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Sammanfattning 
Multinationella företag har i och med den ökade globaliseringen fått större möjligheter att 
investera och etablera verksamhet i länder i tredje världen. Företagen i dagens samhälle har en 
stor betydelse, och de förväntas ta ansvar för sin verksamhet, även då det gäller miljömässiga 
och sociala förhållanden. Studien syftar till att undersöka hur möjligheterna ser ut för 
multinationella företag att anta initiativ för miljömässiga och sociala dimensioner av sin 
verksamhet, ett sk CSR-arbete. Intervjuer med tre stora svenska företag, IKEA, SKF och 
H&M, har genomförts och ett antal dokument från företagen har också analyserats. Bland det 
som tycks vara av vikt för att kunna ha en hög ambition med ett CSR-arbete kan vi bl a notera 
att valet av konkreta verktyg för ansvarstagandet bör anpassas efter företagets kundbild och 
produktionsförhållanden. En annan viktig observation är att det i de företag som studerats 
finns grundläggande värderingar där CSR-initiativen lätt kan tolkas in. Detta antas således 
vara en viktig förutsättning för att en hög ambition i arbetet med att föra in ett miljömässigt 
och socialt tänkande i verksamheten ska vara möjlig. En god dialog med sina kunder tycks 
också vara något som alla de tre studerade företagen strävar efter, och ansträngningar för att 
både samla in och kommunicera ut information görs. Vidare verkar CSR-området präglas av 
en princip om ständiga förbättringar. Att utveckla och förbättra sitt ansvarstagande är något 
som företagen bedriver ett arbete med, och att hela tiden hitta nya vägar för det ansvar man 
som företag tar är enligt studiens slutsatser viktigt att sträva mot. 
 
Nyckelord: Multinationella företag, CSR, samhällsansvar, uppförandekod, 
miljöledningssystem 
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1. Företagens roll i en föränderlig värld 
I takt med den ökade globaliseringen har det blivit allt vanligare för företag från den rika 
delen av världen att investera och etablera verksamhet i utvecklingsländer. Företag med bas i 
ett land, men med produktion och verksamhet i ett flertal andra länder brukar benämnas 
multinationella företag. I den rika delen av världen har multinationella företag (MNF) ofta 
tydliga krav på sig från regeringarna i länderna i vilka de verkar. När ett MNF investerar och 
bedriver verksamhet i ett utvecklingsland möts det dock ofta av en förhållandevis ”mjuk” stat, 
och i de flesta fall av ett ganska outvecklat inhemskt näringsliv. De multinationella företagen 
får därför ofta strålkastarljuset riktat mot sig och deras roll i samhället, inte minst i 
förhållande till målet att uppnå en hållbar samhällsutveckling, uppmärksammas ofta.1 
 
America Vera-Zavala, frontfigur i Svenska Attac, ger sin bild av den ökade globaliseringen 
och påpekar att 52 av världens 100 största ekonomier är multinationella företag.2 Även 
författaren och globaliseringskritikern Naomi Klein beskriver en värld där företagens makt 
och inflytande över människors vardag blir allt större.3 Författarna och CSR-konsulterna Ola 
Löhman och Daniel Steinholtz har båda ett förflutet inom näringslivet, och hävdar att det är 
svårt att avgöra huruvida företagen i vårt samhälle under de senaste åren fått mer makt eller 
inte, men att det ändå står klart att de fått en större betydelse. Företagen förväntas, resonerar 
man, producera varor och tjänster som vi behöver i samhället. Att skapa sysselsättning är 
också något de förväntas göra. Företagen betyder också mycket för våra pensioner, då vi alla 
genom det nya premiepensionssystemet numera är beroende av företagens framgång.4 
Sammantaget leder dessa fyra personers beskrivningar till en viktig slutsats – att enskilda 
medborgares relationer till företagen numera är många. Kopplat till resonemanget om 
företagens möjligheter i och med en ökad globalisering, kan vi konstatera att företagen, och 
då framförallt de multinationella, har en betydande roll i vår värld. 
 
På senare år har man alltmer börjat prata om ”företagens samhällsansvar”, och föreställningen 
att företagen är viktiga samhällsaktörer med stora möjligheter att påverka omgivningen i 
vilken de verkar blir allt mer vanlig. Begreppet Corporate Social Responsibility (förkortat 
CSR) har blivit en välbekant term inom området, och många företag arbetar nu aktivt med att 
förena verksamhetens ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.5 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt MNF aktivt kan arbeta med CSR-
frågor, och vilka förutsättningar som krävs för att ha en hög ambition med att integrera 
miljömässigt och socialt ansvarstagande i verksamheten. 
 
Några konkreta frågeställningar jag söker svar på är: 

- Hur kan företagen använda sig av de olika verktyg som finns för att hantera miljömässiga 
och sociala aspekter? 

- Hur kan företagen kommunicera med sina kunder? 

                                                           
1 I Radetzki (1971) återfinns många tankar om grunderna till den från 1970-talet och framåt allt livligare 
diskussionen om multinationella företag. Altenberg & Kleen (2001) diskuterar också begrepp som globalisering, 
frihandel, multinationella företag etc. 
2 Vera-Zavala & Norberg (2001) 
3 Klein (2001) 
4 Löhman & Steinholtz (2003) 
5 En något mer detaljerad bakgrund till CSR ges i kap 4. 
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- Får det kosta att arbeta med miljömässiga och sociala frågor eller måste det vara 
ekonomiskt lönsamt? 

- Kan det faktum att olika företag har olika karaktär och bedriver olikartade verksamheter 
medföra att CSR-arbetet organiseras annorlunda i olika företag? 

 
Jag tar utgångspunkt i en syn på företag som präglas av tanken att alla företag inte bör dras 
över en kam och framställas som ”skurkar”. Man ska givetvis inte vara okritisk till företagens 
agerande, men min utgångspunkt är ändå att goda resultat från företagens sida kan skapas och 
att arbetet mot en hållbar utveckling inte står i strid med de möjligheter företag har att bedriva 
verksamhet i utvecklingsländer. 
 

2. Vetenskapligt angreppssätt 
I följande avsnitt beskriver jag hur jag gått tillväga för att försöka uppfylla mitt syfte och 
besvara mina frågeställningar. Vilka metoder jag använt mig av diskuteras och reflektioner 
kring dessa tas också upp. 

2.1. Erfarenheter och arbetssätt från tre företag 
För att kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar har tre företag studerats närmare.6 
De har fungerat som exempel på hur företag kan arbeta med CSR-frågor, och det är utifrån 
CSR-arbetet hos dessa tre företag jag samlat in mitt empiriska material. Urvalet har skett 
genom att jag ställt upp ett antal kriterier. Först och främst måste det vara ett multinationellt 
företag som arbetar aktivt med att föra in miljömässigt och socialt ansvarstagande i 
verksamheten. Även följande kriterier måste uppfyllas: 
 
- Grundat i Sverige samt huvudkontor i Sverige 
- Produktion och tillverkning i utvecklingsländer 
- Verksamhet med tydliga utmaningar vad gäller miljömässiga och sociala aspekter 
- Hög ambition med att ständigt förbättra och utveckla nya områden där hänsyn till 

miljömässiga och sociala förhållanden tas in 
- En medvetenhet om miljöfrågor och sociala frågor hos intressenterna (kunder, NGOs, 

media etc.) 
 
Företag som uppfyller kriterierna ovan har ansetts vara lämpliga för studiens syfte. För att 
studera hur man kan gå tillväga och vilka förutsättningar som krävs för att arbeta aktivt med 
att integrera miljömässigt och socialt ansvar i verksamheten är det, som jag ser det, av vikt att 
först och främst välja företag som har tydliga utmaningar att ta itu med och en hög ambition i 
detta arbete. Att jag vill att det ska vara företag med tydlig svensk förankring beror på att jag 
vill studera företag som människor i Sverige känner igen relativt bra och som har stor 
betydelse i vårt samhälle. Jag vill vidare att det ska finnas en medvetenhet om miljöfrågor och 
sociala frågor hos intressenterna, och detta tror jag också är ett viktigt kriterium för att få fram 
företag som tar CSR-frågorna på allvar. 
 
De tre företag som jag valt ut, och som enligt min bedömning alla uppfyller kriterierna ovan, 
är IKEA, SKF och H&M. Min ambition är i huvudsak inte att se skillnader mellan de tre 
utvalda företagen. I de fall där skillnader tas upp är det för att möjliggöra en diskussion kring 
                                                           
6 Antalet tre har valts med tanke på studiens storlek. Jag har inte velat studera för många företag, utan har istället 
valt ett mindre antal för att på så sätt kunna studera dessa mer noggrant. Samtidigt har jag velat ha inte bara ett 
enstaka företag, utan ett flertal, för att på så sätt få ett större empiriskt material och en mer nyanserad bild av 
verkligheten. 
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vari skillnaderna kan bestå och alltså för att, som syftet med studien som helhet består i, 
försöka se på vilket sätt ett arbete med CSR-frågor kan bedrivas och vilka förutsättningar som 
verkas finnas inom området. 
 
Viktigt att notera är att studien inte fokuserar på att studera genomslagskraften av 
ansvarstagandet ute i företagens verksamheter, utan grundar sig på företagens egna uttalanden 
om och synsätt på miljömässigt och socialt ansvar. 

2.2. Kvalitativa intervjuer 
Det är viktigt att hitta rätt metoder för att få fram information om det eller de objekt man 
studerar. I min studie har jag valt den kvalitativa intervjun som en metod för att öka min 
kunskap kring hur de tre utvalda företagen arbetar med CSR-frågor. Ett vanligt 
förekommande syfte med kvalitativa intervjuer är nämligen att öka informationsvärdet och 
skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen som studeras. 
Vidare ligger styrkan i den kvalitativa intervjun att undersökningssituationen liknar en 
vardaglig situation och ett vanligt samtal där forskaren i så liten utsträckning som möjligt styr 
samtalet. Istället kan man då likna intervjusituationen vid ett samtal där forskaren ”vaskar 
fram” information om det studerade objektet.7 Mot bakgrund av detta, och med tanke på att 
det ofta inom företagen är ett fåtal personer som arbetar med och har erfarenheter och 
kännedom kring det egna CSR-arbetet, har jag bedömt att detta vetenskapliga angreppssätt 
lämpar sig bra för studiens syfte och frågeställningar. 
 
