressenternas exempel till stor del präglas av den verksamhet som de 

är representanter för. Representanten för de anställda talar om hur de 

anställda behandlas vid uppsägningar och exemplifierar bland annat 

med den första vågen av uppsägningar och omstruktureringar i 

Ericsson: 

 

”Där bestämde man sig för att det inte bara var att köra på enligt avtal och 

bestämma sig för att ’nu avvecklar vi den här verksamheten’. Utan man 

träffade en överenskommelse med de fackliga organisationerna, dels om 

möjligheten till utbildning i vissa fall, en överenskommelse med 

utbildningsföretag om att ta över ansvaret. De deltog också i en del 

diskussioner om ersättningsetableringar.” (Intressent) 

 

Representanterna för regeringens initiativ Globalt ansvar tar upp de 

projekt IKEA bedriver kring barnarbete i Sydostasien som ett exempel. 

Enligt respondenterna har de fått till stånd långsiktiga lösningar 
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genom att identifiera vad som är det grundläggande problemet. IKEA, 

menar de, bryter inte samarbetet med de leverantörer som anställer 

barnarbetare, de går ett steg längre och ser till att levnadsvillkoren 

förbättras för de barn som är verksamma i produktionen. Ett annat 

exempel på ett socialt ansvarstagande företag som nämns av 

respondenterna från denna intressentgrupp är ICA som gick ut 

tillsammans med några andra aktörer på den svenska marknaden för 

att påverka Indonesiens regering i frågan om den miljöpåverkan 

framställningen av palmolja har i de områden där företagens 

leverantörer av palmolja är verksamma.  

 

Respondenten som representerar konsumenterna ger inget exempel på 

ett socialt ansvarstagande företag, men menar att det sociala 

ansvarstagandet sträcker sig utöver den grundläggande skyldigheten 

som regleras i lagar och att det finns ett ansvar att se till att de varor 

och tjänster företagen tillhandahåller finns tillgängliga för alla i 

samhället och exemplifierar med funktionshindrades och äldres 

bristande möjligheter att konsumera de varor och tjänster som många 

företag tillhandahåller: 
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”Det finns faktiskt en lag från slutet av 70-talet, eller början av 80-talet […]. 

Det finns inga sanktionsmöjligheter, men företagets varor och tjänster ska 

vara tillgängliga. Det är ett typexempel på att det är ganska få företag som gör 

någonting utöver det som faktiskt är lagstadgat.” (Intressent) 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att arbetet med företagets 

sociala ansvar är förankrat i organisationen hos flertalet företag. 

Många har speciella ansvarsområden för detta och flera respondenter 

från företagen hänvisar till policys och dokument som arbetats fram 

inom företaget för att vara vägledande i frågor rörande dess sociala 

ansvar.  

 

Hos respondenterna som företräder företagen ser vi en variation när vi 

ber dem exemplifiera med hur företaget tar ett socialt ansvar i 

praktiken. Variationen i exemplen avser främst vilka de olika företagen 

tar ett socialt ansvar mot. För att knyta an till föregående avsnitt så är 

företagsrepresentanternas exempel på hur de tar ett socialt ansvar i 

praktiken både kopplat till de grupper som de har ett ömsesidigt 

utbyte med och relaterat till den egna verksamheten.  
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Intressenterna exemplifierar med fall då ett specifikt företag har 

hanterat den aktuella intressentgruppen på ett för dem 

tillfredsställande sätt. Detta ser vi som naturligt då dessa exempel 

kanske ligger närmst till hands då de ser sig själva som företrädare för 

dessa grupper, men samtidigt så ger det en fingervisning om att dessa 

grupper utövar ett tryck på företagen att anpassa sig till deras 

intresseområden.  

 

6.3 Varför tar företag ett socialt ansvar? 

 

Den sista övergripande frågeställningen gäller varför svenska företag 

bör ta ett socialt ansvar. Frågan om vilka motiv det finns för ett företag 

att ta ett socialt ansvar ser vi som  direkt relaterad till vilken syn 

respondenterna har på företagets huvudsakliga syfte. En majoritet, 

men inte alla, ser syftet med företagets verksamhet som att tjäna 

pengar. Även de som inte har detta perspektiv är överens om att ett 

socialt ansvarstagande måste vara ekonomiskt hållbart i längden, 

annars hotas företagets fortsatta existens. Ett flertal respondenter 

betonar riskerna med att inte ta ett socialt ansvar. Resonemangen 

grundar sig bland annat i att det långsiktigt är en överlevnadsfråga för 
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företaget. Att inte ta sitt ansvar kan innebära att förtroendet riskeras i 

de relationer företaget har med sin omgivning, samt att det kan få 

negativa konsekvenser för företagets rykte och image. 

 

Det finns en utbredd uppfattning om att det kan resultera i förödande 

konsekvenser för det enskilda företaget att inte lyssna på de krav som 

ställs på företagen i samhället. En aspekt av detta som några 

respondenter relaterar direkt till är medias ställning i dagens samhälle. 

Media har möjlighet att snabbt sprida information över hela världen 

som kan komma att skada företagets image och som även kan leda till 

allvarliga förtroendekriser som påverkar relationerna med företagets 

intressentgrupper. Detta är något som även respondenten som 

representerar media understryker: 

 

”Vi har väl det inflytande som en större aktör i media har. Alltså på lång sikt 

är ju företagen väldigt känsliga för hur man konstruerar verkligheten, alltså 

hur vi som journalister konstruerar företagets verklighet. De är väldigt 

känsliga för kritik som kan skada förtroendet för företaget. På det sättet utövar 

man ett ständigt tryck på företagen att upplevas som bra företag i 

allmänhetens ögon.” (Intressent)    



 

CSR – ansvar eller anpassning? 

 

 

126 

Tabell 5 visar hur våra respondenter ser på förhållandet mellan ett 

socialt ansvar och lönsamhet.  
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Ja, alltid (på lång sikt) 3 7 10 

Ja, men inte alltid 2 1 3 

Nej - - - 

Total 5 8 13 

 

Tabell 5: Är det lönsamt för svenska företag att ta ett socialt ansvar? 

 

Alla respondenter är överens om att det är lönsamt för svenska företag 

att ta ett socialt ansvar. 10 av respondenterna anser att det alltid är 

lönsamt och många motiverar det sociala ansvarstagandet just med att 

det är lönsamt för företaget. Av de 3 respondenter som menar att det 

oftast är lönsamt, men inte alltid,  är två stycken representanter för 

intressenter och en är representant för ett företag. De två 

intressentrepresentanterna kan tänka sig en situation då det inte skulle 
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vara lönsamt för företag att ta ett socialt ansvar, men de menar detta är 

ovanligt. Företagsrespondenten å andra sidan kan bara tänka sig att 

det inte skulle vara lönsamt om ett företag tar ett ansvar som ligger för 

långt bort från verksamheten, det vill säga om ett företag ägnar sig åt 

sådant som egentligen inte är företagets sociala ansvar.   

 

Det finns flera olika synsätt på hur lönsamheten artar sig. Det mest 

återkommande perspektivet är att det i grund och botten handlar om 

att skapa sig en positiv image utåt, ofta i syfte att vårda eller bygga 

upp ett varumärke. En aspekt som lyfts fram av några respondenter är 

att ett socialt ansvarstagande ger nöjda och stolta medarbetare som 

bidrar till en ökad lönsamhet. En respondent kanske sammanfattar 

synen på det sociala ansvaret bäst i att det sociala ansvaret handlar 

om ”förtroendefulla relationer med omvärlden”.  

 

Lönsamhetsaspekten verkar inte stå i konflikt med andra syften som 

respondenterna lyfter fram för ett socialt ansvarstagande: 
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”Gör man någonting seriöst, jobbar med barn- och ungdomsfrågor på ett bra 

sätt, behöver man inte skämmas ett dugg för att det finns en kommersiell sida 

av det också.” (Företag) 

 

Även om respondenterna inte alltid sätter lönsamhet som det 

huvudsakliga argumentet är de flesta överens om att det mesta i det 

sociala ansvarstagandet går att relatera till detta. Intressant i 

sammanhanget är att de flesta respondenter har svårt att sätta sig in i 

en situation då det inte skulle vara lönsamt för företaget att ta ett 

socialt ansvar: 

 

”Jag har hållit på med det här så pass länge nu, så jag har svårt att tänka bort 

affärsdelen”. (företag) 

 

Diskussionerna kring de övriga motiv som finns för företagets sociala 

ansvarstagande leder ofta fram till att det i slutänden ändå är lönsamt 

för företaget på lång sikt:  

 

”Teoretiskt så finns det ju även andra argument (än lönsamhet) att man gör 

saker som är rätt och bra för att de är bra i sig och att det har ett eget, absolut, 
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moraliskt värde att göra just det. Jag tror inte att företagen tänker så. Jag tror 

att de bara tänker i instrumentell konsekvens av sina handlingar.” 

(Intressent)  

 

”… Det tycker jag är ett bra exempel, för att det kostar företaget både tid och 

pengar och vi får inte ut någonting av det. Men vi har valt att göra så ändå av 

speciella skäl. […] Ja, fast det är lönsamt i alla fall.” (Företag) 

 

Vi tycker oss se en gemensam uppfattning om att det i förlängningen 

är svårt för företag att motivera ett socialt ansvarstagande som 

åtminstone på lång sikt inte kommer företaget tillgodo. Något som 

dock betonas av några är att det finns vissa, okränkbara värden som 

inte är förhandlingsbara och som företaget måste anpassa sig efter. Tre 

respondenter relaterar till internationella dokument och 

överenskommelser av olika slag och menar att dessa kan vara 

vägledande för det enskilda företaget för frågor om bland annat 

mänskliga rättigheter, varav en intressent poängterar att den svenska 

lagstiftningen når upp till denna grund. Dessa värden står enligt 

respondenterna dock sällan i konflikt med lönsamheten. Ett undantag 

utgörs dock av representanten från de anställda, som talar om det 



 

CSR – ansvar eller anpassning? 

 

 

130 

sociala kontraktet mellan arbetsgivare och arbetstagare som vi tidigare 

i kapitlet redogjort för. Arbetstagarens rättigheter är inte 

förhandlingsbara och kan i förlängningen leda till att ett företag går 

omkull, samtidigt så ser respondenten det sociala ansvaret som en 

förutsättning för företagets långsiktiga lönsamhet. 

 

6.4 Avslutande diskussion 

 

För att få en bild av hur företagen ser på begreppet socialt ansvar väver 

vi här ihop de övergripande frågeställningarna ovan i ett avslutande 

resonemang. Vi har funnit att det finns vissa olikheter i synen på det 

sociala ansvaret bland våra respondenter, men dessa olikheter har 

visat sig ha vissa gemensamma drag.  

 

Företagen relaterar ofta till intressentgrupper som står i en nära 

relation till företaget och som både påverkas av och har förmåga att 

påverka företagets verksamhet. Intressentrepresentanterna lyfter fram 

de grupper som de representerar, men med utgångspunkt att dessa 

grupper är de som är mest beroende av företagets verksamhet 
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samtidigt som de menar att företaget står i ett beroendeförhållande till 

dessa.  

 

Åsikten att ansvaret ska vara direkt relaterad till företagets verksamhet 

är näst intill enhällig. Vad som ligger inom verksamhetens ramar finns 

det olika synsätt på, många relaterar till företagets kärnverksamhet 

medan andra gör en något vidare tolkning och inkluderar även sådant 

som står utanför företagets direkta påverkan, som till exempel 

arbetsförhållanden hos underleverantörer. Även åtaganden som vid en 

första anblick kanske inte faller inom ramarna för verksamheten 

motiveras med att det ligger i kundernas och de anställdas intressen. 

Många intressent- och företagsrepresentanter ser svårigheter med att 

sätta gränser för vad det sociala ansvarstagandet ska omfatta. Flera är 

överens om att den mest grundläggande skyldigheten för företagen är 

att följa lagar, avtal och andra legala krav som ställs på företaget. Hur 

långt det sedan ska sträcka sig råder det i många fall en osäkerhet 

kring, men ett socialt ansvarstagande innebär enligt respondenterna att 

gå längre än vad som regleras i lagar och förordningar.       
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”Jag har inte släppt det riktigt än om vi ska skilja på corporate responsibility 

och corporate social responsibility. De skyldigheter vi har är egentligen att vi 

ska betala skatt, vi ska redovisa på ett schysst sätt, vi ska inte hålla på med 

penningtvätt, mutor och korruption. Vi ska vara en bra arbetsgivare, men vi 

garanterar egentligen inte att vi ska ha kontoren kvar överallt bara för att 

bereda sysselsättning. Där jobbar vi ju så ändå, men det strikta ansvar vi har 

är ju väldigt begränsat.” (Företag) 

 

Det sociala ansvarstagandet går i de flesta fall att på ett eller annat sätt 

härleda till företagets lönsamhet. Det handlar bland annat om att vårda 

företagets varumärke, skapa sig en positiv image i samhället, bygga 

långsiktiga relationer med intressentgrupper och undvika negativ 

uppmärksamhet som kan leda till förtroendekonflikter med 

intressenterna. De respondenter som istället betonar andra motiv än 

lönsamhet resonerar kring problematiken att få företag att ta ett ansvar 

som bara kostar och som inte ger något tillbaka till företaget. Många, 

men inte alla, respondenter menar att företagets aktieägare är en grupp 

som företaget har ett huvudsakligt ansvar mot. Däremot så är alla 

överens om att det är lönsamt för företagen att ta ett socialt ansvar. En 

slutsats som man skulle kunna dra av detta är att även om inte 
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aktieägarna uttalat prioriteras av alla så finns det en uppfattning om 

att dessa ändå kommer att vinna på att företaget tar ett socialt ansvar 

då detta i längden är lönsamt för företaget.    

