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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: Tvetydighet och begreppsförvirring inom området socialt ansvar har lett till att företag 
inte riktigt vet hur de ska arbeta med denna typ av frågor. Ett sätt för företag att ta itu med sitt 
sociala ansvar är att ansluta sig till någon av de initiativ som existerar och genom detta ta ställning. 
Ett av dessa är Globalt Ansvar, ett svenskt regeringsinitiativ som bygger på Global Compact och 
OECD:s riktlinjer. Vad leder denna typ av ställningstagande till? Är det ett sätt att ge företagen en 
ökad legitimitet? 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att bedöma om företags arbete med socialt ansvar får ökad 
legitimitet genom att ansluta sig till Globalt Ansvar. 
 
Genomförande: En totalundersökning utförd genom telefonintervjuer med representanter från de 
femton svenska företag som i dagsläget är anslutna till Globalt Ansvar. 
 
Slutsatser: För att kunna ge de ansluta företagen en ökad legitimitet krävs det att Globalt Ansvar 
är ett legitimt initiativ. Globalt Ansvar har idag legitimitetsproblem vilket beror på den externa och 
interna kommunikationen. Den interna kommunikationen brister eftersom företagen inte har en 
gemensam begreppsapparat. Vidare skapar inte det interna pratet tillräckligt starka incitament för 
att skapa en gemensam fungerande plattform, initiativet har inte lett till några konkreta handlingar 



och rollerna i samarbetet är otydliga. Den externa kommunikationen felar på grund av att 
företagen inte har lyckats paketera sitt varumärke på ett framgångsrikt sätt samt att initiativet inte 
marknadsförts på ett tillräckligt bra sätt.  
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Sammanfattning 
Abstract 
Background: Ambiguity and confusion of ideas within the area of social responsibility have led to 
that companies not really know how to work with these types of questions. One way for 
companies to deal with their social responsibility is to affiliate to an initiative that exists and 
through this show their standpoint. One of these is Globalt Ansvar, a Swedish governmental 
initiative that is based on Global Compact’s principles and the guidelines of OECD. What does it 
mean for the companies when showing their point of view? Is this a way to gain legitimacy? 
 
Purpose: The purpose with the thesis is to judge if organisations’ work with Corporate Social 
Responsibility gains more legitimacy by affiliating to Globalt Ansvar. 
 
Research method: A survey made through telephone interviews with representatives from all of 
the fifteen Swedish companies which today are affiliated to Globalt Ansvar. 
 
Conclusions: In order to give the affiliated companies more legitimacy, Globalt Ansvar has to be a 
legitimate initiative. Today Globalt Ansvar has problems with their legitimacy due to external and 
internal communication. The internal communication falls short while the companies have a lack 
of conceptual ideas. In addition the internal conversations do not create incentives sufficient 
enough to create a common platform. Globalt Ansvar hasn’t led to any concrete activities and the 



roles in the cooperation are indistinct. The external communication is lacking because of the failure 
in packaging the brand [Globalt Ansvar] in a successful way but also due to poor marketing. 
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Förord - recept på en lyckad uppsats 
 
Grund: 
2 goda vänner 
1 mogen idé 
 
Marinad: 
1 handledare av god kvalitet, gärna en äkta Per Åman 
2 handplockade opponenter, fabrikat Johan Hallgårde & Kenth Johansson 
15 uppoffrande företag, vilka måste bearbetas i ett tidigt skede 
massor av inspiration 
 
Fyllning: 
85 förberedda boklån  
987 sega utskrifter  
588 inspirerande kaffepauser  
101 behövliga luncher 
12 kg karameller  
ett stort mått vilja, engagemang och intresse 
en gnutta tvivel, uppgivenhet och psykbryt 
  
Tänk på att grunden i uppsatsen är mycket viktig och lätt kan skära sig om 
proportionerna blir felaktiga. Sammanför de goda vännerna med idén och 
marinera dessa med handledaren, opponenterna, företagen och 
inspirationen. Blanda denna mix under kraftig omrörning tillsammans med 
boklånen och utskrifterna. Varva med kaffepauser, luncher och karameller. 
Krydda efter behag med vilja, engagemang och intresse och strö över ett 
par flingor tvivel, uppgivenhet och psykbryt.   
 
Låt blandningen jäsa i 86 arbetsdagar och undvik under denna tid att 
uppsatsen blir alltför fluffig men inte heller för kompakt. Förgrädda under 
en dag i lagom temperatur, stänk över lite mer vilja och engagemang, jäs 
under tillsyn i lagom stressad miljö och grilla sedan med intensiv 
utfrågning. Uppsatsen bör nu ha ett smakfullt innehåll men toppa den om 
tillfälle ges med en smula beröm och gott omdöme. 
 
Hoppas att ni få en njutbar läsupplevelse! 
 

   Stina Lindström och Maria Sundén 
Linköping den 23 maj 2005 
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Inledning – en glimt av 
uppsatsområdet 

 
 
”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra 
för dem” (Matt 7:12 i Bibeln, 1993).  
 