För min studie har tre stycken kvalitativa intervjuer genomförts. En person från varje företag 
har intervjuats och intervjuerna har genomförts med hjälp av en intervjumanual, som fungerat 
som en grund för de olika teman som intervjun riktats in mot.8 Mina tre informanter har alla 
fått samma frågor, även om vissa mindre justeringar med tanke på skillnader i företagens 
verksamheter varit nödvändiga. Frågorna har arbetats fram med studiens syfte och 
frågeställningar som grund, och i stort har frågorna berört… 
 

…organisationens uppbyggnad kring företagets CSR-arbete 
…hur man själva ser på sin roll som ansvarsfull samhällsaktör 
…hur CSR-arbetet ser ut rent konkret 
…vad man anser vara grunden till att man har en hög ambition med CSR-arbetet 
…kommunikationen mellan företaget och dess olika intressenter 
…eventuella målkonflikter mellan de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna 

 
För kvalitativa intervjuer ska urvalet inte ske slumpmässigt eller tillfälligt. Urvalet ska göras 
utifrån medvetna kriterier, och lämpa sig bra för den undersökning som ska genomföras.9 Jag 
har utifrån varje intervju velat få ett så stort informationsinnehåll som möjligt. Ett sätt att få 
detta är att välja personer som på goda grunder kan antas ha rikligt med kunskap om de 
företeelser man undersöker.10 Mina tre informanter är därför alla personer som inom sitt 
företag har god kunskap om och en bra helhetsbild över området som berör företagets arbete 
med miljömässiga och sociala aspekter. 
 
Intervjun med IKEA genomfördes på plats vid IKEA:s huvudkontor i Helsingborg. Informant 
var koncernens chef för miljöfrågor och sociala frågor, Thomas Bergmark. Informant från 
                                                           
7 Holme & Solvang (1997) 
8 Tankar om intervjumanual (intervjuguide) har hämtats från från Kvale (1997). 
9 Holme & Solvang (1997) 
10 Holme & Solvang (1997) 
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SKF var Ulf Andersson, som arbetar som miljösamordnare för SKF Sverige och även på 
koncernnivå med uppdrag av internationell karaktär. Denna intervju genomfördes per telefon. 
Min intervju med H&M genomfördes på plats på koncernens huvudkontor i Stockholm. Min 
informant på H&M var Tobias Fischer, som inom företaget arbetar med utbildning och 
metodutveckling inom CSR-området. 
 
I jämförelse med en telefonintervju kan en intervju som genomförs genom personligt möte 
antas ge en mer nyanserad bild av området samtalet kretsar kring. Kroppsspråket kan spela en 
stor roll, och även de små inblickar som ett möte och ett besök på plats kan medföra gör att 
lämpligheten i att grunda en analys på två intervjuer som genomförts genom personligt möte 
och en per telefon kan diskuteras. Då svårigheter med att genomföra intervjun med SKF på 
plats i Göteborg uppstod valde jag att istället genomföra intervjun per telefon. Jag har dock 
strävat efter att i så stor utsträckning som möjligt genomföra denna intervju på samma sätt 
som de övriga. Jag har vidare gjort bedömningen att de eventuella brister i form av mindre 
inblick i verksamheten som en telefonintervju kan medföra vägs upp av den tidigare kunskap 
och förståelse för SKF:s arbete med miljöfrågor och sociala frågor som jag under hösten 2002 
fått under min praktiktid hos SKF i Göteborg. 
 
Innan varje intervju har samtliga informanter fått allmän information om projektet vad gäller 
bakgrund, syfte samt tillvägagångssätt. Jag har också informerat om vilka områden som 
samtalet var tänkt att kretsa kring. Intervjun med IKEA bandades, men inte de med SKF och 
H&M. Här har jag istället under samtalet fört så utförliga anteckningar som möjligt, för att på 
så sätt möjliggöra en likvärdig analys. 
 
En vanlig modell för databearbetning är att utgå ifrån de olika områden eller teman som 
frågorna i förväg kategoriserades utifrån.11 Den information jag samlat in genom intervjuer 
har jag bearbetat efter denna princip, och med hjälp av en enklare (ej ordagrann) renskrivning 
av varje intervju har det samlade intervjumaterialet kunnat analyseras utefter de olika 
ämnesområden som samtalen kretsat kring. Skillnaden mellan att banda och inte banda en 
intervju kan i detta hänseende ha haft en viss betydelse. I de fall jag inte använt bandspelare, 
utan istället antecknat, föreligger en risk att tolkningen av samtalet kan ha påbörjats i ett för 
tidigt skede, innan jag hunnit fundera igenom samtalet i sin helhet. För att undvika detta har 
jag därför fört anteckningar i en enklare stolpform och försökt att inte lägga in för stora 
värderingar i mina iakttagelser under samtalets gång. Detta för att jag i analysskedet inte 
skulle vara alltför styrd av de tankar jag hade under själva samtalet. 

2.3. Dokumentanalys 
Att med hjälp av broschyrer eller annan skriftlig information kommunicera ut sitt 
ansvarstagande och informera sina kunder och andra intressenter om de insatser som görs är 
något som samtliga företag jag valt att studera närmare arbetar med. För att kunna studera 
detta område lite närmare har därför ytterligare information inhämtats via analys av skriftliga 
dokument. 
 
För vart och ett av de tre företagen har ett officiellt skriftligt dokument valts ut och 
analyserats. För att veta vilket dokument som lämpar sig bäst har jag satt upp ett kriterium 
som måste uppfyllas. Det valda dokumentet ska vara… 

…ett officiellt dokument (broschyr eller annan skriftlig information) som förmedlar företagets 
ansvarstagande gentemot de viktigaste kunderna. 
 
                                                           
11 Lantz (1993) 
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I min analys är det följande dokument jag använder mig av:12 
 
Företag Dokumentets titel 
IKEA Miljö- och sociala frågor 
SKF Hållbarhetsredovisning 2002 
H&M Vårt ansvar 
 
För analys av dessa dokument har stöd hämtats från en kvalitativ textanalys, nämligen 
argumentationsanalysen. Många delar av den samhälleliga kommunikationen, alltifrån 
partiers strävan efter att vinna väljare till företags vilja att genom reklam få konsumenterna att 
välja just deras produkter, har sin grund i försöket att övertyga människor. Försöket att 
övertyga kan syfta till att få människor att agera på ett visst sätt, men det kan också handla om 
en värdering eller verklighetsbeskrivning som man av en eller annan orsak vill propagera för. 
Det är i dessa försök till att övertyga som argumentationen kommer in. Det handlar, enkelt 
uttryckt, om att på ett så övertygande sätt argumentera för sitt budskap för att på så sätt 
övertyga sin målgrupp.13 
 
Argumentationsanalysen kan sägas ha ett antal generella syften. Två av dessa syften, som jag 
också stödjer mig på i min studie, är att i det utvalda materialet dels beskriva argumentationen 
och dels värdera argumentationens beviskraft.14 
 
Frågorna jag valt att ställa i analysen är: 
 
- Vilken typ av information innehåller dokumentet? 
- På vilket sätt framställs de miljömässiga och sociala utmaningarna? 
- Hur beskrivs ansvarstagandet och de åtgärder man vidtagit? 
- Är informationen lättbegriplig eller har man problem att föra fram sitt budskap? 
 
De utvalda dokumenten har vid ett första steg noga lästs igenom. Därefter har de ovan 
redovisade frågorna applicerats på vart och ett av de tre dokumenten och besvarats i så 
noggrann utsträckning som möjligt. Syftet har, som med studien som helhet, inte primärt varit 
att jämföra de olika företagens dokument sinsemellan. De har istället fungerat som 
kompletterande exempel på hur företag på olika sätt kan förmedla en ansvarstagande profil 
gentemot sina kunder. Det jag kommit fram till presenteras primärt i kap 6 och diskuteras 
sedan mer ingående i kap 9. 
 
Även om min avsikt och mitt syfte i första hand inte varit att jämföra de olika dokumenten, så 
kvarstår det faktum att de tre valda dokumenten tillhör olika genrer. Detta kan påverka det 
intryck jag får i form av att vikt kan läggas på olika aspekter i olika typer av dokument. Då de 
alla tre ändå har gemensamt att de är officiella dokument från respektive företag som 
förmedlar ansvarstagande gentemot de viktigaste kunderna, så har jag gjort bedömningen att 
en analys grundat på dessa tre dokument ändå är genomförbar. 

2.4. Avslutande metodreflektion 
Alla tre företag jag valt att studera är företag som arbetar aktivt med att integrera miljöansvar 
och socialt ansvar i verksamheten. De har följaktligen en vilja att också framstå som ett 
ansvarsfullt företag. Att därför ha ett granskande och analyserande förhållningssätt till det 
                                                           
12 Samtliga dokument är officiella broschyrer eller skrifter framtagna av respektive företag. 
13 Bergström & Boréus (2000) 
14 Bergström & Boréus (2000) 
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material jag samlat in, dels genom intervjuer och dels genom dokumentanalys, är sålunda 
viktigt att tänka på. Konkret har detta inneburit att jag försökt ha i åtanke att det är företagens 
egen bild som formuleras, och att det sålunda är en bild av verkligheten som jag kunnat ta del 
av. Det vetenskapliga angreppssätt jag valt att arbeta med, med kvalitativa intervjuer och 
dokumentanalys, lämpar sig ändå enligt min bedömning bra för studiens syfte och 
frågeställningar. Hade jag inte haft möjlighet att fråga företagen själva och fått ta del av deras 
bild av området tror jag nämligen att det skulle bli mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att 
på annat sätt kunna uppfylla mitt syfte och besvara mina frågeställningar. 
 

3. Presentation av företagen 
Nedan följer en kort presentation av vart och ett av de tre företag jag samlat in information 
om och använder som exempel i min studie. 

3.1. IKEA 
När Ingvar Kamprad som 17-åring 1943 grundade sitt IKEA var det i första hand pennor, 
plånböcker, tavelramar och andra enklare produkter som ingick i sortimentet. Under slutet av 
1940-talet introducerades möbler i sortimentet och i början av 1950-talet började den egna 
IKEA-katalogen ges ut. Det var nu som det IKEA vi är bekanta med idag började ta form. 
Man har sedan dess börjat designa sina egna möbler och etablerat varuhus världen över.15 
Idag finns sammanlagt 154 IKEA-varuhus i 22 länder, och sortimentet, som är gemensamt 
över hela världen, består av cirka 10 000 artiklar. För att tillverka produkterna har IKEA cirka 
1 800 leverantörer i sammanlagt 55 länder. Man har även egen produktion och egna sågverk 
och fabriker via IKEA:s industrigrupp Sweedwood, som idag finns i 11 länder. Grundtanken 
bakom IKEA:s koncept är att alla, tack vare lågt pris, ska kunna ha möjlighet att köpa vackra 
och funktionsriktiga heminredningsartiklar. Det är detta IKEA kallar för ”demokratisk 
design”.16 

3.2. SKF 
Driftsingenjör Sven Wingquist uppfann 1907 det första självinställande kullagret. Företaget 
SKF, Svenska Kullagerfabriken, var fött. SKF blev snabbt ledande inom lagertillverkning, en 
position som man behållit sedan dess. Sedan starten har verksamheten efter hand utvecklats 
och expanderat, och företaget levererar idag även hela systemlösningar och serviceunderhåll 
till industrin. SKF kan idag sägas vara den ledande leverantören av produkter, kundanpassade 
lösningar och tjänster inom området lager och tätningar. Företagets tillverkning sker idag vid 
ett åttiotal fabriker i 22 länder världen över. Fabrikerna är SKF:s egna och geografiskt sett 
ligger de flesta tillverkningsenheter i Europa, Nordamerika och Asien. Rullningslagren, som 
är de primära produkterna som tillverkas idag, har som uppgift att där de är placerade minska 
den friktion som uppstår vid rotation och rörelse. Detta ger ett brett användningsområde, och 
lager av denna typ finns i allt från tvättmaskiner, cyklar, kylskåp och CD-spelare till 
vindkraftverk, bilar, flygplan och andra större motorer.17 