 

Vad gäller synen på vem som egentligen är ansvarig så finns det en 

gemensam uppfattning om att det ytterst är de ledande 

befattningshavarna i företaget som är ansvariga för detta. Det som det 

däremot är svårt att få en entydig bild av är vilka värderingar som ska 

vara vägledande för det sociala ansvarstagandet i organisationen. De 

flesta talar dock om värderingar som kommer inifrån organisationen, 

det vill säga från företagsledningen, de anställda eller historiska 

värden som genom åren vuxit fram i företaget.   

 

Avslutningsvis frågade vi respondenterna hur man skulle kunna få 

svenska företag att ta ett större socialt ansvar i de fall de anser det 

nödvändigt. De flesta menar att det inte är något som det ska lagstiftas 

om, vilket vi tror har att göra med deras syn på det sociala ansvaret, då 

uppfattningen hos en övervägande del av respondenterna är att det 

sociala ansvarstagandet ligger utöver lagstiftningen. Respondenterna 

talar i stället om möjligheten till opinionsbildning, att det i stor 
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utsträckning är självreglerande samt om att aktivt visa på lönsamheten 

med att ta ett socialt ansvar för andra företag. 
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7 Företagens sociala ansvar 

 

I detta vårt första av två analyskapitel analyserar vi den syn på socialt 

ansvar som har framkommit i vår empiriska undersökning med de 

teorier och modeller som vi diskuterat i våra två tidigare teorikapitel. I 

nästa analyskapitel belyser vi sedan denna analys ur ett företagsetiskt 

perspektiv.  

 

7.1 Ansvar för vad? 

 

Vad innebär företagens sociala ansvar, eller med andra ord, vad är det 

företagen är ansvariga för? Vi har diskuterat ett flertal teorier som 

menar att företagens sociala ansvar är att arbeta för någonting mer än 

bara ekonomisk vinst, de förväntas dessutom arbeta för ”det allmänna 

bästa” eller ett tillstånd av ”samhällelig förbättring”. Anledningarna 

till att företag bör ta ett sådant ansvar, som sträcker sig längre än vad 

lagen kräver, är bland annat att det ligger i deras eget intresse därför 

att de är beroende av att resten av samhället godkänner, eller 

legitimerar, deras verksamhet. En sådan legitimitet kan bara erhållas 
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om företagen uppfyller de krav som omgivningen ställer på dem. 

Dessa krav grundar sig antingen på företagens generella roll i 

samhället, eller på den verksamhet som det specifika företaget 

bedriver.  

 

Hur stämmer då denna syn in på hur våra respondenter ser på 

företagens roll i samhället och hur de definierar vad företagens sociala 

ansvar är? Alla respondenter har varit överens om att företag har ett 

socialt ansvar och att detta ansvar sträcker sig längre än att bara se till 

företagets vinst. Därmed går det att säga att der råder en 

överrensstämmelse mellan teoriernas krav på strävan efter det 

allmänna bästa och praktikernas åsikt att företagen har ett socialt 

ansvar mot andra än bara ägarna.  

 

Problemet uppstår vid en närmare analys av vad som menas med det 

allmänna bästa, samhällelig förbättring eller dylika uttryck. Ur 

samhällets synvinkel kan detta innebära att det är önskvärt att utplåna 

fattigdom, rädda miljön eller att uppnå fred på jorden. Men det kan 

också innebära goda arbetsvillkor för företagets anställda, säkra, bra 

och prisvärda produkter, garanterad sysselsättning eller att generera 
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allmän välfärd genom ett sunt företagande. Teorierna är ofta vaga när 

det kommer till att närmare definiera vad detta allmänna bästa eller 

samhällelig förbättring innebär. Ett sätt som vi har presenterat för att 

angripa problemet är att hävda att företag är ansvariga för det som är 

en direkt eller indirekt följd av företagets agerande. Denna syn, att det 

sociala ansvaret är knutet till företags verksamhet, eller deras agerande, 

är också något som vi funnit bland våra respondenter. Detta tar sig 

uttryck på så sätt att de inte anser att företag har ett ansvar för sådana 

saker som fred på jorden eller att utplåna världens fattigdom. Alla 

respondenterna ser på företagens sociala ansvar, och därmed indirekt 

på deras roll i samhället, som att det fundamentala är att bedriva en 

sund verksamhet. Ansvaret är således knutet till verksamheten, även 

om olika respondenter har olika uppfattning om hur långt detta 

sträcker sig. En syn är att det ska vara direkt kopplat till 

kärnverksamheten, en annan är att det även kan sträcka sig till sådant 

som ligger utanför företagets direkta verksamhet men som anses 

viktigt för företagets intressenter.  

 

Synen bland praktikerna verkar således vara att det sociala ansvaret 

ska vara kopplat till det företaget gör. Men hur långt sträcker sig då 
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ansvaret? Vad är det företag har ett ansvar att göra? Vi har i den 

teoretiska delen av uppsatsen presenterar en indelning av det sociala 

ansvaret i fyra kategorier, ett ekonomiskt ansvar, ett juridiskt ansvar, 

ett etiskt ansvar samt ett filantropiskt ansvar. Hur passar våra 

respondenters syn in på denna klassificering av företagens sociala 

ansvar? Alla respondenter verkar acceptera det ekonomiska ansvaret 

som en grund för att företag ska kunna ta något ytterligare ansvar. 

Vissa beskriver det ekonomiska ansvaret som en skyldighet, främst 

gentemot ägarna, medan vissa beskriver det som en förutsättning för 

att företag ska kunna ta ett vidare socialt ansvar. Samtliga 

respondenter håller dessutom med om att företag har ett juridiskt 

ansvar att följa lagar och förordningar, något som vi ser som självklart 

att de säger, men som vi även är övertygade om att de verkligen menar. 

Att respondenterna skulle erkänna ett ekonomiskt och ett juridiskt 

ansvar är inte heller särskilt oväntat.  

 

Det intressanta blir istället de två översta delarna av Carrolls CSR-

pyramid (se s. 50-54), det etiska samt det filantropiska ansvaret. Det 

som primärt skiljer det filantropiska ansvaret från det etiska är enligt 

den teoretiska modellen att företag ur ett etiskt perspektiv inte 
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förväntas ta ett filantropiskt ansvar, det är dock önskvärt från 

samhällets sida att det gör det. Det som bäst stämmer in på ett 

filantropiskt ansvar i vår undersökning är olika former av sponsring 

som respondenterna talar om. Även här poängterar dock ett flertal av 

respondenterna att denna sponsring bör ha någon koppling till 

företaget och dess verksamhet samt att syftet med sponsringen ofta är 

att stärka företagets rykte och varumärke. Förutom sponsring så talar 

alla respondenter om att företag har ett socialt ansvar som sträcker sig 

längre än vad lagen kräver, detta skulle då enligt den teoretiska 

modellen utgöras av det etiska ansvaret, en sådan benämning är dock 

ovanlig bland respondenterna. Teorin talar om att det etiska ansvaret 

utgörs av en förpliktelse att följa de normer och värderingar i 

samhället som talar om vad som är förväntat eller förbjudet av 

medlemmar i samhället. Respondenterna talar också om att företag har 

ett ansvar att beakta och respektera förväntningar på företaget som 

ställs av olika intressentgrupper i samhället. Det framgår således 

tydligt av vår undersökning att alla respondenterna är medvetna om 

att det ställs krav och förväntningar på företaget från dess intressenter.  
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7.2 Ansvar mot vem? 

 

Frågan är dock hur respondenterna motiverar vilka intressenter som 

har anspråk som rättfärdigar ett socialt ansvarstagande från företagets 

sida. De vanligaste argumenten från respondenterna är här att det är 

de grupper som påverkas av företagets verksamhet eller de grupper 

som är beroende av företaget, till exempel ägare och anställda som är 

de grupper som flest respondenter nämnt som viktiga intressenter till 

företaget. Det skulle närmast kunna jämföras med ett 

intressentresonemang utifrån ett legitimitetskriterium, det vill säga 

utifrån vilken grupp som har ett moraliskt mest rättfärdigat anspråk. 

Något som ofta betonas av respondenterna är dock att detta beroende 

är ömsesidigt, de grupper som påverkas och är beroende av företaget, 

påverkar även företaget. Om intressenternas anspråk bedöms utifrån 

ett sådant perspektiv resonerar vi snarare utifrån ett maktkriterium, 

det vill säga hur viktiga dessa grupper är för företaget.  

 

Detta tolkar vi som ett uttryck för respondenternas syn på socialt 

ansvar som direkt kopplat till företags verksamhet. Om det sociala 

ansvaret definieras utifrån företagets verksamhet är det naturligt att de 



 

CSR – ansvar eller anpassning? 

 

 

141 

grupper som omfattas av ansvaret är grupper som står i ett 

interaktionsförhållande med företaget. En konsekvens av detta blir 

dock att det är svårt att avgöra huruvida företagen bedömer 

intressenterna och deras anspråk utifrån ett legitimitetskriterium eller 

ett maktkriterium.  

 

Den höga graden av ömsesidigt beroende är något som är typiskt för 

det som vi tidigare benämnt som primära intressentgrupper (se s. 74-

75), det vill säga sådana intressentgrupper som företaget är beroende 

av för sin fortsatta existens. Typiska primära intressentgrupper som vi 

nämnde i det teoretiska avsnittet är ägare och investerare, anställda, 

kunder, leverantörer samt staten och lokalsamhället. Alla dessa 

grupper nämns också som viktiga intressenter av våra respondenter, 

där ägare, anställda och kunder är de grupper som figurerar oftast.  

 

Sekundära intressentgrupper definierades som de grupper som 

påverkar eller påverkas av företaget, som har möjlighet att skapa 

opinion mot företaget och därmed skada det, men som inte är 

avgörande för dess fortsatta existens. Som exempel nämndes media 

och särskilda intressegrupper. Dessa nämns i vår undersökning endast 
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av ett fåtal respondenter som intressenter till företagen, även om flera 

av respondenterna i andra sammanhang betonar risken av dålig 

publicitet. En möjlig tolkning av detta är att det trots allt är graden av 

beroende som styr hur företagen identifierar de viktigaste 

intressenterna, och att de därför inte ser media och intressegrupper 

som intressenter, utan som budbärare som kan påverka företagets 

intressenter, till exempel kunder och anställda. En annan möjlighet är 

förstås att respondenterna inte anser att dessa grupper påverkas av 

företagets verksamhet, eller att deras krav inte är legitima. En 

annorlunda men närliggande syn återfinns hos ett av företagen som 

identifierar de anställda som den viktigaste intressentgruppen just 

därför att de ser dem som potentiella budbärare som kan förmedla en 

bild av företaget som etiskt till övriga grupper i samhället.   

7.3 Varför ska företagen ta ett socialt ansvar? 

 

Det i särklass vanligaste argumentet för varför företag bör ta ett socialt 

ansvar är i vår undersökning att det gynnar företaget på lång sikt. 

Vissa respondenter lyfter fram att det kan vara en konkurrensfördel 

och att det kan vara lönsamt även på kort sikt, men de allra flesta 

betonar att är nödvändigt för företagen att ta ett ansvar för att inte 
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riskera företagets relationer med sina intressenter. Denna syn stämmer 

således överens med det resonemang om företagens behov av 

legitimitet som förts i de teoretiska kapitlen. Respondenterna verkar 

vara väldigt medvetna om att företag är beroende av att för dem 

viktiga grupper i samhället, såsom till exempel anställda och kunder, 

upplever att företaget möter de krav och förväntningar på ett socialt 

ansvarstagande som dessa grupper ställer på företaget. Flera 

respondenter nämner även vikten av att stärka och försvara ett gott 

rykte och ett starkt varumärke. Alla dessa motiv och anledningar till 

varför företag bör ta ett socialt ansvar går således att härleda till 

företagens lönsamhet.  

 

Respondenterna visar på en syn som enligt oss betonar det ömsesidiga 

beroendet mellan olika institutioner i samhället, snarare än att som den 

funktionella teorin lyfta fram det effektiva i en uppdelning av 

samhällets uppgifter mellan olika institutioner. Det som vi menar tyder 

på detta är främst att respondenterna betonar vikten av förtroendefulla 

relationer med olika intressenter och institutioner i samhället. Detta 

gäller inte bara sådana grupper som kunder och anställda utan flera 

nämner även vikten av goda relationer till stat och kommun. Å andra 
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sidan har vissa respondenter även betonat att företag inte ska ta på sig 

en alltför stor i roll i samhället och att ansvaret för vissa områden, till 

exempel skolan, fortfarande bör tas av andra institutioner i samhället 

än företagen. På det hela taget anser vi dock att den starka betoningen 

av vikten av goda relationer med övriga samhället tyder på att 

respondenterna anser att samhället präglas av ett ömsesidigt beroende 

mellan dess olika institutioner. En av respondenterna menar till 

exempel att företag förväntas bidra till samhället på samma sätt som 

samhället förväntas se till att det finns förutsättningar för ett gott 

företagande. Samma respondent säger dock samtidigt att för etag inte 

kommer att ta ett socialt ansvar om det inte är lönsamt, åtminstone på 

lång sikt, för dem att göra så.  

 

Några respondenter menar att det finns anledningar till att företag ska 

ta ett socialt ansvar som alltid måste gälla. Dessa kan utgöras av 

grundläggande värderingar eller kärnvärden, såsom respekt för 

mänskliga rättigheter, eller ett grundläggande ansvar för sina anställda 

vid till exempel uppsägningar. Dessa resonemang samt ytterligare 

några liknande betonar det sociala ansvaret utifrån något som närmast 

kan liknas med moraliska och alltid gällande krav på ansvarstagande. 
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Å andra sidan betonar flera respondenter samtidigt att det ändå inte 

leder till någon konflikt för företag mellan dessa krav på vad som  

är ”rätt” att göra och vad som ligger i företagets eget intresse att göra. 