Bakgrund 
 
Människan har i alla tider funderat kring frågor rörande etik1 och moral2. 
Matteus gyllene regel är ett exempel på hur individer ska agera i strävan 
efter samhällets bästa. Etikdiskussioner har även uppmärksammas längre 
bak i historien och vi finner redan under 300-talet f. Kr. filosofer som 
grubblade kring existentiella frågor om vad som anses vara rätt eller fel. 
Till dessa tänkare hör Aristoteles som såg kopplingarna mellan etik och 
ekonomi (Philipsson, 2004). I Nikomachiska etiken3 framhävde Aristoteles 
viljan att uppnå det yttersta för individen och hävdade att ”det är 
visserligen bra att uppnå målet för en enda individ men det är ädlare och 
mer gudalikt att uppnå det för en nation eller för en stat” (Sen 2001, s. 21).  
 
I motsats till lagar handlar etik och moral om utomrättsliga regler, det vill 
säga det ansvar företag tar utöver det som är tvingande (Brytting, 1998). En 
domstol tar ingen hänsyn till huruvida du följer dessa informella regler, det 
kan däremot din omgivning göra. Företag som agerar på internationella 
marknader och strävar efter att vara etiska möter svårigheter då exempelvis 
arbetsmoral, företagspolicys och uppförande skiljer sig åt mellan länder 
och kulturer. Etik är en fråga om moral, men moral är en tvetydig 
föreställning. 
 
God etik och moral i näringslivet kan kopplas till uttrycket socialt ansvar 
vilket under senare år fått större uppmärksamhet och mer utrymme i media 
(Horn af Rantzien i Magnusson et al, 2003). Denna ökade koncentration 

                                           
1 Etik är de regler individer, organisationer och samhälle sätter upp som riktlinjer och ideal för hur vi skall 
bete oss. Det är också de regelverk/normer som de flesta medborgare ofta förväntar sig skall gälla 
(Trollestad, 1994). 
2 Moral är det sätt som individer, organisationer och företag de facto beter sig på. Alla har en moral 
oavsett om de kritiskt reflekterar över den, alla har inte etik (Trollestad, 1994).  
3 Verk av skrivet av Aristoteles. 
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och mediebevakning beror inte minst på ett antal företagsskandaler som 
avslöjats och stått i rampljuset de senaste fem åren. Det kanske mest kända 
fallet är företaget Enron i USA som innan uppdagandet var ett av världens 
ledande energibolag. Denna redovisningsskandal, där revisionsbolaget 
Arthur Andersen tillsammans med högt uppsatta personer inom Enron 
manipulerade redovisningen och förskönade både resultat och ekonomisk 
ställning, ledde år 2001 till den största konkursen i USA på nästan sjuttio år 
(Gary Cunningham, 2004-09-16). Lidande i skandalen var anställda, 
långivare och aktieägare. Många privatpersoner miste sina livs besparingar, 
de anställda blev av med sina framtida pensioner och långivare runt om i 
världen förlorade enorma belopp (Finansinspektionen, 2002). 
Enronskandalen följdes av fler skandaler, bland dem WorldCom i USA 
samt Trustor, Skandia och Systembolaget i Sverige. Den sistnämnda har 
fått mycket uppmärksamhet i Sverige på grund av de mutanklagelser som 
riktats mot ett stort antal chefer på olika nivåer i bolaget (DN, 2005). Mutor 
är förbjudna enligt lag medan gåvor är tillåtna. Det är i den här typen av 
frågor som företagens sociala ansvar diskuteras; var gränserna går för vad 
som är acceptabelt utanför lagens restriktioner. 
 
Den massmediala uppmärksamheten till följd av skandalerna har således 
bidragit till ett ökat fokus på hur företags ansvar bör se ut och det sociala 
ansvarstagandet har blivit ett effektivt konkurrensmedel (Philipsson, 2004). 
Att företag blir uppmärksammade för oetisk agerande och detta på andras 
bekostnad kan innebära slutet för verksamheter. I Arthur Andersons fall 
skötte marknadskrafterna straffet själva och samtliga kunder flyttade sina 
affärer till andra byråer. Detta blev ett viktigt avstamp för andra företag och 
viljan att framstå som ett etiskt företag ökade (Gary Cunningham, 2004-09-
16).  
 
Förutom media har ägarna stora möjligheter att påverka företags 
värderingar rörande etik och moral vilket har lett till att frågan diskuteras i 
många styrelserum världen över (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 
2005). Viljan att påverka återfinns även inom andra intressentgrupper 
såsom medarbetare, Non-Governmental Organizations4 (NGOs), kunder, 
leverantörer och stat. En viktig uppgift för den sistnämnda är att fungera 
som en kontrollinstans och se till att företagen efterlever de lagar och 
principer som råder. I Sverige är det fortfarande frivilligt att arbeta med 
socialt ansvar, således har staten ingen dömande roll. De fungerar istället 
som bollplank och samordnare för de företag som gjort ett aktivt val att 
                                           
4 Icke statliga organisationer, i Sverige ofta ideella organisationer. 
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engagera sig i dessa frågor. Denna frivillighet har lett till att det inte 
existerar några gemensamma riktlinjer för hur det sociala ansvaret ska se 
ut, redovisas och certifieras (Larsson i Magnusson et al, 2003).  
 