3.3. H&M 
Erling Persson började som köpman hemma i Sverige, närmare bestämt i Västerås. När han 
1947 reste till USA väcktes hans intresse av en helt ny sorts klädaffär där omsättningen var 
                                                           
15 IKEA:s hemsida (2003) 
16 IKEA-broschyr: ”IKEA koncernen 2001/2002” 
17 SKF:s hemsida (2003a) 
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hög och priserna kunde hållas låga. Väl tillbaka i Sverige grundade han på hösten 1947 den 
första Hennes-butiken. Butiken sålde då bara damkläder, men under 1950- och 60-talen växte 
Hennes stadigt och affärsverksamheten utökades så småningom till att även omfatta 
herrkläder. Förutom klädkollektioner säljer H&M idag också kosmetikprodukter under eget 
varumärke. H&M har under senare år expanderat kraftigt, och under 2002 öppnades 85 nya 
butiker. Idag har koncernen sammanlagt 849 butiker i 17 länder. Då H&M inte äger några 
fabriker sker tillverkningen av kläder och övriga varor i samarbete med cirka 900 
leverantörer, huvudsakligen i Europa och Asien. Med ett brett modesortiment med en mängd 
olika koncept och kollektioner arbetar H&M efter affärsidén att ge sina kunder en god 
kombination av mode, kvalitet och pris.18 
 

4. CSR – Corporate Social Responsibility 
Som jag nämnde inledningsvis anses ofta företagen ha en betydande roll i vårt samhälle. När 
företagens makt eller betydelse ökar, tenderar också medvetenheten om hur företagen agerar 
att öka i samhället. Jag tänker nu ge en kort bakgrund till Corporate Social Responsibility, 
samt beskriva några av de riktlinjer som vuxit fram inom CSR-området, och som företag kan 
anta och arbeta efter. 

4.1. Viktigt för företagen att ta ansvar 
Under senare år har det som kallas Corporate Social Responsibility (förkortat CSR) kommit 
att bli allt vanligare. En vanlig svensk översättning är ”företagens sociala ansvar”, och 
utgångspunkten är att företagen förväntas vara goda samhällsaktörer och ta ansvar för sin 
verksamhet även ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. Begreppet hållbar utveckling, 
med tanken att ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter ska hanteras parallellt, är 
således mycket centralt inom detta område.19 
 
Med hjälp av ett CSR-arbete kan företag visa att man är ett ansvarstagande företag och 
därigenom svara på de förväntningar som riktas mot dem i och med den ökade betydelse i 
samhället som de anses ha.20 CSR är dock ett ganska svävande begrepp och för att få lite mer 
förståelse för vad det innebär kan man se på hur begreppet kan definieras. EU-kommissionen 
definierar CSR som… 
 

…ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och 
miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna21 

 
Då företagen inte följer några utsatta och fasta regler på hur arbetet med CSR-frågor ska 
bedrivas blir det naturligt att initiativen som tas och arbetet som bedrivs inte heller går under 
någon enhetlig benämning. Man väljer helt enkelt att kalla arbetet för olika saker. Vissa 
företag väljer att prata om just ”CSR”, medan andra uppger att de bedriver arbete för en 
hållbar utveckling, sustainability-arbete osv. När jag hädanefter använder begreppen CSR och 
CSR-arbete i samband med de företag jag studerat närmare gör jag det med utgångspunkt i 
vad arbetet i sig syftar till och inte utefter hur man själva valt att benämna det. 

                                                           
18 H&M:s hemsida (2003) 
19 EU-kommissionen (2001) 
20 Jmf resonemanget i kap 1. 
21 EU-kommissionen (2001) 
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4.2. Riktlinjer och stöd för ansvarstagandet 
För att underlätta ett ansvarsfullt agerande har riktlinjer av olika slag tagits fram, exempelvis 
av FN och EU. För att få en djupare förståelse för hur förutsättningarna ser ut att arbeta med 
ett miljömässigt och socialt ansvarstagande, följer nu en kort redovisning av några av de 
riktlinjer och stöd som arbetats fram. 
 
FN:s generalsekreterare, Kofi Annan, uppmanade på ”World Economic Forum” i Davos i 
januari 1999 företagen och näringslivet att ta globalt ansvar. Vad som lanserades var The 
Global Compact, som täcker principer om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor och 
miljöskydd. Global Compact, med sina nio principer, baseras på internationella 
överenskommelser såsom FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s (International 
Labour Organisation) konventioner om grundläggande arbetsrätt samt principer om ett 
ansvarsfullt förhållningssätt till miljön.22 
 
Som ett resultat av EU:s ministermöte i Lissabon 2000 sammanställde EU-kommissionen en 
sk ”grönbok” inom CSR. Efter en remissrunda publicerades så slutligen i juli 2002 det slutliga 
resultatet, den sk ”vitboken”. EU betonar här långsiktigheten i arbetet med dessa frågor, och 
man betonar vikten av en ökad kunskap. Näringslivet, menar man, måste helt enkelt få större 
möjligheter till lärande. Initiativ har tagits till diverse konferensprogram och andra 
samarbeten som syftar till att bidra med kunskap och information.23 
 
”OECD:s riktlinjer för multinationella företag” är gemensamma rekommendationer till 
multinationella företag från 36 regeringar. De har sedan 1976, då de förhandlades fram, 
omarbetats fyra gånger. Riktlinjerna, som sträcker sig över ett flertal områden, 
rekommenderar företagen att respektera de anställdas fackliga rättigheter, motverka 
barnarbete, sträva efter kontinuerliga förbättringar inom miljöområdet, främja öppenhet osv. 
Det finns en överenskommelse bland OECD:s medlemsländer att främja att riktlinjerna 
används. Detta sker genom sk ”Nationella Kontaktpunkter”, och i Sverige består 
Kontaktpunkten av representanter från flera departement, fack och näringsliv. Målet är att 
genom diskussion försöka få företag att följa de uppsatta principerna och företag kan själva, 
på frivillig grund, ansluta sig till dem.24 
 

5. Strategi för handlande 
Som vi kunnat konstatera finns det numera i samhället förväntningar på företagen att ta ansvar 
för verksamhetens miljömässiga och sociala dimensioner. Olika tankesätt och strategier för 
hur dessa dimensioner kan hanteras och skötas finns ofta presenterade i litteraturen inom 
området. I detta kapitel försöker jag ge en bild av hur ett företag kan ta sig an de nya 
förväntningarna som ställs på dem. Några av de vanligaste verktygen som finns att tillgå 
beskrivs också. 

5.1. Att närma sig kraven 
På flera håll kan man stöta på ett likartat tankesätt vad gäller tanken om hur ett miljöansvar, 
socialt ansvar osv kan hanteras. Det är vanligt att likna processen vid en cirkel, där det är 
tänkt att man hela tiden återkommer till den utgångspunkt man en gång startade med, och att 

                                                           
22 FN:s hemsida för Global Compact (2003) 
23 Löhman & Steinholtz (2003) 
24 OECD:s hemsida (2003). Se även UD:s hemsida (2003). 
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man på så sätt kontinuerligt arbetar vidare med att flytta fram positionerna och arbetar fram 
nya lösningar på hur man kan förbättra sitt ansvarstagande. 
 
Tichy et al. (1997) formulerar många tankar kring det som kallas Corporate Global 
Citizenship. Detta område är nära besläktat med CSR, som är det begrepp jag använder mig 
av, och även om vissa skillnader finns är tankesättet för hur ett ansvarstagande kan arbetas 
fram detsamma. I samband med diskussionen som rör företagens makt och ansvarsskyldighet 
formuleras i Tichy et al. (1997) en modell över hur företag kan närma sig de nya 
samhällskraven. (Se figur 1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 1. Modell över hur företag kan hantera de nya krav på samhällsansvar som ställs på dem.25 
 
 
Förståelse handlar om att förstå och vara insatt i de svårigheter som finns vad gäller 
miljöförhållanden, sociala förhållanden, skillnader mellan olika kulturella synsätt osv. 

Steg två är att formulera värden utifrån den kunskap man inhämtat i föregående steg. 

Vad som händer sen är att man formulerar ett åtagande, där man fastställer vad det egna 
företaget har för ansvar. 

Att verkställa åtagandet och arbeta in detta i organisationen är också en central punkt. De 
egna medarbetarna utgör här en viktig grund. 

Samarbete är en grundförutsättning för att hela systemet ska fungera. 

5.2. Konkreta verktyg 
Processen som beskrivs ovan kan användas som grund inom CSR-området som helhet. För att 
kunna hantera de miljömässiga och sociala aspekterna och för att förverkliga de åtaganden 
som formulerats behövs under processen konkreta metoder och verktyg. Nedan följer en 
beskrivning av några av de vanligaste verktygen som används. 
 
En uppförandekod, eller code of conduct, är ett dokument som beskriver hur företaget ser på 
sitt ansvarstagande. Moment som hur man vill att produktionen ska gå till och vad man 
                                                           
25 Tichy et al. (1997), egen översättning. Jmf Larsson (2002). 

Förståelse 
 miljöfrågor 
 sociala frågor 
 humanistiska värden
 kulturskillnader 

Värden 
 skydda miljön 
 tänka humant och 
ansvarsfullt 

Åtagande 
 att tro på och ta ansvar 
för dessa värden 
 långsiktiga investeringar 

Verkställa 
 arbeta in åtagandet i 
organisationen 
 engagera de anställda 

Samarbete 
 med människor 
 med regeringen 
 med samhället 



13 

förväntar sig av eventuella leverantörer brukar vanligtvis behandlas i uppförandekoden. 
Innehållsmässigt kan olika företags koder skilja sig åt beroende på verksamhetens karaktär. 
En uppförandekod kan exempelvis omfatta grundläggande arbetsrättsliga frågor, miljöfrågor 
och frågor som berör mutor och korruption kan det också formuleras principer kring. System 
för att garantera efterlevnaden av de krav som sätts upp kan konstrueras, exempelvis genom 
att verksamheten regelbundet kontrolleras och stäms av gentemot kraven.26 
 
Inom miljöområdet är det idag vanligt att med hjälp av en utomstående part certifiera sitt 
systematiska arbete. Den internationella standarden ISO 14001 kan sägas vara den mest 
välkända certifieringsmodellen inom just miljöområdet, och ett generellt syfte med 
certifieringar kan sägas vara att visa omvärlden att man som företag ur ett objektivt perspektiv 
håller en viss standard.27 Grunden i ISO 14001 är att på ett systematiskt sätt arbeta mot 
ständiga förbättringar, och det tankesätt som formuleras i Tichy et al. (1997) är mycket nära 
besläktat med den specifika modell för styrning som finns för ISO 14001, nämligen 
miljöledningssystemet. Själva ledningssystemet byggs upp enligt standarden och trots att 
standarden sätter upp vissa kriterier har dock företagen stora möjligheter att själva bestämma 
hur arbetet ska läggas upp i detalj.28 
 

6. Att förmedla en ansvarsfull profil 
Jag tänker nu beskriva de dokument jag använt mig av för att analysera hur företagen 
förmedlar sitt CSR-arbete och sitt ansvarstagande gentemot sina kunder. Jag kommer i så stor 
utsträckning som möjligt beskriva dokumenten utifrån de frågeställningar jag ställt upp inför 
dokumentanalysen. 