Grundläggande och okränkbara värderingar, såsom mänskliga 

rättigheter täcks mer än väl in av gällande svensk lag. Och även om det 

finns sådana moraliska och alltid gällande krav som inte täcks in av 

lagstiftningen så menar flertalet av respondenterna att det ändå ligger i 

företags intresse att anpassa sig till dessa för att inte riskera företagets 

goda rykte eller viktiga relationer med intressenter. Ett annat sätt att 

säga detta är att företagen är medvetna om risken att förlora den för 

dem nödvändiga legitimiteten från övriga samhället om de inte följer 

de grundläggande etiska normer som finns i samhället.  

 

Detta leder till att det är svårt att avgöra huruvida det är de 

bakomliggande moraliska principerna som är vägledande för 

företagen i det sociala ansvarstagandet, eller om det är en rent 

instrumentell analys om vad som är mest gynnsamt för företaget att 

göra. Några respondenter har hävdat att det inte är lönsamheten som 

är det avgörande i sådana här fall, utan att företagen har ett rättmätigt 

krav på sig att ta ett socialt ansvar. Samtidigt menar de flesta av dessa 
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respondenter att det ändå på något sätt måste vara lönsamt för företag 

för att de ska ta ansvaret, eller så hävdar de att det hur som helst är 

lönsamt att ta det. Detta kan uppfattas som att de säger emot sig själva, 

men detta är något som vi återkommer till i ett senare kapitel.  

 

7.4 Lönar det sig att ta ett socialt ansvar? 

 

Den allmänt rådande åsikten bland respondenterna är att det i så gott 

som alla fall är lönsamt för företag att ta ett socialt ansvar. Denna syn 

går således tvärt emot till exempel Mannes (se s. 47) åsikt att ett socialt 

ansvarstagande måste kosta pengar för att det ska definieras som ett 

ansvarstagande. Vi har dock visat på problemet med Mannes 

ståndpunkt genom att betona att det kan finnas flera samtidiga motiv 

till ett företags agerande, och att det därför inte är lämpligt att 

definiera vad som är ett socialt ansvar enbart utifrån ett 

kostnadsperspektiv. Skillnaderna mellan de teorier vi har diskuterat 

och den syn vi funnit bland praktikerna är snarare att teorierna menar 

att ett socialt ansvar kan vara kostsamt, men det kan också vara lönsamt. 

Nästan alla av respondenterna i vår undersökning anser å andra sidan 

att ett socialt ansvarstagande alltid är lönsamt, men de har väldigt 
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svårt att komma på något tillfälle då det inte skulle vara lönsamt att ta 

ett socialt ansvar, åtminstone inte om vi talar om ett långsiktigt 

perspektiv.  

 

7.5 Instrumentell syn på socialt ansvar 

 

Orsaken till denna skillnad mellan teorierna och respondenternas syn 

på frågan om socialt ansvar och lönsamhet anser vi främst grunda sig i 

hur det sociala ansvaret definieras, för vad och mot vem företag har ett 

ansvar. Vi har tidi gare visat på att den rådande synen bland våra 

respondenter om vad som är företagens sociala ansvar är att det ska 

vara kopplat till företagens verksamhet. Vi har vidare hävdat att en 

följd av detta blir att företag identifierar sina intressenter utifrån vilka 

de har ett ömsesidigt beroende eller påverkansförhållande med. En 

effekt av detta blir att det ligger i företagens egna intressen att ta ett 

socialt ansvar därför att de är beroende av legitimitet från, och 

förtroendefulla relationer med, sina intressenter. Vi menar därför att 

respondenterna genom sin definition av vad som omfattas av det 

sociala ansvaret samt mot vem eller vilka företag har ett ansvar skapar 

en situation där det nästan per definition är lönsamt för företag att ta 
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ett socialt ansvar. Detta är också andledningen till att våra 

respondenter har så svårt att komma på en situation där det inte skulle 

vara lönsamt att ta ett socialt ansvar. Huruvida denna instrumentella 

syn på det sociala ansvaret är ett uttryck för att företag agerar oetiskt, 

eller utan en etisk medvetenhet, eller om det istället är ett uttryck för 

ett företagsetiskt ställningstagande som är förenligt med de 

begränsningar och de krav som finns på företag i en marknadsekonomi 

är något som vi diskuterar i ett senare kapitel. Ett flertal av våra 

respondenter hävdar också att det är just en sådan instrumentell syn 

på företagens sociala ansvar som är det mest effektiva, eller som är det 

enda som i längden är hållbart.  

 

7.6 Intressent- och samhällsfrågor 

 

Ett enligt oss effektivt sätt att komma runt problematiken om hur 

företagens sociala ansvar ska definieras är att använda sig av 

Clarksons (se s. 92-93) uppdelning mellan samhällsfrågor och 

intressentfrågor. Denna uppdelning väver i vår mening in en mer 

praktisk och verklighetsanknuten sida i diskussionen om vad som är 

företagens sociala ansvar (sett ur ett brett perspektiv och innefattande 
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både CSR1, CSR2 och CSP). På grund av den inbyggda komplexiteten i 

att avgöra och definiera vad som är företagens sociala ansvar anser vi 

att det är ytterst meningsfullt att skilja på intressentfrågor, som ligger i 

företagets intresse att uppmärksamma, och samhällsfrågor, som 

kanske inte ligger i företagets intresse att uppmärksamma. I många fall, 

om inte i de allra flesta, kommer dessa dock att överlappa varandra. 

Denna uppdelning mellan samhälls- och intressentfrågor, samt 

överlappningen dem emellan illustreras nedan i figur 4. 

 

 
Figur 4: Intressent- och samhällsfrågor, steg 1 

 

Sådana frågor om företagens sociala ansvar som ligger i företagens 

eget intresse att beakta och anpassa sig till kräver mindre reflektion 

och diskussion om huruvida de bör ta ett ansvar än sådana som inte 
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gör det. Det blir därför, i vår mening, mer relevant att på en 

organisatorisk analysnivå diskutera dessa frågor utifrån hur de bör 

anpassa sig till intressenternas krav. Därför anser vi att CSR2, som är 

ett mer handlingsinriktat och managervänligt synsätt, är en lämplig 

ansats, eller analysverktyg om man så vill, för att diskutera det som 

Clarkson definierar som intressentfrågor, istället för att som Clarkson 

gör klumpa ihop CSR2 med CSR1 under den institutionella nivån.  

 

Däremot bör de frågor som inte ligger i företagens intresse att anpassa 

sig till, men som ändå av samhället anses som viktiga frågor, det vill 

säga samhällsfrågor som inte samtidigt är intressentfrågor för 

företagen, diskuteras på en institutionell analysnivå och ur ett CSR1-

perspektiv. Det är i vår mening naivt, eller åtminstone riskabelt, att 

förvänta sig att företag frivilligt ska åta sig ett socialt ansvar som 

enbart kostar pengar utan att ge någonting tillbaka, särskilt när det inte 

finns några klara och tydliga riktlinjer för hur detta ansvar ser ut. 

Självklart kan det vara så att företagen, och framför allt människorna i 

företagen, i vissa frågor kommer att se det som självklart att ta ett 

ansvar. Det kan vara sådant som ses som självklart och att inte göra det 

kan ses som moraliskt oacceptabelt. Men om det rör sig om sådana 
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grundläggande värderingar som alla medborgare delar så finns det 

heller ingen anledning att inte reglera dessa frågor i lagar eller 

regleringar, i linje med Clarksons resonemang om samhällsfrågor. 

Detta är något som till exempel visar sig i den svenska 

arbetslagstiftningen eller ILO:s konventioner och som också några av 

våra respondenter är inne på då de pratar om att det finns vissa 

grundläggande värderingar som alltid måste respekteras, men att 

dessa oftast täcks in av svensk lagstiftning.  

 

Vi har i de teoretiska kapitlen nämnt Fredericks (se s. 45-46) syn på 

företagens sociala ansvar, att företag har en förpliktelse att arbeta för 

samhällelig förbättring, och att denna förpliktelse antingen kan 

uppfyllas frivilligt av företag eller påtvingas dem genom statligt 

ingripande. Kopplat till ovanstående resonemang så skulle det betyda 

att företagens sociala ansvar kan delas upp i två delar: Den första delen 

utgörs av sådana frågor som både samhället i stort och företagen har 

ett intresse av att lösa. Dessa frågor kan då med fördel behandlas på en 

organisatorisk analysnivå och analyseras med hjälp av CSR2, det vill 

säga hur företagen på ett så effektivt sätt som möjligt anpassar sig till 

externa krav och förväntningar från dess intressenter. Den andra delen 



 

CSR – ansvar eller anpassning? 

 

 

152 

utgörs av frågor som samhället ser som viktiga men som ändå inte 

skapar tillräckliga incitament för att alla företag frivilligt ska anpassa 

sig till dem. Dessa frågor behandlas då istället mer effektivt på en 

institutionell analysnivå genom den reflektion och de moraliska 

överväganden som kännetecknar CSR1.  

 

Figur 5 illustrerar sambandet mellan samhällsfrågor och 

intressentfrågor. Med resonemanget ovan som grund kan vi nu bygga 

ut modellen i två steg. Det första steget avser den lämpliga 

analysnivån för att diskutera samhälls- respektive intressentfrågor. 

Samhällsfrågor diskuteras utifrån en institution ell analysnivå och 

intressentfrågor analyseras utifrån en organisatorisk nivå. I ett andra 

steg kopplar vi sen också lämpligt analysverktyg till de två 

analysnivåerna, CSR1 för att analysera samhällsfrågor på en 

institutionell nivå och CSR2 för att analysera intressentfrågor på en 

organisatorisk.  
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Figur 5: Intressent- och samhällsfrågor, steg 2 

 

Vilka frågor som är samhällsfrågor och vilka som är intressentfrågor är 

även någonting som kontinuerligt behöver utvärderas på den 

institutionella nivån. Samhället måste analysera och utvärdera 

huruvida de frågor som är definierade som intressentfrågor, men som 
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samtidigt är samhällsfrågor, verkligen hanteras av företagen på ett ur 

samhällets synvinkel acceptabelt sätt. Denna kontroll och återföring av 

utfallen av företagens sociala ansvarstagande illustreras i figur 5 av den 

streckade pilen som går från det överlappande området av samhälls- 

och intressentfrågor upp till den institutionella analysnivån. Utan en 

sådan utvärdering av företagens sociala anpassning (CSR2) uppstår 

risken för att företag spelar på att de tar ett socialt ansvar utan att 

verkligen göra det i praktiken. Detta kan jämföras med det som en av 

respondenterna varnar för med så kallad ”blue wash”, det vill säga att 

företag ”köper sig” en ansvarstagande image genom att stödja till 

exempel FN-projekt, men inte tar ett socialt ansvar i resten av sin 

verksamhet.  

 

Både denna utvärdering samt den allmänna diskussionen om 

samhällsfrågor på en institutionell nivå måste ses som en process där 

alla samhällets institutioner är representerade. Tanken är inte att staten 

och diverse myndigheter allena ska bestämma i dessa frågor, även om 

det i slutändan kanske är de som stiftar lagar eller inför regleringar. 

Detta är istället en process som måste ske i samförstånd mellan olika 

institutioner och grupper i samhället, såsom staten, näringslivet och 
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olika intressegrupper (till exempel fackförbund, 

konsumentorganisationer, miljörättsorganisationer och dylika).  
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8 Företagsetik 

 

Inför den vidare diskussionen om socialt ansvar och företagsetik ser vi 

det som nödvändigt att reda ut begreppen etik och moral, ansvar samt 

handling och hur dessa står i förhållande till varandra.  

 

Collste (1996, s. 13) diskuterar de båda begreppen moral och etik och 

menar att de ofta i vardagsspråket används synonymt. Orden 

härstammar från grekiskans ethos och moralis, som båda betyder sed 

eller sedvänja. Inom moralfilosofin så brukar begreppen dock 

tillskrivas olika betydelse. Etiken är reflektionen som föregår de 

handlingar och ställningstaganden som utgör moralen, vi talar alltså 

om en moralisk handling, men en etisk teori. För vårt syfte finner vi 

dock ingen anledning att skilja på etik och moral utan vi använder dem 

snarare så som de används i vardagsspråket.  

 

Det som kännetecknar ett moraliskt ställningstagande är att det måste 

vara personligt förankrat (s. 58). Varje människa har både rättigheten 

och skyldigheten att ta ställning i moraliska frågor. Människan har ett 
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ansvar för det liv hon lever och de val hon gör och även ett fullständigt 

oengagerat liv innebär ett val då hon aktivt väljer att inte göra 

moraliska ställningstaganden. Med det fria valet följer ett ansvar, vilket 

innebär att människan även är ansvarig för valet att inte välja.  

 

Ansvar är ett mångtydigt begrepp och Collste (s. 66) skiljer mellan det 

formella ansvaret och det moraliska ansvaret. Ett formellt ansvar kan 

vara förknippat med den position som en person har i en organisation, 

men det formella ansvaret kan aldrig frånta personen det moraliska 

ansvaret han eller hon har. Ett handlande som strider mot ett 

individuellt moraliskt ställningstagande, till exempel på grund av en 

överordnads uppmaning eller befallning, kan innebära att personen 

inte kan hållas formellt ansvarig, däremot kan personen alltid hållas 

moraliskt ansvarig för handlingen i fråga.  

 

”Att känna sig ansvarig är någonting annat än att i etisk mening vara 

ansvarig” (Brytting, 1998, s. 24). Brytting skiljer mellan händelser och 

handlingar, där bara de senare kan göras till föremål för en etisk 

granskning. Anledningen till detta är att det bara är människors 

handlingar, och inte händelser, som styrs av intentioner, det vill säga 
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fria val. Även underlåtelse till handling är enligt Brytting en handling, 

då människan aktivt väljer att inte handla. ”Bara människor kan hållas 

ansvariga – i etisk mening – och bara för sina val” (s. 24). 