Problemdiskussion 
 
Som redan nämnts är det idag något av en trend att arbeta med frågor 
rörande socialt ansvar och det har framförts att många företag anammar 
denna utan att egentligen veta vad det innebär (Löhman och Steinholtz, 
2003). ”Ta reda på vad det handlar om” är en trolig startpunkt för en 
person som blivit nytillsatt på en post som Corporate Social Responsibility5 
(CSR) -ansvarig på ett företag (Löhman och Steinholtz, 2003 s. 10). Att 
lägga resurser på detta område är dock inte ett självklart val. Den första 
frågan ett företag måste ta i beaktning är om det överhuvudtaget ska arbeta 
med socialt ansvar eller inte. Här kan vi urskönja två läger, de som tar 
ställning för socialt ansvar och de som tar ställning emot. Vår utgångspunkt 
är att socialt ansvarstagade företag tar ekonomiskt och juridiskt ansvar samt 
ansvar utöver det som är lagstadgat. Motståndarna till socialt ansvar tar 
endast ekonomiskt och juridiskt ansvar. Att företag indikerar att de är för 
eller emot socialt ansvar ger signaler till omgivningen vilka etiska 
värderingar de står för. Detta är ställningstaganden som kan påverka 
företags legitimitet (Ljung, 1992).  
 
För företag som arbetar med socialt ansvar är det viktigt att kommunicera 
sitt arbete till intressenterna, även detta går att koppla till 
legitimitetsdiskussionen. Det är viktigt att också intressenterna anser att 
företags agerande är legitimitetsskapande. Det finns dock svårigheter med 
att presentera och kvantifiera de mjuka aspekter och delar som utgör det 
sociala ansvaret. Hit räknas exempelvis mänskliga rättigheter, miljö och 
arbetsförhållanden (KPMG, 2005). Redovisningen är en del av 
legitimitetsskapandet och kan ge en certifieringsstämpel som styrker både 
varumärke och rykte (Larsson i Magnusson et al, 2003). Detta är dock inte 
helt problemfritt eftersom det i Sverige idag inte finns några krav på hur 
företag ska redovisa sitt arbete med socialt ansvar.  
 
Företag måste således även använda sig av andra kanaler för att skapa 
legitimitet och kommunicera detta till sin omgivning. De som tagit 

                                           
5 I uppsatsens fortsättning likställs socialt ansvar med Corporate Social Responsibility (CSR). 
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ställning för socialt ansvar och arbetar med dessa frågor på företagssidan 
har svårt att orientera sig, de efterfrågar verktyg och information på 
området (Löhman och Steinholtz, 2003). Näringslivets svar på detta har 
resulterat i ett antal initiativ och standarder vilka skapar struktur och 
därmed klarare riktlinjer. En kanal för att kommunicera sitt sociala ansvar 
för intressenterna är att ansluta sig till något av de initiativ6 som skapats för 
att stödja utvecklingen av området (Brytting, i Näringslivet och förtroendet, 
2004). 
 
Globalt Ansvar är ett av dessa initiativ som bildats. Det startades upp år 
2002 av den svenska regeringen via utrikesdepartementet (UD). Tanken är 
att fungera som en svensk plattform till Global Compacts principer och 
Organisation for Economic Co-operation and Developments (OECD:s) 
riktlinjer. För att ansluta sig till initiativet behöver företagen inte till fullo 
leva upp till dessa kriterier men de bör sträva efter det och kontinuerligt 
utvärdera dem. Syftet med initiativet är att ett samarbete mellan regeringen 
och anslutna företag ska mynna ut i ett forum där information och kunskap 
ska förmedlas (Niklas Bergström, 2005-04-28). De anslutna företagen ska 
även fungera som ”ambassadörer för mänskliga rättigheter, drägliga 
ekonomiska och sociala villkor samt en god miljö” (Regeringen, 2005). I 
dagsläget existerar ingen oberoende granskning över hur Globalt Ansvar 
fungerar och huruvida det ger de anslutna företagen någon ökad nytta, detta 
är en bidragande faktor till att det är av intresse att göra en sådan 
undersökning. 
 
Idag är femton svenska företag anslutna till Globalt Ansvar (Regeringen, 
2005a). Detta kan uppfattas som få med tanke på hur många svenska 
företag som finns och att Sverige enligt många är en föregångare i 
utvecklingen gällande miljö- och jämställdhetsfrågor (Löhman och 
Steinholtz, 2003). Företag anslutna till Globalt Ansvar hör till dem som 
tagit ställning för socialt ansvar. Frågan är om de har en gemensam syn på 
vad socialt ansvarstagande innebär och vad som läggs i begreppet. 
Eftersom företagen ska fungera som företrädare för socialt ansvar är det av 
stor vikt att de har en gemensam begreppsapparat. Ett anslutande till 
initiativet Globalt Ansvar kan vara ett sätt att homogenisera begreppet. Det 
kan också vara ett sätt att legitimera arbetet med socialt ansvar, en 
förutsättning är dock att samarbetet fungerar och genererar nytta. 

                                           
6 Vanligt förekommande initiativ och riktlinjer presenteras i Initiativ, standarder och riktlinjer. 
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Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att bedöma om företags arbete med socialt ansvar 
får ökad legitimitet genom att ansluta sig till Globalt Ansvar.  
 