6.1. Dokumentets karaktär och utformning 
SKF:s Hållbarhetsredovisning 2002 är inkluderad i koncernens årsredovisning för 2002. För 
sin hållbarhetsredovisning har SKF antagit ”Sustainability Reporting Guidelines” från Global 
Reporting Initiative (GRI), ett ramverk med riktlinjer för hur och vad ett företag kan redovisa. 
I redovisningen beskrivs inledningsvis organisationens upplägg kring hållbarhetsarbetet och 
de olika sätt på vilket man arbetar med sitt CSR-arbete beskrivs. Vidare ger man läsaren en 
inblick i några av de resultat man uppnått i sitt arbete med miljöfrågorna. Exempelvis 
redovisas resultat för energiförbrukning, utsläpp till vatten, avfallshantering osv. Arbetet med 
de sociala frågorna redovisas också och här är det resultat för arbetet med hälsa och säkerhet 
som man koncentrerar sig på. I SKF:s dokument varvas text med diagram och tabeller, och 
bilder används också flitigt. 
 
Genom sin broschyr Vårt ansvar har H&M valt ut några delar kring sitt CSR-arbete som man 
som läsare får ta del av genom en form av reportageliknande utformning. Efter att H&M:s VD 
får ge sin bild av koncernens CSR-arbete får vi en beskrivning av hur en vanlig arbetsdag kan 
se ut för en av de många Code of Conduct-inspektörer som koncernen har på plats i 
produktionsländerna. Vidare ger en fabrikschef i Bangladesh sin bild av hur samarbetet med 
H&M fungerar, och genom kortare notiser ges läsaren en inblick i hur arbetet med diverse 
olika projekt går till. Både sociala och miljömässiga aspekter berörs men utrymmesmässigt är 
det de sociala frågorna som upptar det största utrymmet. 
 

                                                           
26 Löhman & Steinholtz (2003). För hur olika verktyg och system kan fungera, se Nijhof et al. (2002). 
27 Löhman & Steinholtz (2003) 
28 Se exempelvis Naturvårdsverket (2000) samt Standardiseringen i Sverige (2002). 
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IKEA:s broschyr Miljö- och sociala frågor är ett förhållandevis textmässigt tungt dokument. 
Läsaren får en god inblick i hur man tänker kring sitt miljömässiga och sociala ansvar, och 
bakgrunden till ansvarstagandet beskrivs också. Även här får koncernens VD formulera sin 
vision om det ”goda företaget”. Strategier och tankesätt kring vad man tycker är viktigt att 
arbeta med varvas med konkreta resultat där det ofta med hjälp av årtal ges tillbakablickar i 
hur CSR-arbetet har utvecklats inom olika områden, både vad gäller miljöfrågor och sociala 
frågor. Även om sociala aspekter lyfts fram och arbetet med dessa beskrivs är det dock 
materialfrågor, skogsbruksfrågor och transportverksamheten som får det största utrymmet. 
Även arbetet ute på varuhusen behandlas, med inblickar i vad som hänt hittills och hur man 
arbetar i dagsläget. 

6.2. Budskapets formulering 
Med hjälp av tabeller och en i övrigt systematisk genomgång av de olika områdena ger SKF 
en till synes heltäckande bild av sin verksamhets miljömässiga och sociala utmaningar. Även 
om inte alla områden presenteras i detalj tas ändå många olika aspekter och resultat upp. Man 
lyfter gärna upp de områden man anser sig vara bra på och som man ansett sig komma lågt 
med, och i vissa fall presenterar man också vad man har för avsikt att göra i framtiden. 
 
Sitt budskap kring hur de miljömässiga och sociala aspekterna hanteras för H&M fram genom 
den berättande stil dokumentet har. Vilka principer man arbetar efter och företagets bild av 
hur detta avspeglar sig i praktiken förmedlas. Broschyren, som också inbjuder läsaren till mer 
information via diverse hemsidor på internet, verkar ha som mål att vara en lättläst broschyr 
med ett pedagogiskt upplägg. 
 
Genom att varva hur man ser på sitt samhällsansvar i stort med genomförda åtgärder och 
uppnådda resultat ger IKEA en till synes uttömmande bild av sitt CSR-arbete. Enklare skisser 
och faktarutor är tillsammans med de årtalsredovisningar som präglar dokumentet av allt att 
döma tänkta att fördjupa förståelsen för företagets CSR-arbete. Även om det är en omfångsrik 
skrift ger den genom dessa fördjupande faktarutor o dyl läsaren själv möjlighet att välja 
fördjupningsnivå på informationen. 
 

7. Affärsidén och de grundläggande värderingarna 
Att arbeta med verksamhetens miljöaspekter och sociala aspekter är inte alltid något ett 
företag tagit initiativ till från första början. Alla tre företag som jag studerat närmare är alla 
grundade innan diskussionen kring miljöfrågor och sociala förhållanden blev så pass 
omfattande i samhället. När det ställs kvar på att nya aspekter ska arbetas in i verksamheten 
och hänsyn till nya frågor ska tas, tycks det vara av stor vikt att det nya tankesättet inte står i 
konflikt till den redan etablerade affärsidén. Det är detta som jag i det följande kommer att 
diskutera. 

7.1. IKEA:s tankar om resurssnålhet och humanism 
Inom IKEA anser man sig hitta stöd och styrka för CSR-arbetet i den vision man haft och 
arbetat efter sedan lång tid tillbaka. Inom IKEA har resurssnålhet alltid varit ett honnörsord. 
När Ingvar Kamprad startade sin verksamhet tänkte han inte på miljö, utan då var 
resurssnålheten ett sätt att hitta smarta lösningar för att spara pengar. När miljöfrågorna börjar 
komma in i bilden, kan vi dock se hur det faktiskt går att kombinera dessa aspekter. Är man 
resurssnål för att spara pengar, då sparar man också miljö. Att exempelvis packa och 
transportera varor tätt sparar pengar i form av minskade transportkostnader, och tittar man på 
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det hela ur miljösynpunkt innebär detta också vinster för miljön. En annan stark drivkraft 
inom IKEA har varit den humanistiska inställningen om att visa respekt för människor och de 
egna medarbetarna. Detta är en tanke som på senare år vidareutvecklats till respekt och ansvar 
för människor som i ett vidare perspektiv är involverade i framtagningen av IKEA:s 
produkter.29 

7.2. SKF:s produkter är miljösparande 
Genom att minska den friktion som uppstår vid rotation och rörelse minskar SKF-lagren 
energiåtgången i de maskiner där de är inbyggda. En minskad energianvändning leder ofta till 
minskad förbrukning av fossila bränslen, vilket resulterar i minskade utsläpp av växthusgaser. 
Inom SKF fungerar detta som ett stöd för tanken att man faktiskt kan göra någonting bra för 
miljön. Även ambitionen med att ständigt utveckla mindre lager kan kopplas till detta område. 
Vid tillverkningsfasen kräver de mindre och lättare lagren mindre mängd råmaterial och 
energiåtgången är också lägre. När lagren väl kommit i bruk kräver de också mindre energi 
för att rotera, jämfört med de äldre varianterna.30 
 
Även om miljöbelastningen från SKF:s produktion inte på något sätt är ringa, tycks det dock 
vara viktigt att hitta incitament för ständiga förbättringar. Förbättringarna görs givetvis inte 
bara av miljöskäl, men en minskad energiåtgång och en minskad råmaterialåtgång leder 
naturligtvis till såväl ekonomiska som miljömässiga vinster. 

7.3. H&M har vidgat kvalitetsbegreppet 
Jämte mode och pris är kvalitet en av H&M:s tre hörnstenar. I takt med att engagemanget 
kring frågor som rör företagens samhällsansvar ökat, både bland de egna medarbetarna och 
bland företagets kunder, har just kvalitetsbegreppet kommit att även inkludera produkternas 
miljöaspekter och sociala aspekter. På samma sätt som att H&M:s produkter ska vara 
slitstarka och inte framkalla allergiska besvär, ska de också vara tillverkade dels under goda 
arbetsförhållanden och dels på ett sätt som minimerar påverkan på miljön.31 
 
Sin idé om att erbjuda sina kunder moderiktiga kläder som håller ett bra pris och en god 
kvalitet anser man fortfarande går att följa, även när krav på miljömässiga och sociala 
förhållanden ställs på produktionen. Kanske kan man t o m se det som att det är genom att 
ställa dessa nya krav på produktionen som H&M följer sin affärsidé, som ju naturligtvis har 
en nära relation till kundernas önskemål. 
 

8. Verksamhetens karaktär styr valet av verktyg 
Även om alla tre företag i denna studie har mycket gemensamt kan dock vissa skillnader 
urskiljas. Dessa skillnader verkar ha betydelse för vilka verktyg som blir lämpliga att använda 
sig av i CSR-arbetet. Jag kommer nu att redogöra för och diskutera några av de största 
skillnaderna och koppla detta till frågeställningarna rörande konkreta verktyg och skillnader i 
olika företags karaktärer. 

                                                           
29 Intervju med IKEA 
30 Intervju med SKF. Se även SKF:s Hållbarhetsredovisning 2002. 
31 Intervju med H&M. Se även H&M:s hemsida (2003) 
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8.1. Samarbete med leverantörer eller egna fabriker 
Samtliga av de utvalda företagen har produktion av varor i utvecklingsländer. En sak som 
dock skiljer dem åt är i vilken regi produktionen sker. H&M äger inga egna fabriker utan 
anlitar istället leverantörer. Hos IKEA är situationen liknande, medan SKF däremot äger sina 
egna fabriker. 
 
För att säkerställa och visa upp de krav man ställer på sin verksamhet antas ofta en 
uppförandekod. Denna metod används av alla tre företag i denna studie. Hos just IKEA och 
H&M kan man säga att uppförandekoderna utgör grunden för de krav som ställs på 
produktionen, medan SKF i huvudsak använder andra typer av verktyg. 
 