 

8.1 Företag som moraliska subjekt 

 

Vem är det egentligen som är ansvarig för det som görs i företagets 

namn? Kan ett företag över huvud taget ha ett moraliskt ansvar eller är 

det till sist och syvende alltid individerna i företaget som har det 

moraliska ansvaret? Brytting (1998, s. 102) identifierar tre anledningar 

till varför det är intressant att diskutera vem som har ett ansvar. Om 

något går snett vill vi att någon ska ställa det till rätta, och detta bör 

naturligtvis vara den som är ansvarig för det. För det andra vill vi 

förhindra en upprepning, eller om det är något positivt så vill vi sprida 

goda exempel, och för det tredje så vill vi inte döma oskyldiga eller 

berömma fel person.  
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Figur 6: Individuellt eller organisatoriskt ansvar? (Brytting, 1998, s. 102, egen 

bearbetning) 

 

Brytting (s. 102-108) menar att företag kan vara ansvariga för att ställa 

saker och ting till rätta samt för att förändras för att förhindra en 

upprepning av oegentligheter men att de inte kan vara moraliska 

subjekt i den meningen att de kan hållas ansvariga för det som de 

anställda har gjort. Han vänder sig således emot tanken på ett 

organisatoriskt handlande, det vill säga att företag agerar som en 
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självständig person som autonomt fattar beslut och handlar. Brytting 

förordar istället att diskutera strukturernas etiska status, oavsett om de 

kan handla eller ej. ”De kanske inte kan handla oetiskt, men de kan vara 

oetiska!” (s. 108). 

 

Brytting (s. 11) talar om företagsetikens huvuduppgift som ”att hjälpa 

företagets ledare och medarbetare att ta ett individuellt ansvar för det 

gemensamma bästa”. En definition som har mycket gemensamt med 

flertalet av de definitioner av företagens sociala ansvar som vi har 

diskuterat tidigare således. Utifrån detta menar Brytting (s. 109) att 

strukturerna i företag bör utformas så att de främjar det allmänna bästa 

och möjliggör ett individuellt ansvarstagande.  

 

8.2 Företagsetik och företagsledare 

 

Ulrich & Thielemann (1993) har undersökt hur företagsledare ser på 

relationen mellan strävandet efter ekonomisk framgång och etiska 

anspråk. De hävdar att utgångspunkten för flertalet av tidigare 

undersökningar av liknande slag, har varit att undersöka huruvida 

företagsledare är etiska eller inte, eller i vilken utsträckning 
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företagsledare är etiska. Detta är enligt Ulrich & Thielemann (s. 879-

881) en dålig utgångspunkt därför att den på två sätt missar att fånga 

det specifikt företagsetiska problemet.  

 

För det första menar författarna att sådana undersökningar utgår ifrån 

att det finns en uppsättning av kriterier, normer och regler som alla 

måste rätta sig efter. Detta leder till (kvantitativa) undersökningar om 

graden av, istället för (kvalitativa) undersökningar om formen av, 

företagsledares moraliska medvetenhet. För att inte det etiska 

medvetandet bland företagsledare ska undervärderas, räcker det inte 

att fråga om samtyckandet eller förkastandet av konkreta etiska 

normer eller värderingar uppställda av undersökarna själva. Det som 

istället måste identifieras och förstås är de formella principer eller  “the 

moral point of view from which the interviewee puts his case and accepts or 

rejects concrete standards as legitimate or illegitimate” (s. 879). 

 

För det andra så menar författarna att dylika undersökningar 

systematiskt bortser från de komplexa ekonomiska omständigheterna 

runt företagsledares agerande. På så sätt svarar de redan i förväg på 

den grundläggande frågan om etikens plats i ekonomin, eftersom 
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ansatsen förutsätter att det enbart är en fråga om företagsledares 

personliga moral. Ulrich & Thielemanns undersökning visar istället på 

att majoriteten av företagsledare inte ser den ekonomiska etikens 

huvudsakliga plats i individuella företagsledarens personliga 

medvetande, utan på marknaden eller i dess politiska ramverk. Om en 

föreställning om de fundamentala problemen med företagsetik ska 

vara adekvat och rättvisande så måste den inte bara ta hänsyn till de 

rent etiska aspekterna, utan även till den ekonomiska sidan av 

företagsledares ”role-specific decision-making problems” (s. 880). 

Företagsetik skulle enligt författarna vara poänglös som vetenskaplig 

disciplin om den inte tog som utgångspunkt de särskilda etiska 

förutsättningar och problem som uppstår i ett modernt ekonomiskt 

system. ”It is clear that ethical demands must not simply be subordinated to 

economic rationality; after all, it is the essence of ethics to make unconditional 

demands on us” (s. 880). Men etiska anspråk får inte äventyra ett 

företags fortsatta ekonomiska framgång helt utan reservationer heller, 

sådan ”heroisk idealism” skulle vara ekonomiskt ogenomförbar.  

 

Utifrån detta formulerar Ulrich & Thielemann företagsetikens 

fundamentala fråga som följande: “How do managers reconcile the 
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requirements of achieving and preserving managerial success with the ethical 

demands of which they as responsible persons are, or ought to be, aware?” (s. 

880). Utgångspunkten för empirisk forskning om företagsetik bör 

således enligt författarna inte vara huruvida eller i vilken utsträckning 

företagsledare är etiska. En mer lämplig utgångspunkt är att 

undersöka vilken typ av tankemönster företagsledare har utvecklat för att 

kunna legitimera sitt agerande inom spänningsfältet mellan etik och 

ekonomisk framgång, både inför dem själva och inför andra. 

Författarna gör antagandet, båda av metodologiska och psykologiska 

skäl, att företagsledare har kommit fram till någon form av godtagbar 

företagsetisk ”uppgörelse” med sig själva. Detta grundar författarna på 

att företagsledare, precis som de flesta andra, vill kunna stå för det de 

gör i skenet av kritiska frågor från både nära och kära samt 

allmänheten. De som inte lyckats komma fram till en sådan uppgörelse 

skulle knappast välja en karriär som företagsledare, eller skulle i så fall 

förr eller senare ”hoppa av” en sådan karriär till följd av inre moraliska 

spänningar. Framgångsrika företagsledare kan således enligt 

författarna antas ha företagsetiska tankemönster som de själva kan 

försvara och hävda vara legitima. På grund av att det inbördes 

förhållandet mellan ekonomisk framgång och etik är extremt 
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varierande och invecklat kan det dessutom vara lämpligt att anta en 

mångfald av sådana tankemönster och ”uppgörelser” som 

företagsledare tillämpar i spänningsfältet mellan etiska och 

managementaspekter. Därför menar författarna att det inte tjänar 

mycket till att söka efter den genomsnittliga etiska profilen, utan att 

det istället är mer förtjänstfullt att söka kartlägga hela spännvidden av 

existerande tankemönster och att systematiskt klassificera dessa.  

 

8.2.1 En klassificering av affärsetiska tankemönster 

 

I sin strävan efter att klassificera företagsledares olika tankemönster 

utgår Ulrich & Thielemann (s. 882-883) ifrån två grundläggande 

dimensioner av företagsetiska tankesätt: ”Degree of problem and conflict 

awareness” samt ”The way in which the economy is perceived” (s. 882). 

Inom varje dimension finns två olika synsätt, eller motpoler.  

 

• Dimension 1: Graden av problem- och konfliktmedvetenhet 

Beroende på vilket av synsätten som råder så upplevs företagsetik 

antingen som ett problem och en verklig utmaning eller inte.  
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- Antingen så förutsätts det råda harm oni mellan strävandet efter 

managementframgång och etiska aspekter. Frågan är i så fall 

vilken typ av garant som är kapabel att tillhandahålla en sådan 

harmoni och hur denna auktoritet kan legitimera den 

eftersträvade företagspolicyn. 

 

- Eller så förutsätts det omvänt att förhållandet mellan etik och 

framgång karaktäriseras av konflikt. I detta fall är harmoni ännu 

inte uppnått, och frågan är hur detta kan ske och vem som kan 

antas ansvara för det.  

 

• Dimension 2: Hur ekonomin uppfattas 

Det beror till stor del på denna dimension hur ett tillstånd av harmoni 

eller konflikt rättfärdigas. 

 

- Antingen så uppfattas ekonomin som ett relativt autonomt 

system  som till största del följer sin egen funktionella logik. I 

detta fall är det slutligen de anonyma marknadsmekanismerna 

som bestämmer vad som sker i ekonomin. Individuella 

ekonomiska subjekt är till stor del begränsade till att anpassa sig 
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till marknadens konkurrensvillkor. För att delta i 

marknadens ”spel” är aktörerna tvungna att följa dess regler. 

Frågan är då huruvida moralen i det ekonomiska spelet antas 

vara inneboende i ”fria marknader” som sådana, eller ska 

upprättas av marknadens politiska ramverk. 

 

- Eller också så uppfattas ekonomin som en livssfär som vilken 

som helst, som en normal del av världen vi lever i,  som i grund 

och botten inte bestäms av anonyma marknadsimperativ utan av 

den rådande ekonomiska kulturen. Enligt kulturorienterade 

företagsledare så tillskrivs inte ekonomin någon speciell etikfri 

funktionell logik, inte heller finns det något behov av någon 

speciell etik för det ekonomiska systemet, det räcker med 

tillämpningen av de allmänna måttstockarna för moraliskt 

agerande.  

 

Utifrån detta identifierar författarna fyra grundläggande typer av 

företagsetiskt tänkande vilka visas i en matris (se figur nedan). Dessa 

grundtyper utgörs av det dominerande tankemönstret, empiriskt 

hittades sedan även sekundära tankemönster. 
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Figur 7: Grundläggande typer av företagsetiska koncept (Ulrich & Thielemann, 

1993, s. 883, egen bearbetning) 

 

8.2.2 Olika affärsetiska tankemönster 

 

Ulrich & Thielemanns (s. 883-890) matris innehåller således fyra 

grundtyper av affärsetiska tankemönster, metafysiska ekonomer, 

konventionalister, idealister samt reformatorer. Inom alla utom idealisten 

återfinns även olika varianter. 

 

• Den ekonomistiska uppgörelsen 

Den metafysiska ekonomen antar i regel att det råder harmoni mellan 

etik och ekonom isk framgång. Samtidigt så uppfattar de marknaden 
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som ett anonymt system, men de ser inte detta som ett etiskt problem 

då de har ett större förtroende för rationaliteten i det ekonomiska 

systemet än för människors praktiska förnuft. Det är inte ansvarsfullt 

agerande människor, utan det strukturella inbördes förhållandet 

mellan anonyma marknadshändelser som leder till att ekonomin ”takes 

its proper course” (s. 883) Om enskilda moraliska avbrott ändå sker 

någon gång i ekonomiska aktiviteter så är detta enligt den strikt 

metafysiska ekonomen symptom på att marknadens inflytande är för 

svagt, snarare än för starkt.  

 

Ulrich & Thielemann menar att tron på en i marknaden inneboende 

moral har sina rötter långt tillbaka i det västerländska tänkandet om 

marknadssamhället. Ursprungligen är det religiöst till sin natur och 

stämmer från tron på en ”förutbestämd harmoni” mellan världen och 

marknaden, given av en ”övermänsklig agent”, det vill 

säga ”Gud”. ”Den osynliga handen” garanterar att vad vi bör göra i 

etiska termer automatiskt växer fram utifrån vad vi vill göra i 

ekonomiska termer. Följden av detta blir att enskilda ekonomiska 

subjekt befrias från alla normativt etiska anspråk och krav.  
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Enligt Ulrich & Thielemanns undersökning kan den ekonomistiska 

tron på marknadens förmåga till ”självläkning” hittas inom två olika 

varianter av företagsledare som skiljer sig åt gällande strikthet. Enligt 

den metafysiska företagsledaren så omsätts marknadens opersonliga 

och ”övermänskliga” inneboende moral av sig själv till lämplig praxis 

för företagsledare. Den metafysiska företagsledaren är övertygad om 

att det i slutändan inte är människor som styr företag utan ”the will of 

the market” (s. 883). Företagsledare är således enbart verktyg för 

marknaden, vilket kraftigt begränsar deras makt, och de kan därför 

inte hållas ansvariga för några tillstånd som är etiskt olyckliga. ”…if 

you don’t have power, you can’t exercise it, and ethics doesn’t as much as 

come into it. {…} The market tells the executive what’s what, and that’s how it 

should be.” (s. 883)  

 

För att säkra företagets framgång och överlevnad krävs enligt den 

metafysiska företagsledaren långsiktiga investeringar, inte bara en 

spekulativ maximering av den kortsiktiga vinsten. Enbart detta 

kommer att garantera att företagsledare verkligen styrs av 

den ”övermänskliga” marknadsviljan snarare än deras egen 

godtyckliga vilja. ”Thus the business-ethical principle applies according to 
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which long-term profit is ethically good. Then, however, the ‘invisible hand’ of 

the market will ensure that ‘everyone will do well if the company does well’.” 

(s. 886) Under sådana förhållanden måste det lämpliga sättet att 

bedriva affärer härröras från företagets framgång på marknaden, 

särskilt för anledningar av etiskt ansvar. Denna syn stämmer således 

överens med Friedmans syn att företagens sociala ansvar är att 

maximera vinsten. Det etiskt riktiga är att följa marknadens signaler, 

medan det gränsar till det oetiska för företagsledare att låta egna 

subjektiva värderingar störa marknadens inneboende etik. 

Konsekvensen av detta blir att företagsledare måste i så hög grad som 

möjligt avhålla sig från personliga moraliska åsikter och värderingar 

och istället lyssna på marknadens objektiva dom. 