Undersökningsfrågor 
 
För att uppnå vårt syfte har vi intervjuat representanter från samtliga 
företag som i dagsläget är anslutna till Globalt Ansvar samt ambassadören 
för initiativet, Niklas Bergström. Som ett tydliggörande för vad vi vill 
uppnå med vår totalundersökning har vi ställt upp två frågeställningar.  
 

• Vad är socialt ansvar och har samtliga företag anslutna till Globalt 
Ansvar en gemensam syn på begreppet? 

 
• Varför anslöt sig företagen till Globalt Ansvar och vilken nytta 

förväntade de sig att initiativet skulle generera?  
 
Vi vill poängtera att denna undersökning inte har gjorts i uppdrag för 
Globalt Ansvar.  
 

Uppsatsens disposition 
 
Inledning: Vi har i inledningen presenterat upprinnelsen till företags 
sociala ansvar och varför detta är en aktuell fråga i dagsläget. 
Problemdiskussionen pekar på svårigheterna med området socialt ansvar 
och varför initiativet Globalt Ansvar är intressant att undersöka, detta har 
mynnat ut i vårt syfte. Våra två undersökningsfrågor kommer att 
kompletteras med teori och empiri som i analys och slutsats hjälper oss att 
svara på dessa. 
 
Metod: I detta kapitel redogör vi för den undersökningsmetod vi har 
använt och berör även de problem som kan uppstå i samband med den 
valda metoden. Vi vill med denna visa läsare hur vi har gått tillväga vid 
våra intervjutillfällen och även hur vi ser på det material vi har samlat in.  
 
Teoridel I: För att tydliggöra vår teoretiska referensram har vi valt att dela 
upp denna i två delar. I den första delen presenteras de teorier vi funnit 
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relevanta för vår första undersökningsfråga, som behandlar området socialt 
ansvar. 
 
Teoridel II: I den andra delen presenteras de teorier vi funnit relevanta för 
undersökningsfråga nummer två. Kapitlet handlar om hur förväntningar 
kan kopplas till legitimitet och hur denna tilldelas och skapas. 
 
Empiri: Kapitlet inleds med en presentation av de företag vi intervjuat och 
de initiativ, standarder och riktlinjer som finns omnämnda i uppsatsen. 
Dessa presentationer följs av resultatet från våra intervjuer.  
 
Analys: Detta kapitel är uppbyggt efter våra undersökningsfrågor. 
Inledningsvis tar vi upp hur respondenternas syn på socialt ansvar kan 
kopplas samman med våra teorier. Vidare fortsätter analysen med 
respondenternas förväntningar och upplevda nyttan kopplad till legitimitet.  
 
Slutsats: I detta avsnitt diskuteras och sammanfattas de viktigaste 
resultaten av vår undersökning. Vad vi kom fram till får ni således veta i 
slutsatsen. Här får ni även veta hur vi tror att framtiden för Globalt Ansvar 
kommer att se ut. 
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Metod – vår klättring i kunskapens 
träd 

 
Att skriva uppsats är en kontinuerlig process av kunskapsbildning. Enligt 
Arbnor och Bjerke (1994) sker detta skapande i verklig mening först när 
det bygger på medvetna antaganden av verkligheten, det vill säga när 
uppsatsskrivaren förstår vad kunskap är och hur den blir till. Metoden är 
vägledande principer för hur kunskap skapas. För att förstå och förklara 
den kunskap som samlats in måste vi reflektera över vilket synsätt vi skrivit 
uppsatsen utifrån och på vilket sätt detta påverkar. Som en koppling till 
kunskapen ser vi språket, som i både tal och skrift gör kommunikation och 
lärande mellan människor möjlig. Det är viktigt att använda ett tydligt och 
för sammanhanget fungerande språk eftersom ett korrekt språkbruk inte 
reflekteras över lika lätt som ett språk med uppenbara fel (Molander, 1988). 
Patel och Tebelius (1987) tar upp tre aspekter vilka de anser karaktäriserar 
användningen av vetenskaplig metod. Den första aspekten ger kontroll över 
hur våra egna erfarenheter och värderingar påverkar kunskapsbildningen. 
Den andra ger rätt sorts och tillräcklig mängd information om de fenomen 
vi vill ha kunskap kring och den tredje aspekten ger en god kvalitet på 
informationen. Förståelsen för hur vetenskaplig metod fungerar har hjälpt 
oss att tydliggöra våra resonemang och begrepp. Vidare hjälper metoden 
oss, men även läsaren, att reflektera över de praktiska val vi gjort för att 
genomföra studien och hur vårt synsätt påverkar en analys av denna. 
 

Från filosofi till verklighet 
 
Skapandet av kunskap har sin utgångspunkt i filosofin där dess existens 
diskuteras och ifrågasätts. Patel och Davidsons (2003) kunskapstrappa tar 
upp relationerna mellan filosofi, metavetenskap, vetenskap och verklighet.  
 