IKEA:s uppförandekod gäller för samtliga leverantörer som tillverkar för IKEA. Här ställer 
man inom det sociala området krav vad gäller exempelvis arbetsmiljö och förbud mot 
barnarbete. Krav på yttre miljö inom skogsbruksområdet finns också upptagna. Sammanlagt 
innehåller koden 19 stycken huvudområden som sedan bryts ner till 90 stycken olika 
delområden där kraven formuleras i detalj. Uppföljning och kontroll sker regelbundet för att 
säkerställa ansvarstagandet.32 
 
Även H&M:s uppförandekod används för att ställa krav för de många leverantörer som 
tillverkar varor för företaget. I likhet med IKEA ställer även H&M krav på arbetsmiljö, 
förbud mot barnarbete och liknande närliggande områden. På miljösidan finns krav på 
exempelvis kemikalierestriktioner. För att kontrollera koden har H&M ett 30-tal sk Code of 
Conduct-inspektörer, som arbetar på plats i de länder där produktionen sker.33 
 
Inom SKF introducerade man under 2002 sin uppförandekod som är tänkt att specificera 
företagets ansvar gentemot kunder, anställda, aktieägare och samhället. Vad gäller just 
miljöområdet är det annars det enligt ISO 14001 globalt certifierade miljöledningssystemet 
som utgör grunden för företagets samhällsansvar. På den sociala sidan och 
arbetsmiljöområdet har man även introducerat ett initiativ kallat ”Noll olyckor”. Detta är ett 
åtagande för att skapa olycksfria arbetsplatser, och tanken från SKF:s sida är att det inte skall 
finnas några delmål på vägen, utan att nivån noll olyckor är den enda acceptabla nivån.34 
 
Som vi kunnat notera sker varuproduktionen på olika sätt inom de tre företagen. 
Förutsättningarna för CSR-arbetet ser därför något annorlunda ut, och vilka olika typer av 
verktyg som används kan därför till viss del antas bero på detta. En uppförandekod används 
ofta när direkt kontroll av produktionen inte är möjlig.35 I SKF:s fall ser dock organisationen 
något annorlunda ut, och den del av organisationen som arbetar med miljöfrågor och sociala 
frågor finns utspridd i verksamheten. Behovet av en uppförandekod som reglerar 
ansvarstagandet på sättet vi kan se görs hos IKEA och H&M kan därför anses inte vara lika 
behövligt. Anledningarna till att SKF jämsides med sitt miljöledningssystem och initiativet 
”Noll olyckor” även antagit en uppförandekod kan vara flera. Jag kan, mot bakgrund av hur 
uppförandekoden ser ut, tänka mig att man ändå inom SKF insett att uppförandekoden som 
verktyg kan hjälpa till att definiera och formulera koncernens ansvar på ett sätt som 
exempelvis ett miljöledningssystem inte kan göra. 
 
Ett ytterligare stöd i idén att en större egen kontroll av verksamheten gör 
miljöledningssystemet till ett lämpligt verktyg får vi om vi tittar på IKEA:s egna 

                                                           
32 Intervju med IKEA. Se även IKEA-broschyr: ”Miljö- och sociala frågor”. 
33 Intervju med H&M. Se även H&M-broschyr: ”Vårt ansvar”. 
34 Intervju med SKF. Se även SKF:s Hållbarhetsredovisning 2002. 
35 Löhman & Steinholtz (2003) 
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internationella industrigrupp Swedwood. Produktionsenheterna som ingår i Swedwood ägs av 
koncernen själv, och här bedrivs miljöarbetet just genom att certifiera de olika 
tillverkningsenheterna enligt ISO 14001.36 

8.2. Olika typer av kunder ger olika behov 
Trots att alla de tre studerade företagen tillverkar produkter som har stor betydelse för många 
människors vardag skiljer de sig åt i ett hänseende; alla tre säljer inte sina produkter till 
slutkonsumenter. IKEA och H&M säljer direkt till slutkonsumenter, medan SKF:s största 
kunder är andra företag. Det är när vi konstaterat detta som vi kommer in på en annan 
anledning till vilka typer av verktyg man använder sig av. 
 
Det är som jag varit inne på tidigare den ökade medvetenheten som börjar växa fram i vårt 
samhälle som gör att företagen nu måste arbeta aktivt med frågor inom CSR-området. För 
IKEA och H&M är det viktigt att deras kunder kan vara säkra på att de varor de köper är 
tillverkade under godtagbara förhållanden. Även om inte alla konsumenter ute i varuhus och 
butiker ifrågasätter och ställer krav på varje enskild vara förväntar de sig ändå att företaget de 
handlar av tar ett ansvar. Man kan se det omvänt; skulle det dyka upp ett enskilt fall där 
kontrollen har brustit kommer säkerligen många att reagera och företagets ansvarstagande 
ifrågasättas.37 
 
En viktig funktion i uppförandekoden är som jag ser det att man också på ett enkelt sätt kan 
visa sina kunder vilka värderingar man har i olika frågor, vilket ansvar man är beredd att ta 
osv.38 Är man tydlig med vilka krav man ställer och hur man förväntar sig att produktionen 
ska gå till (som ju är grundtanken med uppförandekoder)39 går det också tämligen lätt att 
kommunicera ut detta till sina kunder. Att låta CSR-arbetets kärna utgöras av en 
uppförandekod kan därför vara lämpligt om företagets kundbild ser ut som den gör för IKEA 
och H&M, dvs att man har tillverkning av produkter som sedan säljs direkt till 
konsumenterna. 
 
När det gäller SKF finns inte riktigt denna koppling till slutkonsumenterna. De ansträngningar 
SKF gör för att vara en ansvarsfull samhällsaktör går givetvis också att förmedla till 
slutkonsumenterna, men de former av initiativ som man arbetat mest med hittills är ändå av 
en något annorlunda karaktär.40 SKF:s kunder, mestadels andra företag, förväntar sig givetvis 
att SKF tar ansvar, men det tryck som uppstår på ett företag när de huvudsakliga kunderna är 
slutkonsumenter har inte SKF på sig.41 Jag har gjort bedömningen att den skillnad som finns 
mellan SKF å ena sidan och IKEA och H&M å andra sidan, vad gäller företagens kundbild, 
har en stor betydelse för vilka typer av verktyg för CSR-arbetet som är lämpliga att använda. 
 

9. Den betydelsefulla kunddialogen 
En viktig grund i företagens arbete med att ta ett samhällsansvar är att kunderna ska kunna ta 
del av företagets insatser på området. Samtidigt är det som företag viktigt att ha metoder för 
                                                           
36 IKEA-broschyr: ”Miljö- och sociala frågor” 
37 Intervju med IKEA samt Intervju med H&M 
38 Detta grundar jag mycket på det faktum att både SKF och H&M publicerat sina uppförandekoder på sina 
hemsidor. Det verkar således vara av stor vikt för företagen att deras kunder kan komma i kontakt med de 
värderingar företaget står för och de krav som ställs på produktionen. 
39 Se kap 5.2. 
40 Som jag varit inne på tidigare har exempelvis miljöledningssystem inte som syfte att ställa upp krav och 
riktlinjer, utan meningen är snarare att driva på ett arbete med ständiga förbättringar. 
41 Intervju med SKF 
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att kunna ta reda på hur kundernas medvetenhet ser ut, vilka frågor som uppfattas som viktiga 
osv, för att på så sätt göra rätt prioriteringar i sitt CSR-arbete. Den kommunikation som bör 
finnas mellan företaget och dess kunder är således viktig, och det är detta området som jag nu 
kommer att analysera och diskutera kring.42 

9.1. Kundernas åsikter är viktiga 
En viktig anledning till företagens initiativ inom CSR-området kan sägas vara den ökade 
medvetenheten som finns i samhället. Som jag redogjort för tidigare kan företagen i dagens 
samhälle sägas ha en större betydelse, och deras agerande blir därför också mer 
uppmärksammat.43 Då företagets kunder är de som efterfrågar och köper produkterna är det 
viktigt att som företag känna till vilka aspekter inom området som är de viktigaste. Att vara 
lyhörd, för att på så sätt kunna avgöra vilka frågor som bör prioriteras, blir således en viktig 
aspekt av CSR-arbetet. 
 
Inom H&M anser man sig vara bra på att lyssna av strömningarna i samhället. Förutom att 
den grupp som arbetar med CSR-frågor på olika sätt håller sig generellt uppdaterade inom 
området genom att läsa tidningar och följa med i samhällsdebatten i stort, försöker man också 
genom olika typer av samarbeten och nätverk såsom Amnesty Business Group och Global 
Compact hålla kontakten med andra större köpare.44 H&M har en ambition och en vilja att 
hela tiden ligga i främsta ledet, och som jag uppfattar det försöker man hela tiden hitta nya 
områden och tankesätt som är viktiga att belysa och ta ansvar för i verksamheten man 
bedriver.45 
 
För att fånga upp hur kundernas bild av företaget ser ut genomför IKEA regelbundna 
marknadsundersökningar. Frågorna rör då inte bara CSR-området, men frågor med 
anknytning till miljöområdet finns med, och från hösten 2003 kommer också frågor kring 
sociala aspekterna att finnas med i dessa undersökningar. På detta sätt kan man mäta vad 
konsumenterna har för uppfattning om företaget och möjlighet till konkret feedback ges också 
genom detta instrument. En annan metod som har använts är att man har samlat ett mindre 
antal kunder i sk fokusgrupper, för att på så sätt skapa en dialog kring IKEA:s utmaningar och 
arbete med miljöfrågor och sociala frågor. Som man också påpekar själva finns det ingen 
möjlighet att samla in och lyssna av åsikter från alla de 280 miljoner människor som varje år 
besöker koncernens varuhus, men på det stora hela gör man ändå bedömningen att man har 
god kontroll över vilka frågor som engagerar kunderna.46 
 
Från SKF:s sida betonar man vikten av att ha utbildade och uppdaterade medarbetare. Man 
pekar på det faktum att kunniga medarbetare utgör en nödvändig grund för att man inom 
företaget ska kunna veta vilka frågor man bör arbeta med.47 En bidragande orsak till varför 
man inte på samma sätt, som exempelvis IKEA, utvecklat metoder för att samla in kundernas 
åsikter kring CSR-frågorna tror jag beror mycket på den typen av kunder man har. Genom sitt 
arbete med exempelvis miljöledningssystemet har man, som jag tolkar det, gjort bedömningen 
att det inte krävs mer ingående analysverktyg, marknadsundersökningar eller liknande för att 
ändå kunna fortsätta med ett aktivt ansvarstagande. 
 

                                                           
42 För intressanta resonemang kring samspelet mellan företag och kunder, se Larsson (2002). 
43 Löhman & Steinholtz (2003) 
44 Intervju med H&M 
45 H&M:s hemsida (2003) 
46 Intervju med IKEA 
47 Intervju med SKF 
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Som jag uppfattar det verkar det vara av stor vikt att använda olika former av instrument och 
metoder för att samla in och ta tillvara på tankar, funderingar, åsikter och aspekter kring 
området, som är viktiga att uppmärksamma i takt med att CSR-arbetet inom företaget 
utvecklas. Självfallet ska inte fler metoder än vad som krävs användas, men känner man ett 
behov av att veta mer i detalj hur företagets kunder ser på vilka frågor som är viktiga kan det 
nog vara en poäng i att ta hjälp av flera olika metoder, för att på så sätt nå ut till så många som 
möjligt av sina kunder, och för att också uppnå ett så nyanserat resultat som möjligt. 