 

Den andra varianten av ekonomismen är instrumentalisten. Till skillnad 

från den metafysiska företagsledaren så har instrumentalisten inga 

problem med att erkänna etiska överväganden som en del av 

management. Han efterstävar dem snarare, då han inte nödvändigtvis 

ser dem som en avvikelse från ”the virtuous path of managerial profit 

seeking” (s. 886). Instrumentalisten tar en aktiv roll angående etiken, 

genom att han upptäcker och förstår den strategiska potentialen i etik 
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som en investering. ”Thus the economistic principle of legitimation is 

apparently inverted: ethics is long-term profit” (s. 886). Instrumentalistens 

huvudsakliga motiv för att agera etiskt är således inte en inre 

övertygelse, utan att det är långsiktigt lönsamt. Han använder sig 

således av etik som ett managementinstrument för att till exempel höja 

motivationen hos personalen eller för att få allmänhetens 

godkännande av företagets policys. Det är enligt författarna viktigt att 

betona att instrumentalisten inte försöker dölja den instrumentella 

karaktären av sina metoder utan istället framhäver sina ekonomiska 

motiv. Ulrich & Thielemann poängterar dock att denna form av 

instrumentalism likväl måste ses som ett företagsetiskt koncept. Det 

faktum att etik ingår i kalkyleringar angående företagets långsiktiga 

lönsamhet är enligt författarna ett tecken på en grundläggande 

harmoni mellan strävandet efter ekonomisk lönsamhet och etiska 

anspråk. ”Here, too, it is assumed that an ’invisible hand’ is at work in the 

market which provides the executives’ profit-oriented action with an ethically 

appropriate sense of direction” (s. 886).  
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•  Den konventionalismiska uppgörelsen 

Även konventionalisterna upplever en grundläggande harmoni i 

relationen mellan etiska anspråk och strävandet efter ekonomisk 

framgång. Skillnaden mellan konventionalisterna och ekonomisterna 

ligger enligt Ulrich & Thielemann (s. 887) i att de förra inte tror att 

managementetik garanteras av någon anonym, inneboende 

systematisk logik hos marknaden. Konventionalisterna vänder sig 

istället till de generella normer och värderingar som även gäller i det 

dagliga livet. Systemiska begränsningar av lönsamhet spelar varken en 

harmoniserande eller problematisk roll för konventionalisterna. Skulle 

det uppstå en konflikt mellan etik och ekonomisk framgång ses inte 

detta som en strukturell motsättning mellan moraliska skyldigheter 

och systemiska begränsningar, utan i termer av individuell etik, som 

en konflikt mellan moraliska skyldigheter och egoistisk förkärlek eller 

ekonomiskt egenintresse. Nyckeln till en garanterad harmoni mellan 

etik och marknaden ligger i individuella företagsledares karaktär; eller 

enligt den mindre elitistiska versionen av konventionalism, i de 

kulturella värderingarna i näringslivet.  
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Det finns ett antal varianter av det konventionella tankemönstret som 

skiljer sig från varandra gällande var den kulturella platsen för etiken 

finns. Dessa varianter skiljer sig dock inte åt särskilt mycket och vi 

väljer att enbart ta upp en av dessa, legalisten, då vi anser att denna typ 

är mest intressant för vår studie. Ulrich & Thielemann (s. 887) hittade 

inte legalisten som ett dominant tankemönster, men däremot som ett 

sekundärt tankemönster hos flera andra varianter. Denne ser inte etik 

som direkt garanterat av kulturen i samhället, utan garanterat av ”the 

constitutional state in the form of applicable laws (legal standards)” (s. 887). 

Han ser företagsledares skyldighet att följa lagen som både nödvändig 

och tillräcklig för att legitimera deras agerande.  

 

• Den idealistiska uppgörelsen 

I skarp kontrast till både konventionalisterna och de metafysiska 

ekonomerna så ser idealisten strävandet efter lönsamhet som starkt 

problematiskt i etiska termer. En idealist är enligt Ulrich & Thielemann 

(s. 887-888) tydligt medveten om konflikten, men inte särskilt 

systemmedveten i sin uppfattning om ekonomin. De är kritiska till den 

rådande kulturen, snarare än det rådande marknadssystemet. Sociala 

och ekologiska problem är en följd av, inte några anonyma 
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marknadskrafter, utan den egoism och materialism som alltför för 

många företagsledare fallit offer för. På grund av detta hoppas en 

idealist på en grundlig förändring av det kulturella medvetandet. För 

idealisten så är konflikten mellan etik och marknadsframgång i 

grunden olöslig, idealistens affärsetiska åtaganden är bokstavligen 

talat på bekostnad av företagets fram gång. Ulrich & Thielemann kallar 

därför denna form av affärsetiskt tankemönster för ”red-figure ethics” (s. 

888). 

 

• Den reformorienterade uppgörelsen 

Reformatorns utgångspunkt är enligt Ulrich & Thielemann (s. 888-889) 

att etik och framgång varken är låst i någon form av oundviklig 

konflikt eller att de automatiskt åtnjuter ett harmoniskt inbördes 

förhållande. En reformator ser istället möjligheten att etik mycket väl 

kan vara en grund för framgångsrik företagsamhet. Hur detta tar sig 

uttryck är dock i reformatorns ögon en empirisk fråga som kan 

besvaras genom analys av det konkreta problemet.  

 

Reformatorer är medvetna om etiska konflikter och funktionella 

begränsningar. De är kritiska mot rådande systembegränsningar 
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eftersom de anser idealistens anspråk att kämpa mot marknadens 

signaler som att vara orimliga. Den nödvändiga förutsättningen för att 

få in företagsledares etiska ansvar i praktiken är istället en förändring 

av de generella regler och incitament för framgångsrikt ekonomiskt 

agerande som finns på marknaden. Dessa spelregler måste givetvis 

bestämmas på ett samhälleligt ansvarsfullt och konkurrensneutralt sätt.  

 

Den ena av två varianter av reformatorer, den strukturella reformatorn, 

ser företagsetiken plats enbart i arrangerandet av marknadens 

allmänna tillstånd och regler, och ser således ingen plats för etiken 

inom ramarna för dessa regler. Denne typ av reformator förespråkar 

därför etiska överväganden på en nivå av det politiska ramverket som 

gäller för marknaden, just för att hålla företagsaktiviteter fria från 

etiska anspråk. Den andra typen av reformator, den nya entreprenören, 

tillämpar ett något mer omfattande tankemönster. Denne har lärt sig 

att tänka i termer av två institutionella nivåer samtidigt. På den första 

nivån ser han det som en ”managerial challenge to deal with the new ethical 

demands in a sprit of innovation” (s. 888). Därför tar den nya 

entreprenören sig tid att leta efter synteser mellan etik och framgång 

som är benägna att vara okonventionella. Då den nye entreprenören 
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samtidigt är en realist är denne dock medveten om begränsningarna 

för ett sådant engagemang på en nivå av ett enskilt företag. Därför tar 

sig den nya entreprenören dessutom på den andra nivån tid att 

reflektera över den strukturella reformen av det allmänna ramverket 

för hela marknaden.  

 

Reformatorer är medvetna om de är med och delar på det politiska 

ansvaret för de rådande ekonomiska förhållandena på marknaden. 

Följaktligen så engagerar de sig politiskt på så sätt att de aktivt stödjer 

reformsatsningar för en hållbar ekologisk och samhällelig 

marknadsekonomi, istället för att blint försvara företagsledares frihet 

eller finansiella fördelar. Författarna menar därför att företagsledare 

som tänker enligt detta tankemönster gör mer rättvisa åt de 

strukturella förutsättningarna för en modern marknadsekonomi än 

någon av de andra typerna, och detta på ett sätt som är hållbart både 

etiskt och ekonomiskt, och som är både kritiskt och realistiskt på 

samma gång. Särskilt i den nya entreprenören så ser författarna en 

framtida typ av företagsledare som är väl medveten om etiska problem 

och som också sörjer för en normativ företagsetik med ett 

genomförbart tillvägagångssätt. 
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8.2.3 Bakgrundsekonomism 

 

De ovan beskrivna typerna av tankemönster representerar idealtyper, 

det vill säga de är renodlade och utgörs bara av de dominerande 

tankemönstren. Ulrich & Thielemann (s. 889-890) menar att i 

verkligheten kan ingen företagsledare tillskrivas bara ett tankemönster, 

utan det förekommer även sekundära tankemönster. Om beaktning 

även tas till dessa visade sig ekonomism vara ett vanligt 

förekommande tankemönster. Förutom de metafysiska ekonomerna, 

det vill säga den metafysiska företagsledaren samt instrumentalisten 

(som ju har detta som primärt tankemönster) är det framför allt 

konventionalisterna som visar sig ha en tro på marknadens osynliga 

hand, trots deras primärt konventionalismiska argumentation. 

Eftersom en sådan här form av tillit till en ”naturlig” eller metafysisk 

(och inte skapad av människor eller politiskt fastställd) harmoni inte 

verkar behöva något direkt rättfärdigande i dessa fall utan verkar 

betraktas som något naturligt, och som sådan knappt 

uppmärksammad, kallar författarna denna form av subliminal 

marknadsharmonism för background economism .  
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Bakgrundsekonomism fodrar personlig etik för företagsledare, det vill 

säga marknaden harmoniserar inte automatiskt strävandet efter 

ekonomisk framgång med de etiska anspråken. Men ekonomisk 

framgång ses som en nödvändig förutsättning för företagsetik 

(observera skillnaden med de metafysiska ekonomerna, där ekonomisk 

framgång är en garanti för etiken). För konventionalister som uppvisar 

bakgrundsekonomism, som de ofta gör, är etik inte definierat av 

marknaden, men framgång på marknaden ses som ett nödvändigt 

villkor för att etiken ska kunna tillämpas. ”Conventionalists subscribing 

to background economism, then, may have room for, indeed even need of, 

business ethics but will only apply it after the profits have been made in 

accordance with a strict pursuit of success, and apply it to the distribution of 

such profits alone: the more successfully a company operates, the better you 

can afford such ethical principles” (s. 890).  
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9 Företagsetik och socialt ansvar 

 

Så här långt har vi beskrivit ”vad” företagens sociala ansvar är 

och ”varför” företag bör ta ett socialt ansvar. Vi har gjort detta genom 

att jämföra och analysera den syn vi genom vår undersökning har fått 

av hur representanter från svenska företag och intressenter ser på 

dessa frågor med olika teorier och modeller hämtade från den 

akademiska världen. Den empiriska undersökningen har visat på klara 

likheter mellan våra respondenter. Dessa likheter består främst av den 

gemensamma syn som vi beskriver som en instrumentell syn på det 

sociala ansvaret. Frågan är dock hur pass djupgående dessa likheter är 

och vad som egentligen ligger till grund för denna instrumentella syn?  

 

9.1 Instrumentell syn och moraliska anspråk 

 

Vi menar att en effekt av denna instrumentella syn är att det nästintill 

per definition är lönsamt att ta ett socialt ansvar, sett ur ett långsiktigt 

perspektiv. Det är åtminstone i företagens intresse att ta ett socialt 

ansvar. Vi har också presenterat ett flertal teorier som talar om 
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företagens sociala ansvar som en förpliktelse att arbeta för det 

allmänna bästa.  

 

Ett problem med dessa teorier är att de inte lyckas definiera vad det 

sociala ansvaret innefattar, och än viktigare, de lyckas inte motivera 

varför företag ska ta ett socialt ansvar som sträcker sig längre än vad 

den instrumentella syn som praktikerna har medger. Vanligtvis 

motiveras ett socialt ansvar med att det ligger i företagets intresse att ta 

det eller också motiveras det med att företagen har någon form av 

moralisk skyldighet gentemot andra grupper i samhället. I det första 

fallet förutsätts det alltså att det är lönsamt för företagen att ta ett 

ansvar. Effekten av detta blir att vi får en instrumentell syn på vad det 

sociala ansvaret är, och mot vem det ska tas, som inte nödvändigtvis är 

förenlig med den andra synen om att det sociala ansvaret bestäms av 

en moralisk analys av rättmätigheten i anspråken som ställs på 

företagen.  

 

Självklart kan det sammanfalla så att de moraliskt rättmätiga kraven 

också är lönsamma för företagen att anpassa sig till, men vi måste 

också vara uppmärksamma på möjligheten att det ena synsättet inte 
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sammanfaller med det andra. Så länge dessa två synsätt sammanfaller 

så är det ganska problemfritt, företagen kommer att ta det sociala 

ansvar som övriga samhället kräver, och det är dessutom lönsamt för 

dem att göra så. Det är i dessa fall som vi förordar ett CSR2-synsätt för 

att komma fram till hur företaget på ett så effektivt sätt som möjligt 

kan anpassa sig till intressenternas krav.  

 

Utifrån de tidigare resonemangen, såväl de teoretiska som de i vår 

empiriska undersökning, om det nödvändiga med att ha 

förtroendefulla relationer med omgivningen, och att sådana bara kan 

skapas och upprätthållas genom att företagen agerar ansvarsfullt, kan 

vi anta att det i de allra flesta situationer kommer att ligga i företagens 

eget intresse att ta ett socialt ansvar. Det finns dock en fara med detta 

resonemang. Vi har tidigare visat på svårigheterna med att avgöra vad 

som är företagens sociala ansvar, det vill säga svårigheten med att 

avgöra vad som är ”rätt och fel”. Om vi tar en instrumentell syn på vad 

det sociala ansvaret är, och vi hela tiden utgår ifrån att det är lönsamt 

att ta ett ansvar, ”löper vi då inte en risk att det lönsamma får vikariera för 

det rätta och goda?” för att låna ett citat från Brytting (1998, s. 17).  
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9.2 Vem är ansvarig? 