 
 
 
 

 
Figur 1 Kunskapstrappan (Egen bearbetning från Patel och Davidson, 2003) 
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Filosofin delas enligt Patel och Davidson (2003) in i tre delar där 
naturfilosofin arbetar med frågor rörande universums och civilisationens 
natur, värdefilosofin arbetar med frågor rörande etik och moral och 
kunskapsfilosofin handlar om frågor rörande kunskapens ursprung och 
giltighet. I vår uppsats är värdefilosofin den kanske mest påtagliga eftersom 
filosofiska frågor kring etik och moral diskuteras. Angående socialt ansvar 
berör värdefilosofin exempelvis om det är rätt eller fel att låta barn utföra 
fabriksarbete. Det är förbjudet i Sverige idag, men det var inte alltför länge 
sedan som det förekom svenskt barnarbete vilket då inte ansågs vara 
brottsligt. Med andra ord påverkar tid, rum och individ vad som anses vara 
rätt eller fel.  
 
Våra respondenter kommer själva att definiera vad socialt ansvar innebär 
för dem och vad de upplever är legitimitetsskapande. För att tolka dessa 
intervjuer och för att få en så bra och nära bild av verkligheten som möjligt 
kommer vi använda oss av Patel och Davidssons (2003) andra steg, 
metavetenskapen, som handlar om vetenskapsteori och vetenskapsfilosofi. 
Vetenskapsfilosofin ger oss vårt vetenskapliga förhållningssätt vilket 
presenteras i kommande avsnitt. Vetenskapsteorin är området där forskare 
arbetar med att skapa teorier om teorier genom att undersöka hur andra 
forskare arbetar. 
 
Målet med uppsatsen är att skapa ny kunskap. För att gå från filosofiska 
frågor och funderingar kring etik och moral till att skapa vetenskaplig 
kunskap kan vi med Patel och Davidsons (2003) kunskapstrappa presentera 
en bild av hur företagens verklighet ser ut. Den tredje nivån i trappan, 
vetenskapen, är den nivå där de flesta forskare är verksamma. Här skiljer 
författarna mellan två typer av vetenskap, den empiriska och den icke-
empiriska där den empiriska vetenskapen grundar sig på observationer av 
verkligheten och den icke-empiriska på härledningar och bevis som går ut 
på att bilda teorier. Längst ner på trappan finns verkligheten som bland 
annat handlar om människan, psyket, samhället och historien. Det är 
verkligheten som utgör objektet för forskarna att observera och skapa 
teorier om (Patel och Davidson, 2003). Vi kommer att göra en empirisk 
undersökning där intervjuer är grunden för våra observationer. 
Verkligheten, det vill säga objektet för vår studie som vi undersöker, är de 
femton företag som anslutit sig till Globalt Ansvar. 
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Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Den stora frågan när vi ska återge vår bild av verkligheten är huruvida det 
finns någon sann kunskap eller om alla kunskaper är relativa. Från dessa 
filosofiska frågor tar vi ett kliv ner i kunskapstrappan till metavetenskapen 
som ger oss vetenskapliga förhållningssätt. De två vetenskapliga 
huvudinriktningarna som forskare brukar använda sig av är hermeneutik 
och positivism (Alvesson och Sköldberg, 1994; Eriksson och Wiedersheim-
Paul, 2001; Thurén, 2002). Positivismen grundar sig på naturvetenskapen 
och tron på den sanna kunskapen. Enligt Patel och Davidson (2003) var det 
Auguste Comte som under 1800-talet grundade uttrycket positivism och 
menade att det går att generera kunskap som är positiv och utvecklande för 
människan. Det finns två källor till kunskap enligt positivismen, det vi kan 
räkna ut med vår logik och det vi kan iaktta med våra sinnen (Thurén, 
2002). Forskaren ses som opartisk och ska vara frikopplad från sin 
forskning vad gäller värderingar och känslor (Patel och Davidson, 2003). 
Kritikerna mot positivisterna hävdar att det inte finns något som kan vara 
objektiv kunskap då detta kräver att människan konstant är rationell 
(Arbnor och Bjerke, 1994). 
 
Hermeneutikens syn på kunskap kommer från 1600-talets bibeltolkningar 
och har med tiden utvecklats till en metodologi för humanvetenskap. Här 
anses forskaren påverka sin forskning genom sitt engagemang och sin 
partiskhet. Syftet med hermeneutiken är att skapa förståelse genom 
tolkningar (Patel och Davidson, 2003). Kritikerna mot hermeneutiken 
framhåller att det är omöjligt att kontrollera dessa tolkningar och att veta att 
dessa tolkningar är sanna (Thurén, 2002). Undersökningen i denna uppsats 
grundar sig till stor del på respondenternas egna åsikter och värderingar 
samt deras tolkningar av hur företaget ställer sig till frågor rörande socialt 
ansvar. Vi anser oss vara kopplade till vår undersökning, dels genom vårt 
personliga engagemang och intresse i frågan dels genom våra tolkningar av 
respondenternas nyanseringar. Under intervjuerna har vi valt att läsa mellan 
raderna och har adderat vår egen förförståelse i resonemangen. I 
fortsättningen ser vi världen genom de hermeneutiska glasögonen. 
 