9.2. Olika sätt att informera kunderna om CSR-arbetet 
Att också arbeta med kommunikation ut mot sina kunder och informera om de insatser man 
gör kan också ses som en viktig del i ett fungerande CSR-arbete. I varken IKEA:s eller 
H&M:s strategi ingår satsningar på offensiv kommunikation med massiva kampanjer och 
liknande. IKEA pekar på att det är viktigt att vara ordentligt på väg innan man går ut och 
börjar prata om hur duktiga man är, och principen att ”göra först och prata sen” är något man 
klart och tydligt försöker arbeta efter.48 Inte heller H&M använder sig av masskommunikation 
som metod för att nå ut till sina kunder. Framförallt är det genom rapporter av olika slag som 
man informerar sina kunder om arbetet som bedrivs. Att delta i seminarier och att medverka i 
artiklar i tidskrifter är också olika sätt man försöker förmedla sitt ansvarstagande genom. De 
egna medarbetarna lyfts också fram som viktiga i arbetet med att nå ut till sina kunder. Att ha 
kunnig personal ute i butikerna ses, vilket man lätt kan förstå, som en viktig förutsättning för 
att informera om och kommunicera ut företagets CSR-arbete gentemot kunderna.49 
 
Även om SKF inte har ett stort antal slutkonsumenter som man arbetar aktivt mot för att 
informera om sitt CSR-arbete, har man dock många kunder i form av andra företag som man 
vill nå ut till med information om sina resultat och om sitt ansvarstagande i stort. Generellt 
arbetar man mycket med att ha en öppen redovisning vad gäller resultat och framtida mål. De 
egna kunderna når man främst ut till med hjälp av sin hållbarhetsredovisning. För att i ett 
vidare perspektiv framstå som ett ansvarstagande företag försöker man också vara med på 
olika former av mässor, och att ta emot studiebesök och hjälpa studenter i olika projekt är 
också något man arbetar med.50 
 
Som jag tolkar det är det för IKEA och H&M viktigt att hålla en förhållandevis låg profil. En 
förklaring kan vara att det kan vara riskabelt att prata om hur oerhört duktiga man är och att 
man på så sätt får det att framstå som att misstag inte kan begås. Skulle det dyka upp fall, 
vilket det också gör med jämna mellanrum, när produkter inte producerats enligt de krav som 
ställts, skulle nog situationen tendera att bli mycket allvarlig. Genom mina intervjuer och det 
skriftliga material jag tagit del av har jag också lagt märke till att det för företagen verkar vara 
viktigt att närma sig de här frågorna med en viss försiktighet och respekt. Att gå ut och säga 
att man ska ”rädda världen” är inget som företagen gör. Genom mina samtal med företagen 
har jag också fått bilden av att det tar lång tid innan man kommit ordentligt tillrätta med vissa 
typer av problem. H&M betonar exempelvis vikten av att etablera långsiktiga samarbeten 
med leverantörerna.51 
 
Som jag var inne på i föregående kapitel ser SKF:s verksamhet jämfört med IKEA:s och 
H&M:s något annorlunda ut, exempelvis vad gäller kundbilden. Då IKEA:s och H&M:s 
kunder utgörs av slutkonsumenter är SKF:s kunder mestadels andra företag. Behoven kring 
kommunikationen ut till kunderna kan därför antas se något annorlunda ut. Om det är någon 
                                                           
48 Intervju med IKEA 
49 Intervju med H&M 
50 Intervju med SKF 
51 Intervju med H&M 
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intressentgrupp som SKF anser sig behöva bli bättre på att nå ut med information till så är det 
just kunderna. Detta är därför något man arbetar med för att förbättra.52 
 
Bilden av att olika typer av kunder gör att olika sätt att kommunicera skapas finner jag också 
stöd för i de tre dokument jag analyserat. Som jag beskrev i kap 6 ser SKF:s 
hållbarhetsredovisning något annorlunda ut i jämförelse med IKEA:s och H&M:s dokument. 
Vad som är tydligt är vilken målgrupp dokumenten i första hand vänder sig till. Budskapet 
som förmedlas av IKEA och H&M har en tydlig koppling till hur man som konsument bör 
känna sig trygg med att de varor man köper är producerade på ett ansvarsfullt sätt, medan 
SKF:s dokument, som jag tolkar det, i första hand har som syfte att ge en tydlig bild av vilka 
konkreta resultat man uppnått och vilka metoder man arbetar med för att ta ett miljömässigt 
och socialt ansvar. 
 
Att låta personer som på olika sätt arbetar i anknytning till företaget, egna anställda eller 
utomstående, berätta och ge sin syn på CSR-arbetet som bedrivs tror jag är något som syftar 
till att öka trovärdigheten för det budskap man förmedlar. Denna teknik används av samtliga 
företag i de dokument jag studerat närmare, om än i något olika utsträckning. Genom sitt 
reportageliknande upplägg använder H&M sig flitigt av denna teknik. Även i IKEA:s 
dokument finns ett mindre reportage om hur miljöarbetet ute på varuhusen kan gå till. Istället 
för att ge en slätstruken beskrivning av verksamheten och de insatser som görs inom 
miljöområdet får läsaren stifta bekantskap med en miljökoordinator vid ett IKEA-varuhus och 
vi får på detta sätt en inblick i hur man arbetar med miljöfrågor ute på varuhusen. I SKF:s 
dokument finns inga längre intervjuer eller fördjupande reportageliknanden inslag, men en 
liknande teknik används för att ge mindre inblickar i exempelvis utmärkelser man erhållit och 
olika nya arbetssätt som man tagit initiativ till. Genom att lyfta ner CSR-arbetet till en mer 
konkret nivå, som gör det lättare för den som läser dokumentet att ta informationen till sig, 
använder de tre företagen sig därmed av en teknik som jag tror är framgångsrik när ett 
budskap ska förmedlas på ett så lättfattligt sätt som möjligt. 
 

10. CSR och ekonomisk lönsamhet 
Då CSR-initiativ som företag tar är frivilliga initiativ, och inte på något sätt direkt tvingande, 
är det av intresse att studera hur vanligt det är med svårigheter att kombinera det miljömässiga 
och sociala hänsynstagandet med kravet på ekonomisk lönsamhet. Det är angeläget att ställa 
sig kritisk till tankarna bakom CSR och fråga sig om det inte kan finnas situationer där 
önskvärda åtgärder uteblir för att de är för dyra. Jag har genom de intervjuer jag genomfört 
och det material jag i övrigt använt mig av försökt få en bild av hur man från företagens sida 
tänker kring detta. Måste CSR-arbetet vara lönsamt för att finnas till? 

10.1. Kortsiktiga kostnader är långsiktiga vinster 
Inget av företagen jag pratat med uppger att det är några långsiktiga problem med att integrera 
ett miljömässigt och socialt tänkande i verksamheten. Vissa satsningar kan på kort sikt utgöra 
en kostnad, men långsiktigt ser man inte CSR-arbetet som en kostnad. 
 
H&M ser CSR-arbetet som något man måste arbeta med. Långsiktigt sett, menar man, har 
man inte råd att inte bry sig om denna typen av frågor.53 Resonemanget verkar enligt min 
mening rimligt. Eftersom medvetenheten kring den här typen av frågor numera är så pass 

                                                           
52 Intervju med SKF 
53 Intervju med H&M 
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utbredd i samhället skulle de ekonomiska konsekvenserna av att inte ta ansvar riskera att bli 
allvarliga. Skulle företaget agera på ett sätt som dess kunder inte finner acceptabelt, riskerar 
företaget att inte bara drabbas av tillfälliga bojkotter utan man riskerar också en på lång sikt 
minskad efterfrågan av företagets produkter. 
 
Eftersom man inom IKEA är mycket fixerade vid låga produktionskostnader för att på så sätt 
kunna hålla låga priser ut mot kunderna, frågade man sig ofta i början om CSR-initiativ var 
något som skulle komma att kosta pengar, och om man rent utav skulle bli tvungna att höja 
priserna på produkterna. Efterhand har man kommit till insikt med att CSR-arbetet faktiskt 
gagnar affärerna och på det stora hela faktiskt också leder till minskade kostnader. De krav 
man ställer, både på miljösidan och inom arbetsmiljöområdet, leder till en effektivare 
produktion och en ökad trivsel bland medarbetarna, som i slutänden ger en mer lönsam 
produktion. Ibland handlar det givetvis om lite större investeringar, exempelvis om man ska 
investera i en ny vattenreningsanläggning. Detta, menar man, finns det dock inget alternativ 
till utan det är något som måste få kosta pengar om man vill vara med på framtidens 
marknad.54 
 
Om det inte var lönsamt, resonerar SKF, skulle man troligen inte göra mycket mer än bara det 
som var nödvändigt. Nu ser dock bilden något annorlunda ut. Även om det kortsiktigt kan 
uppstå vissa problem med att hantera de miljömässiga och sociala aspekterna parallellt med 
de ekonomiska, dvs att det på kort sikt kan uppstå kostnader, är CSR-arbetet ändå något man 
måste arbeta ansvarsfullt med för att på sikt överleva som företag.55 
 
Alla tre företag menar alltså att det som det fungerar idag inte finns några större problem med 
att genomföra de åtgärder man vill. Som jag har uppfattat det kan vissa kostnader naturligtvis 
uppstå när satsningar av olika slag förverkligas. Bilden man får är att företagen trots allt 
snabbt får igen de kostnader man måste lägga ner på CSR-arbetet, och man menar också att 
man kan möta kraven på ekonomisk lönsamhet mycket tack vare ett miljömässigt och socialt 
engagemang.56 

10.2. Ledningens syn på CSR-arbetet 
En vanlig uppfattning är att ledningen inom ett företag i första hand tänker på ekonomi. För 
att skapa sig en bild av hur det verkar gå att hantera de miljömässiga och sociala aspekterna 
parallellt med kraven på ekonomisk lönsamhet, kan en bra metod därför vara att försöka 
skapa sig en bild av vilken syn företagsledningen har på CSR-arbetet. 
 
Inom alla de tre företag jag varit i kontakt med är besluten om att bedriva verksamheten på ett 
ansvarsfullt sätt och att arbeta aktivt med miljöfrågor och sociala frågor förankrade högt upp i 
organisationen.57 Att det finns ett stöd och en förståelse för frågorna och att de ska tas på 
allvar är också något som tyder på att man inte bara ser kostnader utan att ansvarstagandet 
snarare är en förutsättning för att ur ett långsiktigt perspektiv vara ett framgångsrikt företag. 
Att det är viktigt att denna typen av frågor är högt förankrade och har ledningens stöd är något 
som vi också återfinner inom miljöledningsområdet, för att ta ett konkret exempel, där ett av 
de grundläggande momenten är just att ledningen i det inledande stadiet ger sitt stöd till 

                                                           
54 Intervju med IKEA 
55 Intervju med SKF 
56 Detta faktum leder osökt tankarna vidare till en ny intressant fråga om huruvida det är acceptabelt att företagen 
tjänar pengar på miljöfrågor och sociala frågor. Denna frågeställning lämnas dock i denna studie åt sidan. 
57 Intervju med IKEA, Intervju med SKF samt Intervju med H&M. 
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miljöledningssystemet, och är av uppfattningen att arbetet som väntar är viktigt för företagets 
framtid.58 
 
Ett helhetsintryck jag fått är att inget företag i längden vinner på att framstå som ett ”dåligt” 
företag, som inte tar ansvar för samhället i vilket det verkar. Detta tycks, vilket jag har stor 
förståelse för, vara något man försöker undvika. Att det numera ställs krav på företagen även 
på miljöområdet och det sociala området tror jag är en av de viktigaste anledningarna till att 
man från ledningens sida inom ett företag ger sitt stöd till satsningar på de här frågorna.59 
 

11. Att utveckla sitt ansvarstagande 
Att arbeta med ett ständigt förbättringsarbete tycks vara något som sker inom företagen idag. 
Som vi kommer att se i detta kapitel visar också litteratur på vikten av att låta CSR-arbetet 
som helhet utvecklas och anta nya former. 