 

Vi har tidigare hävdat att bara människor, inte företag, kan vara 

moraliska subjekt, det vill säga att ur ett etiskt perspektiv kan aldrig 

företag hållas ansvariga utan det är alltid människorna som utför 

handlingarna som bär det moraliska ansvaret för dessa. Däremot kan 

företag hållas ansvariga för att ställa saker och ting till rätta samt för att 

undvika att oegentligheter upprepas. Det bland våra respondenter 

vanligaste svaret på vem som har ett socialt ansvar i företagen är att 

det är ledningen och i vissa fall styrelsen som har detta ansvar. Vissa 

respondenter betonar också att alla i företaget har ett socialt ansvar, 

men att det är ledningen som har störst möjlighet att påverka och att 

det därmed är de som har det största ansvaret. Ingen av 

respondenterna menar på att företaget som ”autonom enhet” har ett 

socialt ansvar. Respondenterna har således en syn som stämmer bra 

överens med de teoretiska resonemang som vi har diskuterat.  

 

Åsikten att ledningen har ett större ansvar än de anställda på grund av 

de har en större möjlighet att påverka är intressant. Ur ett 

moralfilosofiskt perspektiv har individen alltid ett fritt val, även om 
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det ibland kan medföra allvarliga konsekvenser. Ett exempel kan vara 

om någon tvingar dig att göra något med hot om sanktioner om du 

vägrar. Även i detta fall har du ett val att låta bli, men följderna av 

detta fria val kan bli att hoten realiseras. Vi har dessutom tagit upp 

skillnaden mellan formellt ansvar och moraliskt ansvar. Formellt har 

en enskilt anställd många gånger inget ansvar, ”man följer bara order 

och direktiv”, men moraliskt är individen ändå alltid ansvarig för sina 

handlingar, inklusive underlåtande av handling. Respondenterna som 

säger att ledningen har ansvaret för att de är de som har möjligheten 

att göra något reson erar i vår mening utifrån vem som har det formella 

ansvaret. Vi har i undersökningen inte definierat om det är det 

formella ansvaret eller det moraliska ansvaret vi frågar om, men de 

allra flesta respondenter har svarat utifrån vem som har det formella 

ansvaret utan att reflektera över vem som har ett moraliskt ansvar.  

 

Detta märks också tydligt när respondenterna ska svara på vem som 

avgör vilka värderingar som vara vägledande. De flesta menar att det 

är upp till ledningen, och ibland styrelsen, att avgöra vilka värderingar 

som ska gälla. Några respondenter menar dock på att de anställdas 

värderingar måste beaktas av ledningen i denna process. De flesta 
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verkar i alla fall koppla ihop formell position med ansvaret för att 

definiera företagets sociala ansvar. Detta är inte heller särskilt 

förvånande. Ledningen är de som har störst möjlighet att påverka de 

interna strukturerna för hur ett socialt ansvar ska tas, och därmed har 

de en klart större möjlighet att påverka hur övriga i organisationen ser 

på det sociala ansvaret. Även om alla anställda har ett individuellt 

moraliskt ansvar för sina handlingar så har ledningen dessutom ett 

ansvar för att skapa moraliska strukturer i företaget som främjar det 

allmänna bästa och möjliggör ett individuellt ansvarstagande.  

 

9.3 Företagsledare som moraliska subjekt 

 

Vi har alltså konstaterat att det är individerna, och då främst 

företagsledarna, som har ansvaret för hur företag tar ett socialt ansvar. 

Vi har också tidigare konstaterat att respondenterna främst har en 

instrumentell syn på vad det sociala ansvaret innebär. Vi har även 

diskuterat hur denna instrumentella syn kan hamna i konflikt med en 

mer strikt moralisk syn på det sociala ansvaret. Betyder då detta att 

den instrumentella synen är ett utryck för ett omoraliskt, eller 
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amoraliskt, agerande av företagsledarna, det vill säga att de saknar en 

etisk medvetenhet?  

 

Ulrich & Thielemann (se s. 163) fann i sin undersökning att de flesta 

företagsledare inte ser den ekonomiska etikens huvudsakliga plats i 

företagsledares medvetande, utan på marknaden eller dess politiska 

ramverk. Författarna poängterar att företagsetik, för att vara 

meningsfull, måste skilja sig från ”vanlig” etik på så sätt att den, 

förutom rent etiska principer, även tar hänsyn till den ekonomiska 

sidan av företags, och företagsledares, verklighet och de problem och 

speciella förutsättningar detta medför. Två saker är viktiga att ha i 

åtanke när vi jämför Ulrich & Thielemanns studie med vår. Det första 

är att komma ihåg att vi inte på ett liknande sätt har undersökt 

företagsledares etiska tankemönster, vi har frågat om hur de ser på 

företagens sociala ansvar. Det andra är att vi inte enbart har intervjuat 

företagsledare, vi har även intervjuat representanter från olika 

intressentgrupper. Dock så har inte dessa respondenters svar skilt sig 

nämnvärt från företagsledarnas. Alla respondenter har visat upp drag 

av det vi kallar för en instrumentell syn på det sociala ansvaret. Med 

dessa två faktorer i åtanke skulle det därför inte vara lämpligt att 
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försöka klassificera in våra respondenter i de tankemönster som Ulrich 

& Thielemann har identifierat. Däremot anser vi att en del av våra 

respondenters resonemang, och framför allt den instrumentella synen 

på företagens sociala ansvar, har tydliga likheter med delar av dessa 

tankemönster. 

 

Alla våra respondenter anser att det på lång sikt är lönsamt, eller 

nödvändigt, för företag att ta ett socialt ansvar. Detta skulle i Ulrich & 

Thielemanns termer således betyda att de anser att det råder en 

harmoni mellan strävandet efter ekonomisk framgång och etiska 

aspekter. Vad gäller hur ekonomin uppfattas, är inte respondenternas 

syn lika entydig, men vi tycker oss ändå se en dragning åt det 

systemorienterade hållet. Detta blir kanske tydligast om vi relaterar det 

till den instrumentella synen på socialt ansvar. Enligt denna syn så är 

det lönsamt för företagen att ta ett socialt ansvar därför att detta 

efterfrågas av de intressenter som företaget är beroende av. Detta har 

således klara drag av en fri marknad där nivån på det sociala ansvaret 

avgörs av marknadskrafterna. Då respondenterna inte ser att detta 

skulle stå i konflikt med vad som är en lämplig nivå av socialt ansvar 

anser vi att denna syn i viss utsträckning motsvarar den ekonomistiska 
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rutan i Ulrich & Thielemanns matris (se s. 168), det vill säga den som 

utgörs av den metafysiska företagsledaren samt instrumentalisten. 

Respondenterna uppvisar enligt oss drag av vad som kan beskrivas 

som en tilltro till att marknaden kommer att se till att företag tar ett 

socialt ansvar genom att den skapar incitament för företag att göra 

detta. Det är därför också naturligt att det ligger i företagens eget 

intresse att ta ett socialt ansvar. En följd av detta är också att våra 

respondenter över lag visar upp en syn som stämmer överens med den 

metafysiska företagsledarens åsikt att det för att säkra företagets 

framgång och överlevnad krävs långsiktiga investeringar, inte bara en 

spekulativ maximering av den kortsiktiga vinsten. Vi tycker dock inte 

att våra respondenters tilltro till denna instrumentella syn går så långt 

så att de i likhet med den metafysiska företagsledaren anser att detta 

skulle befria enskilda ekonomiska subjekt från alla normativt etiska 

anspråk och krav.  

 

Det tankemönster som vi anser ha flest och starkast likheter med våra 

respondenter och den instrumentella synen är just instrumentalisten. 

Vi ska dock inte dra för stora växlar på att Ulrich & Thielemann 

benämner denna variant av den metafysiska ekonomen för 
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instrumentalist, deras användning av ordet är inte identisk med vår 

användning av det när vi talar om en instrumentell syn på socialt 

ansvar.  

 

Det som skiljer instrumentalisten från den metafysiska företagsledaren 

är enligt Ulrich & Thielemann att instrumentalisten inte har några som 

helst problem med att erkänna etiska överväganden som en del av 

management. Instrumentalisten eftersträvar snarare dessa då han är 

medveten om den strategiska potentialen i etik som en investering. 

Detta är något som vi tycker stämmer väldigt bra in på våra 

respondenter, det är ju faktisk denna strategiska användning av socialt 

ansvarstagande som karaktäriserar den instrumentella synen. Ulrich & 

Thielemann exemplifierar denna användning av etik som ett 

managementverktyg med att instrumentalisten kan använda det för att 

höja motivationen hos personalen, ett resonemang som vi känner igen 

från flera av våra respondenter. Författarna betonar också att 

instrumentalisten inte försöker dölja den instrumentella karaktären av 

sina metoder utan istället framhäver sina ekonomiska motiv. Även 

detta är något som stämmer in på ett flertal av våra respondenter.  
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Men även drag av andra tankemönster, förutom de ekonomistiska, går 

att urskilja hos vissa av våra respondenter. Konventionalisterna 

upplever även de en harmoni mellan ekonomisk framgång och etiska 

anspråk, men de tror inte att denna harmoni garanteras av någon 

systemisk inneboende logik hos marknaden, utan av de generella 

normer och värderingar som även gäller i det dagliga livet. Denna syn 

har likheter med våra respondenters åsikt att företagets sociala ansvar 

går att härleda till de värderingar som finns i företaget, hos 

företagsledningen, bland de anställda eller i samhället. Dessa 

respondenter verkar alltså inte, i likhet med konventionalisterna, sätta 

sin tillit till marknadens systemiska inneboende logik, utan till 

individuella företagsledares karaktär eller till de kulturella 

värderingarna i näringslivet. 

 

En variant av konventionalisten, som bara hittades som sekundärt 

tankemönster, är legalisten. Typiskt för denne är synen att etik inte är 

direkt garanterat av kulturen i samhället, utan av de lagar och 

förordningar som finns i samhället. Legalisten ser företagsledares 

skyldighet att följa lagen som både nödvändig och tillräcklig för att 

legitimera deras agerande. Inte heller vi kan säga att denna syn är 
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något som någon av våra respondenter helt och fullt ut bygger sitt 

resonemang på. Däremot har det likheter med de respondenter som 

talar om att svensk lag och internationella konventioner ofta täcker in 

det som är en miniminivå av socialt ansvarstagande, eller de som talar 

om grundläggande värderingar som alltid måste följas, men att även 

dessa täcks in av lagen.  

 

9.3.1 Instrumentell syn och bakgrundsekonomism 

 

Vi har även tidigare diskuterat fenomenet bakgrundsekonomism, det 

vill säga att den ekonomistiska tilltron till marknadens ”osynliga 

hand” som en garant för marknadsharmoni, förekommer som ett 

sekundärt tankemönster hos framförallt konventionalisterna. 

Bakgrundsekonomism fodrar personlig etik hos företagsledare, det vill 

säga marknaden harmoniserar inte automatiskt strävandet efter 

ekonomisk framgång med de etiska anspråken. Däremot ses 

ekonomisk framgång som en förutsättning för att etiken ska kunna 

tillämpas. Denna syn har klara likheter med bland annat Carrolls (se s. 

50) syn på det ekon omiska ansvaret som en grund på vilken övriga 

ansvar vilar på. Detta är också en syn som verkar vara allmänt 
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accepterad bland våra respondenter, bland annat genom den 

återkommande fokus som läggs på att det sociala ansvaret grundar sig 

i en sund verksamhet.  

 

Vi inledde detta avsnitt med att ställa frågan huruvida våra 

respondenters instrumentella syn på företagens sociala ansvar är 

omoralisk, och därmed indirekt att företagsledare saknar en etisk 

medvetenhet. Vi hävdar att så inte är fallet. Vi menar istället att denna 

instrumentella syn på företagens sociala ansvar är ett uttryck för en 

etisk medvetenhet hos företagsledare, dock är det en företagsetisk syn 

präglad av ekonomism .  

 

Bakgrundsekonomismen är också typisk för vissa av våra 

respondenters syn på företagens sociala ansvar, då de menar att 

lönsamhet inte är anledningen till att företag ska ta ett socialt ansvar 

men att de ändå definierar det sociala ansvaret utifrån vad som är 

ekonomiskt hållbart. Vi tror att den instrumentella synen hos dessa 

respondenter, i likhet med bakgrundsekonomismen, är något som inte 

alltid behöver rättfärdigas utan som betraktas som något naturligt och 

knappt uppmärksammat hos företagsledarna. Detta visar sig till 
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exempel då respondenterna hävdar att det inte är lönsamheten utan 

rättmätigheten i kraven som avgör huruvida företaget ska ta ett ansvar, 

men samtidigt säger att det ändå måste vara lönsamt, eller att det hur 

som helst ändå är lönsamt. Eller som en respondent svarar på frågan 

om företag bör ta ett socialt ansvar även om det inte är lönsamt, ens på 

lång sikt: 

 

”… Det tycker jag är ett bra exempel, för att det kostar företaget både tid och 

pengar och vi får inte ut någonting av det. Men vi har valt att göra så ändå av 

speciella skäl. […] Ja, fast det är lönsamt i alla fall.” (Företag) 

 

 De respondenter som uppvisar sådana drag av bakgrundsekonomism 

kan således antas ha en lägre medvetenhet om sin egen instrumentella 

syn än de som i likhet med instrumentalisten aktivt framhäver 

fördelarna med sin instrumentella syn, eller som en av respondenterna 

uttrycker det: 

 

 ”Gör man någonting seriöst, jobbar med barn- och ungdomsfrågor på ett bra 

sätt, behöver man inte skämmas ett dugg för att det finns en kommersiell sida 

av det också.” (Företag) 
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I början av detta kapitel undrade vi hur pass djupgående likheterna i 

våra respondenters syn på företagens sociala ansvar egentligen är. Ett 

sätt att bedöma detta skulle kunna vara att se till rikheten på reflektion 

och graden av medvetenhet som ligger till grund för den 

instrumentella synen. Om alla respondenter uppvisade en hög 

medvetenhet om sin egen instrumentella syn, och samtidigt kunde visa 

på en rikhet i reflektionen över denna, skulle detta tyda på att det finns 

en likhet, eller en gemensam nämnare, som sträcker sig djupare än den 

instrumentella synen. Respondenter som uppvisar drag av 

bakgrundsekonomism i sin instrumentella syn på företagens sociala 

ansvar skulle då kunna sägas ha en lägre grad av medvetenhet om 

denna, och skulle också troligtvis ha en mindre rikhet på reflektion till 

stöd för sin instrumentella syn. Denna skillnad i graden av 

medvetenhet samt i rikheten på reflektion mellan våra respondenter 

skulle alltså tyda på att det trots likheter i den instrumentella synen på 

socialt ansvar ändå finns olikheter i de bakomliggande tankemönster 

som denna syn grundar sig i.  