Från den hermeneutiska läran har vi valt att belysa den objektiverande 
hermeneutiken som vi använder oss av i uppsatsen och då framförallt i 
analysen. Vid tolkning av intervjuer kan problem uppstå med de uppgifter 
som respondenten lämnat vilka är motstridiga, verkar osäkra eller osanna 
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(Alvesson och Sköldberg, 1994). Vi har intervjuat personer som utifrån 
sina egna uppfattningar och sin egen förförståelse har svarat och gett en 
bild av hur företaget i helhet resonerar. Det är därför viktigt att ha det 
källkritiska tänkandet i baktanke.  
 
I Alvesson och Sköldberg (1994) beskrivs Bettis fyra kriterier för hur en 
hermeneutisk tolkning av intervjumaterialet kan gå till. Detta har vi haft 
som bakgrund i vår analys av materialet och även vid utformandet av 
intervjufrågor. Vid en undersökning kopplar forskaren informationen från 
källorna7 till verkligheten. Enligt hermeneutiken uppkommer då problem 
med de kanaler som informationen går. Källan ska beskriva sin syn på 
verkligheten som forskaren ska tolka och återberätta för läsaren. Bettis (i 
Alvesson och Sköldberg, 1994) fyra kriterier tar upp olika sätt av 
informationsförvrängning och hur det går att minimera dessa effekter. 
 
 
 
 
 

 
Figur 2 Förvrängning av information 

 
Det första kriteriet är ”objektets hermeneutiska autonomi” som säger att det 
som ska förstås måste förstås ”från de ursprungliga kriterier som ligger till 
grund för det” (Alvesson och Sköldberg, 1994 s. 121). Utifrån detta 
kriterium klassificeras källorna i två delar – de kvarlevande källorna och de 
berättande källorna. De sistnämnda ger avsiktligt ut information medan de 
kvarlevande källorna ger information som inte är avsedd (Alvesson och 
Sköldberg, 1994). Ett exempel på detta är dokument från ett möte eller 
liknande som inte är avsett att komma allmänheten till känna. Om sådana 
finns går det att urskilja om något verkligen har skett, det vill säga 
kvarlevande information. Nästa steg i detta kriterium blir att kontrollera 
äktheten, det vill säga om källan verkligen är en källa (Alvesson och 
Sköldberg, 1994). Det är självklart svårt att kontrollera huruvida 
uppgifterna som lämnas av respondenterna är sanna eller inte men 
intervjufrågan som berör vilken position respondenten har på företaget 
hjälper oss att veta om vi talat med rätt person eller inte. 
 
                                           
7 En källa är varje entitet som ger forskare kunskap om en förfluten händelse (Alvesson och Sköldberg 1994). 
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Kriterium två ”meningens koherens” (Alvesson och Sköldberg, 1994, s. 
121) beskriver hur forskaren utifrån ord, meningar eller bakgrund kan tolka 
respondentens grad av att med medvetet eller omedvetet intresse vinkla 
informationen. Detta gäller den information som respondenten avsiktligt 
berättar (Alvesson och Sköldberg, 1994). Känsliga frågor i vår intervju kan 
till exempel handla om förståelse för företag som inte tar socialt ansvar.  
 
”Förståelsens aktualitet” är Bettis (i Alvesson och Sköldberg, 1994 s. 122) 
tredje kriterium och behandlar hur forskarens egna referensramar ligger i 
grunden och påverkar tolkningen av källan. Avståndet till källan är den 
första aspekten och här bedöms hur långt bort i tid och rum som källan 
befinner sig från händelsen (Alvesson och Sköldberg, 1994). Ju längre 
avståndet är desto mindre värd är källan. Ett aktuellt exempel på detta är att 
intervjuerna bör dokumenteras så snart som möjligt efter att de ägt rum. 
Transkribering var något vi genomförde omedelbart efter respektive 
intervjutillfälle. Den andra aspekten behandlar beroende, det vill säga hur 
många led information har passerat. Ju fler led desto mindre värd är källan 
(Alvesson och Sköldberg, 1994). Om källan exempelvis är ansvarig för 
frågor angående socialt ansvar och rapporterar direkt mot ledningen är 
denna källa mer värd än en respondent där informationen passerar flera led. 
I våra femton intervjuade företag satt de ansvariga för socialt ansvar 
antingen på ledningsnivå eller på en nivå under. Med anledning av detta 
bedömer vi att källorna kan värderas högt. 
 
Det fjärde och sista kriteriet ”den hermeneutiska meningskorrespondenten” 
innebär att forskaren lever sig in i källan och kompletterar denna med sin 
empati (Alvesson och Sköldberg, 1994 s. 122). Intervjuerna kan till 
exempel påverkas av att forskaren visar respondenten inlevelse eller 
igenkännande (Alvesson och Sköldberg, 1994). I och med att en 
intervjumall användes torde risken för detta minskas i vår tolkning av 
materialet. Andra aspekter såsom en ökad förståelse för ämnet ju fler 
intervjuer som gjorts kan även detta öka risken för empati. Med bakgrund i 
det hermeneutiska synsättet finns förståelsen för att forskare är delaktiga i 
sin undersökning. Detta engagemang kan i vårt fall ha resulterat i visad 
empati för företagsrepresentanterna och ambassadören för Globalt Ansvar, 
Niklas Bergström, som ställt upp och blivit intervjuade vilket vi har haft i 
åtanke och försökt att undvika. 
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Relationen mellan teori och empiri 
 