11.1. Arbetssätt med ständiga förbättringar som mål 
Som jag visat på i kap 5 tycks området som handlar om hur företag kan närma sig ett 
samhällsansvar, och använda konkreta verktyg för detta, präglas av ett tankesätt om att det 
handlar om en ständig process. Som jag visade på i Figur 1 åskådliggör Tichy et al. (1997) det 
hela genom en cirkelliknande modell. Som jag också nämnde i detta sammanhang används ett 
likartat tankesätt specifikt inom miljöledningsområdet, där miljöledningssystemet utgör en 
central arbetsmodell. 
 
När man pratar om ansvarstagande och integrering av miljöaspekter och sociala aspekter 
tycks alltså tankesättet om ständiga förbättringar återkomma. Vid mina tre samtal med de tre 
företagen är detta något som jag tycker framkommit tydligt. IKEA nämner detta tydligt i 
samband men de marknadsundersökningar man gör för att få en bild av i vilken grad 
kunderna uppfattar företaget som ansvarstagande. Man menar att resultatet blir bättre och 
bättre, men att man ändå inte är nöjda. Nyligen har man också arbetat fram en ny version av 
sin uppförandekod. Utefter de erfarenheter man samlat på sig sedan den första versionen kom 
har man nu uppdaterat sitt arbetssätt och sina kravställningar.60 Som jag tolkar det finns det 
inom IKEA en strävan efter att hela tiden uppdatera och utveckla sina kravställningar för att 
på bästa sätt arbeta med åtgärder som möter samhällets förväntning på företaget. 
 
SKF har genom sitt arbete med sitt globalt certifierade miljöledningssystem en inbyggd 
funktion i att hela tiden gå tillbaka till sin övergripande policy, och utifrån den förbättra målen 
och hela tiden gå längre i sitt arbete. Att man fastslår att noll olyckor, och med andra ord helt 
olycksfria arbetsplatser, är det enda godtagbara resultatet när det gäller arbetsmiljösidan är 
också, enligt min mening, ett sätt att ständigt sträva efter att förbättra dagens situation. 
 
Som jag varit inne på tidigare är det uppförandekoden som inom H&M fungerar som det 
centrala verktyget. Man påpekar att frågorna inom CSR-området ständigt utvecklas, och man 
lyfter fram det faktum att H&M:s uppförandekod egentligen inte är så gammal (den kom 
1997), och poängen är att man hela tiden, allteftersom, lär sig mer.61 Ambitionen att hela tiden 
arbeta vidare med frågorna och driva utvecklingen framåt tycks vara av stor betydelse, även 
inom H&M. 
                                                           
58 Standardiseringen i Sverige (2002) 
59 Se kap 2 i Löhman & Steinholtz (2003) där ledarskapets engagemang diskuteras. 
60 Intervju med  IKEA 
61 Intervju med H&M 
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11.2. CSR som en integrerad del i verksamheten 
Nijhof et al. (2002) presenterar forskning kring det man kallar ”Inclusive innovation”, som är 
ett initiativ som är tänkt att göra det möjligt att integrera program för samhällsansvar med ett 
redan befintligt ledningssystem som ofta redan finns etablerat. Ledningssystem inom 
kvalitetsområdet blir då ofta aktuella, och det är också denna form av system som används för 
att exemplifiera det hela. 
 
Initiativet fokuserar på det organisatoriska upplägget, och poängen är att system för 
samhällsansvar har mycket gemensamt med kvalitetsledningssystem. Det är till och med så, 
menar man, att dessa två typer av system stärker varandra. Vad man upptäckt är att många 
företag arbetar fram nya program för samhällsansvar och missar de möjligheter som finns att 
låta de olika systemen samverka. Jämförelser görs och olika moment lyfts upp där metoder 
och verktyg inom kvalitetsområdet tycks stämma överens med verktyg som används i 
program och system för samhällsansvar. 
 
Jag tänker inte gå djupare in på några detaljer, men jag vill ändå lyfta fram detta tankesätt då 
det verkar vara en viktig princip när man diskuterar hur arbetet med CSR-frågor kan 
utvecklas. Att inte bara integrera miljöaspekter och sociala aspekter i verksamheten utan att 
också integrera CSR-arbetet som helhet i företaget är en idé som har nära koppling till 
resonemanget hos Nijhof et al. (2002). Att observera att likheter med kvalitetsarbetet verkar 
finnas är som jag ser det ett tecken på att det verkar finnas arbetssätt som också gör detta 
möjligt. Då det, som jag nämnde ovan, är viktigt att arbeta på ett sätt som möjliggör att CSR-
arbetet kan utvecklas kan denna observation om en tydlig koppling till kvalitetsområdet vara 
av betydelse. 
 
Att CSR-området har tydliga kopplingar till kvalitetsområdet är något som jag också har 
uppmärksammat när jag studerat arbetet med CSR-frågor hos IKEA, SKF och H&M. Hos 
SKF, exempelvis, faller den avdelning som arbetar med frågor som rör miljövård och hållbar 
utveckling in under samma större verksamhetsområde som kvalitetsfunktionen. Även om 
man, som i förslaget från Nijhof et al. (2002), inte har ett helt och hållet integrerat system som 
hanterar samtliga aspekter inom dessa områden, verkar det ändå i och med denna 
övergripande stab, som fått namnet ”Group Quality and Human Resources”, finnas vissa 
kopplingar mellan koncernens CSR-arbete och kvalitetsarbete.62 
 
Hos H&M finns kopplingen mellan samhällsansvaret och kvalitetsarbetet i och med att de 
CSR-krav man ställer på produktionen kan ses som en del av det totala kvalitetsarbetet. Som 
jag tidigare redogjort för måste den kvalitet man vill erbjuda kunderna också klara av krav på 
miljömässiga och sociala förhållanden. Det blir därför naturligt att detta också ses som 
kvalitetsaspekter, och jag tolkar detta som att CSR-arbetet har en nära koppling till 
kvalitetsarbetet, och att mycket i arbetet med att motivera och utveckla CSR-arbetet ligger i 
just detta perspektiv.63 
 
Sättet på vilket företagen tänker kring sitt samhällsansvar tycks vara något som ständigt 
förändras. Att kunna utveckla de verktyg som används och driva på arbetet så att man tar vara 
på de kunskaper man kontinuerligt inhämtar verkar vara betydelsefullt. Som Nijhof et al. 
(2002) visar på kan det också vara av betydelse att länka samman CSR-initiativen med 
tankesätt inom andra områden inom företagen, exempelvis kvalitetsarbetet. Samtliga av dessa 
tankesätt är något som jag funnit stöd för i mina iakttagelser. 
 
                                                           
62 SKF:s hemsida (2003b) 
63 Intervju med H&M. Se även H&M:s hemsida (2003). 
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Forskaren Mick Blowfield pekar på att olika typer av instrument för miljömässigt och socialt 
ansvarstagande ofta används separerade från varandra.64 Blowfield betonar att det är önskvärt 
att de konkreta instrument och verktyg som används för att hantera miljömässiga och sociala 
förhållanden i framtiden borde fungera på ett mer sammanlänkat sätt, och inte vart och ett 
fokusera på enskilda företeelser. Jag kan inte påstå att något av de tre företag jag studerat 
närmare befinner sig i en sådan situation där olika typer av aspekter inom CSR-området 
hanteras helt separerade från varandra, men i samband med diskussionen om hur CSR-arbetet 
kan komma att utvecklas och hur man kan tänka kring detta tycker jag ändå att Blowfield har 
en viktig poäng som bör lyftas fram. Vad jag trots allt kunnat se när jag analyserat företagens 
CSR-arbete är att flera aspekter oftast kan samlas under ett och samma verktyg, exempelvis 
en uppförandekod eller ett miljöledningssystem, men att det ändå finns andra typer av verktyg 
parallellt för att styra upp andra processer inom området. Jag vågar mig inte på en bedömning 
huruvida ett helt sammanlänkat system skulle fungera i praktiken, och jag har i dagsläget för 
lite information för att kunna presentera ett färdigt förslag på hur detta i så fall skulle kunna se 
ut, men tanken att arbeta på ett mer samlat sätt framstår ändå enligt min mening som relevant. 
Hållbar utveckling, med tankesättet att hantera ekonomiska, miljömässiga och sociala 
aspekter parallellt, utgör trots allt en viktig grund i CSR-arbetet och att då också med de 
verktyg man använder i praktiken arbeta utifrån ett samlat tankesätt tror jag kan vara av stor 
betydelse för att CSR-arbetet ska överleva i längden. 
 

12. Möjligheter och begränsningar med företagens CSR-
arbete 
Genom att spegla olika perspektiv inom området som rör företagens samhällsansvar följer i 
detta avsnitt en avslutande diskussion av ämnet. Olika synsätt lyfts fram, och jag kommer 
också att skissa på tänkbara vidare studier inom ramarna för CSR-området. 

12.1. CSR-initiativen är frivilliga, men ger resultat 
Även om det alltid finns viss lagstiftning som måste följas är trots allt företagens 
samhällsansvar, på det sätt jag här studerar det, ett frivilligt engagemang. Att man genom 
ansträngningar faktiskt kan minska sin miljöpåverkan och skapa bättre arbetsförhållanden för 
de som berörs av produktionen är något som man från företagens sida ofta lyfter fram. I 
litteraturen stöter man ibland på begreppet race to the bottom (”kapplöpning mot botten”), 
som enligt globaliseringskritikerna är vad som sker i och med att företagens investeringar blir 
mer internationellt.65 Man menar att kapitalet söker sig till länder där miljökraven är lägst, och 
när regeringarna i utvecklingsländerna konkurrerar med låga krav för att locka till sig 
internationellt kapital sägs då denna kapplöpning mot botten skapas. Altenberg & Kleen 
(2001) menar, som ett svar på detta, att den övervägande slutsatsen i de empiriska studier som 
gjorts pekar på att denna kapplöpning mot botten inte existerar. Många bedömare, påpekar 
man, drar istället slutsatsen att race to the top (”kapplöpning mot toppen”) är vad som pågår, 
mycket tack vare det faktum att MNF ofta för med sig höga interna krav på miljöförhållanden 
och sociala förhållanden till länder med förhållandevis låga krav. 