 

 



 

CSR – ansvar eller anpassning? 

 

 

194 

9.4 Ansvarsmodellen 

 

Ulrich & Thielemanns (se s. 163) poäng att företagsetik, för att vara 

meningsfull, måste skilja sig från ”vanlig” etik på så sätt att den, 

förutom rent etiska principer, även tar hänsyn till den ekonomiska 

sidan av företags, och företagsledares, verklighet och de problem och 

speciella förutsättningar detta medför. Vi tycker att detta är en viktig 

poäng, och en poäng som vi tycker är överförbar till många av de 

teorier om företagens sociala ansvar som vi har diskuterat. För att en 

teori eller teoretisk modell ska ha mer än ett teoretiskt värde är det 

nödvändigt att den tar hänsyn till de faktiska omständigheterna och 

den verklighet i vilken den ska appliceras. Eftersom företagsledare, och 

därmed företag, tar hänsyn till den ekonomiska verkligheten är det 

orimligt att anta att de ska ta ett socialt ansvar som sträcker sig utanför 

detta. Företag tar ansvar för det som är intressentfrågor, samhället får 

ta ansvar för samhällsfrågor som inte är intressentfrågor.  

 

Vi har även visat att alla individer i egenskap av att vara moraliska 

subjekt har ett moraliskt ansvar för sitt agerande. Detta gäller enligt oss 

också vad gäller företagens sociala ansvar. Även om vi menar att 
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företagsledare har ett större ansvar, då de ansvarar för strukturerna i 

organisationen, så har alla anställda i företaget ett personligt ansvar för 

det sociala ansvaret. För att poängtera detta har vi valt att lägga till en 

övergripande individuell analysnivå till vår tidigare modell om 

intressent- och samhällsfrågor. Det individuella ansvaret är alltid 

närvarande och bör fungera som ett säkerhetsnät när något faller 

utanför, eller inte fångas upp av, de andra analysnivåerna. Detta 

illustreras i ansvarsmodellen (se figur 8 nedan) av den streckade linjen 

som utgår ifrån den individuella analysnivån längst ner och som täcker 

in både samhälls- och intressentfrågor. Lämpligt analysverktyg på den 

individuella nivån är en personlig tillämpning av etiska principer i 

form av en reflektion över vad som är ”rätt” och ”fel”. Vilka etiska 

principer som ligger till grund för denna reflektion är självklart 

individuellt och måste utgå ifrån personens egna normer och 

värderingar.  
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Figur 8: Ansvarsmodellen 
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Syftet med övriga delar av modellen är att skapa förutsättningar för ett 

fungerande system för det sociala ansvarstagandet. Genom att särskilja 

på intressent- och samhällsfrågor är meningen att det ska finnas 

tillräckligt starka incitament för att företag ska anpassa sig till 

intressentfrågorna på ett för samhället önskvärt sätt. Den analys och 

utvärdering av denna anpassning som sker på en institutionell nivå 

syftar till att kontrollera att detta verkligen sker och att systemet 

fungerar enligt samhällets önskemål. Dock är inget system perfekt och 

det kommer därför alltid finnas tillfällen och frågor som så att säga 

faller utanför ramarna. Det är i dessa fall som den individuella nivån 

måste aktiveras genom att människor tar ett personligt moraliskt 

ansvar för dessa anomalier. Ett exempel på ett sådant individuellt 

ansvar kan vara när ett företag lyckas dölja ett agerande för sina 

intressenter som dessa annars inte skulle acceptera. Ett individuellt 

ansvar kan då utgöras av att ett anställd i ett första steg försöker få 

företaget att ändra sitt beteende, och om detta inte fungerar, att ”slå 

larm” för att göra intressenterna och övriga samhället uppmärksamma 

på vad som försiggår. Ett annat uttryck för ett individuellt 

ansvarstagande är individens moraliska reflektion över sitt agerande 

och vilka konsekvenser detta får. Detta kan ses som en motsats till att 
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bara lyda order eller att följa praxis. Vi föredrar dock att se det som ett 

komplement till detta.  

 

9.5 Samhällsfrågor som inte är intressentfrågor 

 

Samhällsfrågor som inte är intressentfrågor kan vara av sådan karaktär 

att det för de allra flesta känns ganska naturligt och självklart att det 

inte är företagen som ska ta ett ansvar för dem. Exempel kan utgöras 

av rättsväsendet, den allmänna sjukvården eller skolsystemet. Dessa 

frågor är det få människor som förväntar sig att företag ska ta ett 

socialt ansvar för8, det är dessutom få som vill att dessa frågor ska vara 

företagens ansvar. Denna syn visar sig också i vår undersökning där 

ingen av respondenterna hävdar att frågor av det här slaget skulle vara 

företagens ansvar, flertalet poängterar dessutom att det finns andra 

system för att hantera dessa frågor.  

 

                                        
8  Detta utesluter inte att de kan drivas i privat regi, men det är fortfarande 

samhället som är ansvarigt för dem. 



 

CSR – ansvar eller anpassning? 

 

 

199 

Men det finns också samhällsfrågor som inte är intressentfrågor som 

har en annorlunda karaktär, och det är främst de vi är intresserade av. 

Dessa är frågor där det i högre grad är önskvärt från samhällets sida 

att företagen ska ta ett ansvar, och där det dessutom inte är lika 

självklart och naturligt att företagen inte har ett ansvar. Vi ser främst 

två situationer då frågor av den här karaktären kan uppstå.  

 

Den första situationen har att göra med det så kallade ”free rider”-

problemet9, eller opportunistiskt beteende. Exempel på detta kan vara 

att konsumenterna som kollektiv grupp tycker att det är värt att betala 

för att företag tar ett socialt ansvar, till exempel i form av miljöhänsyn, 

men att detta inte återspeglas i den enskilde konsumentens 

betalningsvilja. Anledningen till detta kan vara att för den enskilde 

konsumenten så är marginalnyttan, det vill säga den positiva effekten 

på miljön till följd av hans eller hennes agerande, lägre än 

marginalkostnaden, det vill säga den extra kostnad som detta medför 

för konsumenten. Detta beror på att den enskilde individen inte alltid 

handlar för kollektivets bästa, ”det bästa för mig är om alla andra tar 

                                        
9 Detta resonemang är delvis inspirerat av Brytting, 1998, s. 138-139 
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ett ansvar men inte jag”. Om tillräckligt många konsumenter resonerar 

på detta opportunistiska sätt så kommer den kollektiva 

betalningsviljan inte återspeglas i summan av individernas 

betalningsvilja.  

 

Den andra situationen uppstår då det finns grupper i samhället som är 

beroende av företagets agerande, men som av någon anledning inte 

har en tillräckligt stor makt för att det ska vara lönt för företaget att 

anpassa sig till deras anspråk. Dessa grupper kan till exempel vara 

specifika segment av eller minoriteter inom en av företagets 

intressentgrupper, oftast kunder, som inte har en lika stark 

förhandlingssituation som övriga aktörer i intressentgruppen. Just att 

de är en minoritet, och därmed inte har en kollektivt lika stark köpkraft 

som större grupper, eller att de har anspråk som medför höga 

kostnader som inte vägs upp av deras kollektiva betalningsvilja, 

innebär att incitamenten för företagen att anpassa sig till deras krav är 

svaga. Ett exempel på en sådan grupp som nämndes av en av våra 

respondenter är funktionshindrade. Deras anspråk och krav på att 

företagen anpassar sig efter deras specifika behov är ur ett moraliskt 

resonemang fullt legitima, däremot är det inte säkert att det lönsamt 
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för företag att anpassa sig till dem. Detta på grund av att de inte utgör 

en tillräckligt stor grupp för att deras betalningsvilja ska väga upp de 

extra kostnader det medför för företag att ta detta sociala ansvar. Detta 

resonemang är dock delvis beroende på dessa gruppers förmåga att 

skapa opinion och få legitimitet för sina krav hos andra 

intressentgrupper.  

 

9.5.1 Indirekta intressenter 

 

Med utgångspunkt i ovanstående diskussion ser vi samhällets uppgift 

som att dels ansvara för samhällsfrågor som inte är intressentfrågor, 

och som samhället inte vill ska vara samhällsfrågor. Men det är också 

samhällets uppgift att se till att de samhällsfrågor som det är önskvärt 

att företag tar ett ansvar för blir intressentfrågor. I normalfallet 

kommer detta att ske automatiskt genom att företagets primära 

intressenter kräver att företagen tar ett ansvar för dessa frågor. Men 

det är också aktuellt i de fall som vi diskuterat ovan, då samhällsfrågor 

som är önskvärda att företag tar ett ansvar för, men som av någon 

anledning, till exempel free rider -problemet eller minoritetsgrupper 

med kostsamma krav, ändå inte tillhandahåller tillräckliga incitament 



 

CSR – ansvar eller anpassning? 

 

 

202 

för företagen att anpassa sig till. Om företagets primära intressenter 

agerar som förkämpe åt dessa grupper eller för dessa frågor, genom att 

anamma dessa gruppers anspråk som sina egna kommer detta dock att 

skapa incitament för företagen att anpassa sig till dem. Detta trots att 

kraven ursprungligen kommer från en grupp som inte företaget är 

beroende av. Dessa grupper blir då indirekta intressenter till företaget 

eftersom deras krav förs fram av primära intressentgrupper till 

företaget. Indirekta intressenter ska inte förväxlas med sekundära 

intressenter, däremot är de indirekta intressenterna ofta en subgrupp till 

en direkt intressentgrupp. De sekundära intressenterna kan å andra 

sidan hjälpa de indirekta intressenterna genom att skapa opinion för 

deras sak och på så sätt påverka de primära intressenterna att ta till sig 

de indirekta intressentgruppernas krav.  

 

Exempel på indirekta intressenter, eller samhällsfrågor, som idag har 

förkämpar bland företagens primära intressentgrupper är miljön och 

kommande generationer. Dessa högst abstrakta intressenter till 

företagen påverkas i allra högst grad av företagens verksamhet, 

däremot påverkar de i sin tur företagen väldigt lite. Självklart är 

företag, precis som alla vi andra, beroende av att vi lyckas skapa en ur 
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miljösynpunkt hållbar utveckling. Men ur ett instrumentellt perspektiv 

har det enskilda företaget relativt svaga incitament för att ta ett ansvar 

för miljön, undantaget till exempel de företag som använder delar av 

denna miljö som en insatsvara i sin produktion. Här har vi återigen ett 

free rider-problem, företaget är beroende av att andra tar ett ansvar för 

miljön, men företaget själv kommer inte att göra det då marginalnyttan 

för det enskilda företaget är lägre än marginalkostnaden för ett utökat 

miljöansvar. Trots detta så finns det idag starka incitament för 

företagen att ta ett miljöansvar därför att deras intressenter har 

anammat dessa frågor och gjort dem till sina egna.  

 

9.6 En analys av ansvarsmodellen 

 

Vi har tidigare diskuterat våra respondenters instrumentella syn på 

socialt ansvar utifrån Ulrich & Thielemanns tankemönster. Vi tänkte 

nu vända blicken inåt och diskutera vår egen syn som ligger till grund 

för ansvarsmodellen. Vi anser själva att våra tankar, såsom uttryckta i 

ansvarsmodellen, har klara likheter med det reformorienterade 

tankemönstret (se s. 175-177). Likt reformatorn är vår utgångspunkt att 

etik, eller i vårt fall socialt ansvar, och ekonomisk framgång inte 
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automatiskt åtnjuter ett harmoniskt inbördes förhållande, men inte 

heller att det finns en inneboende och oundviklig konflikt dem emellan. 

Detta tar sig uttryck i vår modell genom att vi ser att det finns 

samhällsfrågor, som speglar en önskan om det allmänna bästa, som 

även är lönsamma för företag att anpassa sig till, på grund av att de 

även är intressentfrågor. Samtidigt menar vi också att det kan finnas 

samhällsfrågor som samhället vill att företagen ska ta ansvar för, men 

som ur ett instrumentellt perspektiv inte erbjuder företag tillräckligt 

starka incitament för att dessa ska anpassa sig till dem. Det enda sättet 

att avgöra om en samhällsfråga också är en intressentfråga är enligt oss 

att betrakta den konkreta frågan för att se huruvida företag utsätts för 

ett tillräckligt starkt tryck från sina viktiga intressenter.  