Induktion och deduktion är de två vanligaste sätten att relatera teori och 
empiri med varandra (Alvesson och Sköldberg, 1994; Patel och Davidson, 
2003; Thurén, 2002). Abduktion är ett tredje sätt som diskuteras bland 
annat i Alvesson och Sköldberg (1994) men eftersom vi inte finner 
tillräckligt med belägg för detta sätt att relatera teorin till empirin har vi 
valt att bortse från abduktionen. Induktion, upptäckandets väg, innebär att 
dra allmänna, generella slutsatser från empirisk fakta. Detta gör att det 
aldrig går att vara helt säker på en induktiv slutsats eftersom även ett stort 
empiriskt material kan visa sig vara falskt, det går bara att komma fram till 
en slutsats som stämmer med större eller mindre sannolikhet. Deduktion, 
bevisandets väg, är att från allmänna premisser dra slutsatser om enskilda 
företeelser. Gällande deduktion kan det hända att de uppställda premisserna 
inte stämmer med verkligheten och att resultatet därför blir felaktigt 
(Alvesson och Sköldberg, 1994).  
 
Det innebär vissa problem att fastställa om vår underökning är av induktiv 
eller deduktiv karaktär. Eftersom Globalt Ansvar är relativt nystartat (år 
2002) och det inte finns några tidigare undersökningar gällande initiativet 
skulle detta innebära en induktiv ansats. Samtidigt valde vi att fokusera på 
legitimiteten när vi gjorde våra intervjuer och hade med andra ord 
avgränsat intervjuns inriktning varför undersökningen kan ses som 
deduktiv. Vi anser således att vår undersökning är deduktiv eftersom vi 
utgår från i förväg valda teorier. I annat fall kan uppsatsen tendera att bli 
för bred och svårhanterlig. Genom att analysera den insamlade empirin 
tillsammans med de redan befintliga teorierna hoppas vi kunna bidra till en 
ökad kunskap kring området socialt ansvar. 
 

Undersökningens inriktning och ansats 
 
Beroende på vilken typ av slutsatser som ska dras i en undersökning 
bestäms inriktningen på denna (Lekvall och Wahlbin, 2001). Inriktningen i 
sin tur beror på hur insatt undersökaren är på området vid undersökningens 
start. Ett sätt att se på undersökningars inriktningar är att gruppera dem 
efter benämningarna deskriptiva, hypotesprövande, och explorativa (Patel 
och Davidsson, 2003). Den deskriptiva inriktningen visar hur ett område 
ser ut utan att förklara varför det ser ut som det gör och fokuserar främst på 
händelser i dåtid och nutid. Den hypotesprövande inriktningen handlar om 
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att kunna se samband och att undanröja risker som kan komma att påverka 
den uppsatta hypotesen. En explorativ inriktning syftar till att ge elementär 
kunskap om ett område och information om framtida handlingar. I 
explorativa sammanhang saknar ofta undersökaren stor del av kunskap som 
behövs vilket kräver en generell kunskapsinhämtning, kunskap som i ett 
senare skede kan ligga till grund för fortsatta studier (Patel och Davidsson, 
2003). 
 
Vårt arbete påbörjades med en inriktning av explorativt slag eftersom våra 
förkunskaper var begränsade. Genom detta fick vi insikt i områdets bredd, 
men kunde också se vilka delar som för tillfället var angelägna 
forskningsområden. Efter att ha undersökt bredden kunde även djupet 
belysas. Vi valde att titta på den svenska regeringens initiativ Globalt 
Ansvar. En av anledningarna till detta var att det är ett initiativ på 
regeringsnivå som trots detta anses vara okänt för många8. En annan 
anledning var möjligheten att kunna göra en totalundersökning. Vårt mer 
djupgående arbete bestod därför av en fortsatt inriktning av explorativ 
karaktär eftersom ny kunskap erhölls. I sammanhanget vill vi även se en 
del av undersökningen som deskriptiv, då vi valt att beskriva olika 
standarder och riktlinjer i samhället som påverkar verkligheten för företag 
anslutna till Globalt Ansvar. Detta förklarar anledningarna till varför vår 
undersökning kan sägas vara en hybrid mellan den explorativa och 
deskriptiva inriktningen. 
 

Tvärsnitts- eller fallstudieansats 
 
Lekvall och Wahlbin (2001, sid. 209) beskriver en undersöknings ansats 
som dennas ”grundläggande tekniska utformning”, vilken styr på vilket 
sätt resultat ska tas fram. De påvisar vidare skillnaderna mellan 
fallstudieansats och tvärsnittsansats. Att en undersökning går under 
benämningen fallstudie innebär fokus på ett fåtal objekt med en djupgående 
typ av frågor (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001). Handlar det istället 
om en ansats i kategorin tvärsnitt, innebär detta en studie på ett större antal 
objekt med frågor som snarare skrapar på ytan än går på djupet. 
Tvärsnittsstudien sker vid en särskild tidpunkt och i många fall handlar det 
om att kunna jämföra olika grupper eller segment (Lekvall och Wahlbin, 
2001).  