12.2. Fattiga sömmerskor och rika företag 
Som jag kunnat konstatera anser företagen själva och andra bedömare att man genom sin höga 
ambition med sitt ansvarstagande genererar goda resultat. Man bör naturligtvis 

                                                           
64 Blowfield (2000) 
65 Se exempelvis Vera-Zavala & Norberg (2001) 
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uppmärksamma detta faktum, men det kan också vara av värde att reflektera över andra 
synsätt inom området. Carina Carlström, aktiv inom SAC-syndikalisterna och författare till 
boken ”Världen i din ficka: fattiga sömmerskor och rika företag”66, har rest runt i Asien och 
genom intervjuer med fabriksarbetare försökt få en bild av arbetsförhållandena i ett antal 
klädfabriker som levererar kläder till svenska klädföretag, däribland H&M. De förhållanden 
som observerats präglas av dålig arbetsmiljö och stora svårigheter för de anställda att ansluta 
sig till fackföreningar. Många av fabriksarbetarna, berättas det, tvingas också arbeta övertid 
till sent på kvällen, och även om det skulle gå att protestera mot arbetsvillkoren är 
fabriksägarnas makt så stor och det t o m förekommer att arbetare blir avskedade när de 
exempelvis vill starta en fackförening. Som bokens titel syftar på är det alltså de rika 
företagen, de som köper kläderna från dessa lokala leverantörer, som måste hållas ansvariga 
för de dåliga förhållandena. Företagens initiativ i form av uppförandekoder och liknande tas 
upp, men bilden som förmedlas är ändå att systemet som det ser ut inte fungerar, och 
Carlström menar bl a att fackföreningarnas makt måste stärkas för att problemen ska kunna 
lösas. Begreppet som Altenberg & Kleen (2001) anser sig finna starka bevis mot, race to the 
bottom, skulle kunna kopplas samman och exemplifieras med just Carlströms iakttagelser och 
intryck. 

12.3. Kan företagen ”rädda världen”? 
Det är således inte en lätt uppgift att ge en korrekt och ”sann” bild av vad företagens CSR-
arbete egentligen leder till. Något som jag dock tror alla kan vara överens om, oavsett vilken 
ideologisk syn man har på företagande, är att det övergripande ansvaret att se vilka möjliga 
lösningar som finns i samhället som helhet inte bör vila på företagen själva. Företag kan inte, 
och bör inte heller, ta över den roll som exempelvis regeringar och överstatliga organ har. 
Utgångspunkten för denna studie är att företagens makt eller betydelse ökat under senare år. 
Att företagen har en viktig roll att spela är självklart, och de frivilliga CSR-initiativ som tas av 
företagen själva ser jag som något positivt när det gäller att tillsammans i samhället arbeta 
mot en mer hållbar värld. Alla måste ta sitt ansvar, så även företagen, och det är frågor kring 
vilka tänkbara modeller för handling som tycks finnas, och vilka troliga förutsättningar som 
verkas krävas för just företagens ansvar som jag i denna studie försökt svara på. 
 
Löhman & Steinholtz (2003) ger generellt en positiv bild av företagen och dess möjligheter 
att vara progressiva i sitt ansvarstagande. När begreppen ”samhällsansvar” och ”Corporate 
Social Responsibility” definieras lyfts dock vissa svårigheter med att använda sig av 
begreppen fram. Enligt min mening pekar Löhman & Steinholtz på en rad viktiga punkter 
som är viktiga att reflektera över. Till att börja med är ”samhällsansvar” uppbyggt av två 
relativt oklara begrepp. Trots att orden ”samhälle” och ”ansvar” kan kännas bekanta och 
lättförståeliga är det ändå komplicerat att ge en tydlig bild av vad de båda faktiskt innebär, 
och speciellt vad som i praktiken avses när de kombineras och används av företag i 
strategiska dokument. En fråga som dyker upp är vad begreppet samhälle omfattar. Är det 
när- och lokalsamhället, eller hela landet, eller kanske hela världen? När begreppet ansvar ska 
vävas in kan vidare oklarheter dyka upp, exempelvis i samband med gränsdragningen mellan 
det företag ska ansvara för och det som är politikernas sak. Något som tas upp kring 
begreppet CSR, och som jag också reflekterat över under studiens gång, är att CSR inte är ett 
homogent begrepp med en tydlig innebörd. Begreppet bör snarare, menar författarna, ses som 
en kombination av flera områden – hållbar utveckling, företagens ansvar samt hur företagen 
sköts och förvaltas i relation till intressenterna. Det är följaktligen många aspekter som 
kommer in, och vilket som blir det avgörande kan bero på företagets bakgrund och vilka skäl 
företaget har att arbeta med CSR. När ett företag ska använda sig av begrepp som 
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”samhällsansvar” och ”Corporate Social Responsibility” är det därför av stor betydelse att 
begreppen levereras med en tydlig definition. 
 
Under studiens gång har jag funderat mycket över hur arbetet med CSR i stort, och med olika 
verktyg och modeller konkret, skulle kunna utvecklas i framtiden. Syftet med denna studie 
har varit att undersöka på vilket sätt MNF kan arbeta aktivt med CSR och vilka 
förutsättningar som verkar krävas för en hög ambition med arbetet att integrera ett 
miljömässigt och socialt ansvarstagande. Genom att studera arbetet hos ett antal MNF, tycker 
jag mig ha fått en bra inblick i hur man från företagens sida tänker när man arbetar med 
konkreta verktyg för miljömässigt och socialt ansvarstagande samt med kommunikation med 
kunder och andra intressenter. Det har dock varit svårt att få en klar bild av hur de olika 
arbetssätt och konkreta verktyg som används idag fungerar fullt ut i praktiken. För att dels få 
en klarare bild av detta, och dels kunna skissa på tänkbara scenarier för hur verktygen skulle 
kunna utvecklas i framtiden skulle dock vidare analyser behöva göras. Att kunna studera de 
verkliga förhållandena på plats ute i fabriker och hos företagens leverantörer tror jag med 
detta fokus skulle vara något som skulle kunna tillföra mycket till frågeställningarna inom 
området. 
 

13. Verktyg, värderingar, vidareutveckling – några slutsatser 
Med hjälp av de samtal jag haft och de dokument jag analyserat kan man göra vissa 
konstateranden och dra ett antal slutsatser. De främsta verktyg som används kan sägas vara 
uppförandekoder och certifierade miljöledningssystem. Beroende av vilken typ av 
produktionsform företag har tycks valet av verktyg som i första hand används för att ta ett 
miljömässigt och socialt ansvar variera. Både IKEA och H&M bedriver sin produktion i 
samarbete med utomstående leverantörer i produktionsländerna. För dem är det 
uppförandekoden, med de möjligheter som här finns att formulera och ställa krav på hur 
produktionen skall gå till, som utgör grunden för ansvarstagandet. I SKF:s fall, där man själva 
äger de fabriker i vilka produktionen sker, är det istället det enligt ISO 14001 certifierade 
miljöledningssystemet tillsammans med initiativet ”Noll olyckor”, som är de huvudsakliga 
verktygen som används. Också beroende av vilken typ av kunder som företaget har kan valet 
av verktyg variera. SKF:s största kunder är andra företag, medan IKEA:s och H&M:s största 
kundkategori är slutkonsumenter. De annorlunda behov som försäljning till slutkonsumenter 
skapar leder till slutsatsen att valet av verktyg också kan antas bero på företagets kundbild. Då 
kundbilden ser ut som den gör för IKEA och H&M skapas nämligen ett behov att från 
företagets sida kunna garantera kunderna att produkterna är tillverkade på ett godtagbart sätt. 
Här är uppförandekoden därför ett lämpligare verktyg än exempelvis ett ledningssystem. 
 
Att skapa en god dialog och kommunicera med sina kunder är något som alla tre av de 
studerade företagen arbetar med. För att skapa sig en uppfattning om vilka typer av frågor 
som kunderna tycker är viktiga, och därigenom få svar på vilka frågor och aspekter i 
verksamheten som ska prioriteras, görs hos IKEA omfattande marknadsundersökningar. En 
annan modell, som H&M använder sig av, är att delta aktivt i nätverk såsom Amnesty 
Business Group och Global Compact. SKF lyfter fram de egna medarbetarna som en viktig 
grund för att man inom företaget ska kunna veta vilka typer av frågor man bör arbeta med. 
Vad gäller den andra delen av kunddialogen, kommunikationen utåt, är det vanligt att 
använda sig av ett beskrivande dokument eller broschyr för att informera om vilka utmaningar 
man arbetar med och vilka initiativ som det satsas på. Masskommunikation tycks inte vara 
något som tilltalar företagen. IKEA, exempelvis, arbetar mycket efter principen att ”göra först 
och prata sen”, och enligt min bedömning verkar alla de företag jag studerat mena att frågor 
inom CSR-området är frågor som tar tid att komma tillrätta med. Därför blir försiktigare 
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kommunikationsmetoder såsom broschyrer, artiklar, deltagande på seminarier och mässor osv 
lämpliga. 
 
Begreppet hållbar utveckling, med tanken att hantera aspekter som rör miljö, sociala 
förhållanden och ekonomi parallellt, utgör en viktig grund i CSR-begreppet. Att 
lönsamhetstänkandet därför ska gå att kombinera med hänsynstagande till miljöfrågor och 
sociala förhållanden är viktigt. Detta område har också undersökts, och av allt att döma verkar 
det som att aspekterna i de företag jag studerat utan större problem kan hanteras utan 
målkonflikter. Vissa utgifter tycks på kort sikt kunna uppstå, men alla tre företag uppger att 
CSR-arbetet är något man måste prioritera och satsa på om man även i framtiden vill vara ett 
framgångsrikt företag. 
 
Det förefaller som att olikheter mellan olika företags verksamheter har betydelse för hur CSR-
arbetet struktureras och läggs upp. Jag har kunnat se att olika typer av kunder och olikartade 
produktionssätt spelar in för valet av verktyg, och även sättet på vilket företaget sköter 
kommunikationen med sina kunder ser olika ut, troligtvis mycket beroende på vilken typ av 
kunder man har. Trots att alla de tre företagen jag studerat närmare har valt lite olika vägar att 
gå, finns vissa viktiga likheter. Något av det viktigaste är att det i företagens affärsidé, kultur 
och värderingar ändå finns utrymme att kunna motivera hänsynstagandet för miljömässiga 
och sociala förhållanden. Ofta är miljöaspekter och sociala aspekter inte något som funnits 
med från början i företagets kultur, men att ändå finna sätt att kunna forma det egna 
ansvarstagandet och hitta stöd för detta i de grundläggande värderingarna som finns i 
företaget är uppenbarligen en mycket viktig förutsättning för att kunna bedriva ett CSR-arbete 
med en hög ambition. 
 
Något som verkar vara en viktig hörnsten i företagens CSR-arbete är det förbättringsarbete 
som ständigt pågår. Att inte stå still i kravställningar mot leverantörer eller initiativ och 
satsningar på andra håll är av allt att döma av stor betydelse. Att inom företaget 
vidareutveckla såväl enskilda insatser som CSR-projektet som helhet är som jag ser det något 
som är viktigt att tänka på och ständigt arbeta med. 
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