 

En reformator är medveten om etiska konflikter och funktionella 

begränsningar samt anser att det är orimligt att kämpa emot 

marknadens signaler. Även detta är något som vi anser stämmer in på 

vår syn då är medvetna om att en instrumentell syn och definition av 

det sociala ansvaret kan komma i konflikt med den moraliska 

rättmätigheten i kraven på ansvarstagande. Vi är samtidigt av åsikten 

att det inte är rimligt att förvänta sig att företagen ska ta ett sådant 
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ansvar utan tillräckligt starka incitament. Det som krävs är enligt oss 

en förändring av de generella regler och incitament för framgångsrikt 

ekonomiskt agerande som finns på marknaden. Genom att företagets 

viktiga intressenter utövar ett tryck på företagen att ta ansvar för 

samhällsfrågor så skapas incitament för dessa att göra så. Även våran 

åsikt att dessa spelregler, det vill säga uppdelningen i samhälls- och 

intressentfrågor, måste bestämmas på ett samhälleligt ansvarsfullt sätt, 

det vill säga av samhällets aktörer på en institutionell nivå och med 

hjälp av CSR1:s moraliska reflektion, är något som är typiskt för det 

reformorienterade tankemönstret.  

 

En variant av reformatorer, den nya entreprenören, kännetecknas av 

ett sökande efter synteser mellan etik och ekonomisk framgång. Detta 

sökande ser vi som centralt i vårt resonemang om vad som är 

företagens sociala ansvar, och kanske framför allt företagsledares 

ansvar. I likhet med Steiner (se s. 146) ser vi nämligen företagens 

sociala ansvar som nära kopplat till en attityd eller filosofi hos 

företagsledare att ta en mer ”upplyst” syn på sina egna intressen på 

lång sikt. Med detta menar vi att det är företagsledares ansvar att driva 

en sund verksamhet med ett långsiktigt och ekonomiskt hållbart 
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perspektiv, samt att i denna process eftersträva och söka efter 

möjligheter att kombinera ekonomisk framgång med allmännytta. 

Detta ansvar uppfylls genom att företagsledare tar ett ansvar för att 

åstadkomma moraliska strukturer i företag, som främjar det allmänna 

bästa och möjliggör ett individuellt ansvarstagande. Men den nya 

entreprenören är också realist och är medveten om begränsningarna 

för ett sådant engagemang på ett enskilt företags nivå. Därför tar sig 

den nya entreprenören även tid att reflektera över den strukturella 

reformen av det allmänna ramverket för hela marknaden, vilket är 

precis det vi anser kontinuerligt bör ske på den institutionella nivån i 

vår ansvarsmodell. En effekt av detta är att det är samhällets ansvar att 

definiera och utforma det allmänna ramverket på marknaden så att 

företag tar det sociala ansvar som samhället anser är lämpligt. Detta 

sker enligt oss genom att samhällets aktörer genom sitt agerande 

skapar de incitament som behövs för att företag ska ta ”rätt” nivå av 

socialt ansvar. I vår modell skulle detta illustreras av att samhället 

försöker integrera samhällsfrågecirkeln och intressentfrågecirkeln så 

att det överlappande området mellan de två cirklarna utgörs av de 

frågor som samhället anser bör vara både samhälls- och 

intressentfrågor. 
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10 Slutsatser 

 

Vi har funnit en i många avseenden homogen syn bland svenska 

företag samt deras intressenter på vad företagens sociala ansvar är. 

Denna syn kännetecknas främst av att det sociala ansvaret är knutet till 

företagens verksamhet samt till de intressenter som företaget 

interagerar med. Det främsta skälet till att ta ett socialt ansvar är att 

företag är beroende av goda relationer med de för dem viktigaste 

intressenterna.  

 

Denna instrumentella syn på det sociala ansvaret är enligt oss ett 

uttryck för en företagsetisk medvetenhet präglad av ekonomism hos 

företagsledare och övriga representanter från näringslivet.  

 

Företagens (sociala) ansvar är enligt oss att bedriva en sund 

verksamhet med ett långsiktigt och ekonomiskt hållbart perspektiv, 

samt att i denna process eftersträva och söka efter möjligheter att 

kombinera ekonomisk framgång med allmännytta. Detta ansvar 

uppfylls genom att företagsledare tar ett ansvar för att åstadkomma 
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moraliska strukturer i företag,  som främjar det allmänna bästa och 

möjliggör ett individuellt ansvarstagande.  
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11 Förslag till fortsatta studier 

 

I och med uppdelningen mellan intressent- och samhällsfrågor är det 

mer intressant för företag att fundera kring lämpliga 

anpassningsprocesser, det vill säga CSR2, än att reflektera över varför 

de bör ta ett ansvar. Något som därför behöver studeras noggrannare 

är hur dessa processer bör se ut för att vara så effektiva som möjligt. 

Vad kännetecknar de interna moraliska strukturer som är mest 

lämpade för en social anpassningsprocess och hur kan dessa 

implementeras i företag? 

 

För att samhället ska kunna utvärdera huruvida företagens sociala 

anpassning till intressentfrågor uppfyller samhällets krav på ett socialt 

ansvarstagande krävs att det finns lämpliga verktyg för att värdera 

utfallen av denna process. Exempel på sådana verktyg kan vara sociala 

redovisningstekniker, hållbarhetsredovisningar eller tripple bottom 

line. Idag saknas det fortfarande allmänt accepterade metoder för hur 

dessa ska utformas. En närliggande fråga är också vilken roll olika 
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former av certifieringar kan spela i företagens försök att kommunicera 

en ansvarstagande bild till omvärlden.  

 

Vilka konsekvenser för det sociala ansvarstagandet får det att 

(svenska) företag agerar på en global marknad? Gäller samma 

spelregler och ramverk för det sociala ansvarstagande i Sverige som i 

resten av världen. Om inte, ska svenska företag anpassa sig till de 

regler och värderingar som gäller på den utländska marknaden eller 

ska det sociala ansvarstagandet vara kulturellt och geografiskt 

oberoende?  
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Bilaga 1: Intervjuguide - företag 

 

• Tid, plats och namn. Berätta lite om din roll i organisationen? 

 

• Kan du berätta om något tillfälle då ni varit tvungna att ta 

ställning till huruvida ni hade ett socialt ansvar? 

- Vad var problemet? 

- Varför var det ett problem? 

- Hur gick diskussionerna i frågan inom företaget?  

- Vad kom ni fram till? 

- Mot vem eller vilka hade ni ett ansvar? 

- Vilka deltog i dessa diskussioner? 

- Hur handskades ni med problemet? 

 

Om inte socialt ansvar för företaget: - Varför inte? 

- Skulle du kunna berätta lite om något tillfälle då ni har 

tagit ett socialt ansvar? 

- Vari låg ert sociala ansvar, mot vem och varför? 

 

• Hur arbetar ni internt med frågor om socialt ansvar?  
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- Finns det interna riktlinjer för vad företagets sociala ansvar 

är?  

- Hur behandlas och förankras dessa frågor i organisationen?  

 

• På vilket sätt tar ert företag ett socialt ansvar? 

 

• Mot vem eller vilka har företaget ett socialt ansvar?  

- Vilket ansvar har företaget mot dessa olika grupper? 

- Varför mot just dessa?  

- Mot vem eller vilka har företaget ett huvudsakligt ansvar? 

- Vad är det som avgör hur pass stort ansvar företaget har 

mot varje grupp? 

- Ligger det sociala ansvaret inom ramarna för företagets 

verksamhet, dvs ett ansvar som är direkt relaterat till det 

företaget gör? Eller sträcker det sig även utanför ramarna 

för verksamheten, dvs inte direkt relaterat till det företaget 

gör? 

 

• Tror ni att det lönar sig för svenska företag att ta ett socialt 

ansvar? 

- När lönar det sig, och varför, eller hur, lönar det sig? 
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- Är det då på kort eller lång sikt det lönar sig? 

- När lönar det sig INTE, och varför inte? 

 

• Bör svenska företag ta ett socialt ansvar även om det inte är 

lönsamt, ens på lång sikt, för företaget att göra det? 

OM JA: 

- Om så, vem ska betala för det?  

 

OM EJ TA ANSVAR OM DET INTE ÄR LÖNSAMT: 

• Är enda anledningen för företag att ta ett socialt ansvar att det 

är lönsamt att göra det? Eller bör företag överhuvudtaget inte ta 

ett socialt ansvar? 

• Kan det även finnas andra motiv eller anledningar?  

 

OM TA ANSVAR ÄVEN OM DET INTE ÄR LÖNSAMT: 

•  Varför bör (eller bör inte) företag ta ett socialt ansvar? Finns 

det flera motiv eller anledningar? 

 

• Om nu företag bör ta ett socialt ansvar – hur kommer man fram 

till vad som är rätt att göra? Ta ställning till dessa fem 

påståenden: Instämmer inte, Instämmer delvis, Instämmer helt.  



 

CSR – ansvar eller anpassning? 

 

 

- Det viktiga är att agera så att ingen tar skada av företagets 

handlingar, eller åtminstone att minimera skadorna? Dvs 

det viktiga är resultatet av företagets agerande i varje 

enskilt fall. 

- Det gäller att ha goda principer om vad som är rätt eller fel, 

dessa ska alltid vara vägledande för vad som är rätt eller fel.  

- Det måste avgöras från fall till fall, det viktiga är att ta 

hänsyn till den specifika situationen och anpassa beteendet 

efter vilka personer man har att göra med. 

- Det viktiga är att öppet diskutera saken med dem som är 

berörda för att gemensamt komma fram till vad som är rätt. 

- Det som är viktigt är att beakta hur det kommer att gynna 

företaget på lång sikt. 

 

• Om man säger att ett företag har ett socialt ansvar, vem menar 

man då egentligen? 

 

• Vem är det som avgör vad som är företagets sociala ansvar? 

- Vems värderingar är det som ska styra? 

- Vem avgör vems värderingar det är som ska gälla?  
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• Hur ser du på företagets roll i samhället? Vilket är dess 

huvudsakliga syfte? 

 

• Anser du att svenska företag bör ta ett större socialt ansvar? 

- inom något speciellt område? 

- Anser du att ni bör ta ett större socialt ansvar? 

 

• Hur kan man få svenska företag att ta ett (större) socialt ansvar? 

 

• Kan du berätta om något annat företag som har agerat socialt 

ansvarstagande? 

 

• Kan du berätta om något företag som INTE har agerat socialt 

ansvarstagande?  

 

• Hur skulle du kortfattat definiera begreppet socialt ansvar?  
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Bilaga 2: Intervjuguide - intressenter 

 

• Kan du berätta lite om din roll i organisationen? 

 

• Hur tror du att din organisation/grupp kan påverka hur 

svenska företag jobbar med frågor om socialt ansvar? 

  

• Skulle du kunna berätta om något tillfälle då du tycker att ett 

svenskt företag har tagit ett socialt ansvar? 

 

• Bör svenska företag ta ett socialt ansvar och i så fall, vad 

utmärker ett socialt ansvarstagande företag? 

 

• Hur tycker du att svenska företag faktiskt tar ett socialt ansvar? 

 

• Mot vem eller vilka har företaget ett socialt ansvar?  

- Vilket ansvar har företaget mot dessa olika grupper? 

- Varför mot just dessa?  

- Mot vem eller vilka har företaget ett huvudsakligt ansvar? 
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- Vad är det som avgör hur pass stort ansvar företaget har 

mot varje grupp? 

- Ligger det sociala ansvaret inom ramarna för företagets 

verksamhet, dvs ett ansvar som är direkt relaterat till det 

företaget gör? Eller sträcker det sig även utanför ramarna 

för verksamheten, dvs inte direkt relaterat till det företaget 

gör? 

 

• Tror ni att det lönar sig för svenska företag att ta ett socialt 

ansvar? 

- När lönar det sig, och varför, eller hur, lönar det sig? 

- Är det då på kort eller lång sikt det lönar sig? 

- När lönar det sig INTE, och varför inte? 

 

• Bör svenska företag ta ett socialt ansvar även om det inte är 

lönsamt, ens på lång sikt, för företaget att göra det? 

 

OM EJ TA ANSVAR OM DET INTE ÄR LÖNSAMT: 

• Är enda anledningen för företag att ta ett socialt ansvar att det 

är lönsamt att göra det? Kan det även finnas andra motiv eller 

anledningar?  
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OM TA ANSVAR ÄVEN OM DET INTE ÄR LÖNSAMT: 

•  Varför bör (eller bör inte) företag ta ett socialt ansvar? Finns 

det flera motiv eller anledningar? 

 

• Om nu företag bör ta ett socialt ansvar – hur kommer man fram 

till vad som är rätt att göra? Ta ställning till dessa fem 

påståenden: Instämmer inte, Instämmer delvis, Instämmer helt.  

- Det viktiga är att agera så att ingen tar skada av företagets 

handlingar, eller åtminstone att minimera skadorna? Dvs 

det viktiga är resultatet av företagets agerande i varje 

enskilt fall. 

- Det gäller att ha goda principer om vad som är rätt eller fel, 

dessa ska alltid vara vägledande för vad som är rätt eller fel.  

- Det måste avgöras från fall till fall, det viktiga är att ta 

hänsyn till den specifika situationen och anpassa beteendet 

efter vilka personer man har att göra med. 

- Det viktiga är att öppet diskutera saken med dem som är 

berörda för att gemensamt komma fram till vad som är rätt. 

- Det som är viktigt är att beakta hur det kommer att gynna 

företaget på lång sikt. 
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• Om man säger att ett företag har ett socialt ansvar, vem menar 

man då egentligen? 

 

• Vem är det som avgör vad som är företagets sociala ansvar? 

- Vems värderingar är det som ska styra? 

- Vem avgör vems värderingar det är som ska gälla?  

 

• Hur ser du på företagets roll i samhället? Vilket är dess 

huvudsakliga syfte? 

 

• Anser du att svenska företag bör ta ett större socialt ansvar? 

- inom något speciellt område? 

 

• Hur kan man få svenska företag att ta ett (större) socialt ansvar? 

 

• Hur skulle du kortfattat definiera begreppet socialt ansvar?  

 