                                           
8 Detta är vårt eget antagande som bygger på att ingen i vår omgivning, efter inofficiella diskussioner, 
vetat vad det var. 
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I vårt fall handlar det om en undersökning av fallstudieansatskaraktär, 
något vi styrker med att det handlar om en utvärdering av regeringens 
initiativ Globalt Ansvar där djupintervjuer genomförts med de företag som 
är anslutna till initiativet. 
 

Data i form av ord eller siffror 
 
En ytterligare dimension av ansatsen i en undersökning är huruvida data 
som samlas in är mjuk och uttrycks i ord, eller hård som enklast uttrycks i 
siffror (Svenning, 1997). Inom forskningsvärlden benämns mjuk data som 
kvalitativ och hård data som kvantitativ. Särskiljningen ligger i, som 
nämnts, hur undersökningars data formuleras men även hur denna 
utvärderas. En kvantitativ ansats som uttrycks i sifferform analyseras med 
hjälp av statistiska beräkningsmetoder medan den kvalitativa ansatsen som 
inte låter sig uttryckas i siffror, utan i ord, mynnar ut i en mer verbal analys 
(Lekvall och Wahlbin, 2001). En intressant skillnad mellan de olika 
ansatserna är närvaron av analys. Handlar det om en kvantitativ ansats 
analyseras data efter ett avslutat insamlande. När det däremot kommer till 
kvalitativ ansats påbörjas analysen i princip omedelbart, redan i samband 
med intervjun. Detta går även att koppla tillbaka till det hermeneutiska 
synsättet där forskaren själv är integrerad i sitt arbete. Vidare handlar den 
kvalitativa undersökningen mer om kreativt tänkande än de mer 
standardiserade tankegångarna i den kvantitativa undersökningen 
(Svenning, 1997). Eftersom vi i vår datainsamling fångar in information 
som inte kan sammanfattas i siffror är en undersökning av vårt slag 
kvalitativ. 
 

Det praktiska genomförandet 
 
När det kommer till en undersöknings genomförande är det av största vikt 
att reflektera över vilka val som gjorts men även att kunna redovisa dessa 
val för de personer som ska läsa och granska undersökningen. Ett 
klargörande av förfarandet, både för sig själv och för andra, innebär att 
innehållet och resultatet blir lättare att utvärdera (Arbnor och Bjerke, 
1994).  
 
Insamling av data är något som skett kontinuerligt under arbetets gång och 
som påbörjades redan i uppsatsens initialskede. Till en början handlade det 
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om att införskaffa bakgrundsinformation och kunskap på området. För vår 
del handlade det främst om att läsa så kallade sekundärkällor, med andra 
ord redan befintliga källor som skapats med ett annat syfte (Arbnor och 
Bjerke, 1994). Böcker, artiklar ur vetenskapliga journaler och hemsidor var 
för oss användbara källor. Till skillnad från sekundär data representerar 
primär data sådan information som samlas in för uppsatsens unika syfte. 
Här handlar det om fakta som inhämtats under telefonintervjuer som 
genomförts, fakta som inte funnits insamlad sedan tidigare (Arbnor och 
Bjerke, 1994).  
 

Urval 
 
De personer som vi ansåg vara mest lämpliga att besvara våra frågor 
rörande Globalt Ansvar var de ansvariga för området inom de företag som 
valt att ansluta sig till initiativet. Dessa är de enda som kan ge en ge oss en 
bild av hur Globalt Ansvar fungerar i verkligheten. Eftersom det inte 
handlar om någon kvantitativ undersökning finns heller ingen anledning till 
att göra något slumpmässigt urval. För den kvalitativa undersökningen 
handlar det istället om ett bedömningsurval (Lekvall och Wahlbin, 2001) 
eller med andra ord, ett selektivt urval (Svenning, 1997). När det gäller ett 
urval för en intervjuundersökning av vårt slag finns inte några fastställda 
riktlinjer för hur detta ska se ut (Svenning, 1997). I stora drag går det dock 
att säga att urvalet väljs ut på premissen att de är intressanta för 
undersökningen (Lekvall och Wahlbin, 2001; Svenning, 1997). Att 
redogöra för hur urvalet gjorts är i bedömningsurval av yttersta vikt, detta 
för att granskare av materialet själva ska kunna bilda sig en uppfattning 
kring möjligheter och inskränkningar (Lekvall och Wahlbin, 2001). Vi 
förde ett resonemang kring urvalet och hur många av dessa företag som 
skulle intervjuas vilket resulterade i ett beslut att ta kontakt med samtliga. 
Betydelsen av att ta fram en så klargörande bild som möjligt kändes 
värdefullt. Eftersom det i dagsläget är femton svenska företag som anslutit 
sig såg vi det inte som en tidsmässig omöjlighet att kunna genomföra 
intervjuer med samtliga. Förutom att undersöka Globalt Ansvar ur de 
anslutnas synvinkel valde vi att kontakta initiativets ambassadör, Niklas 
Bergström, och även ta hans synpunkter i beaktning. 
 
För att förebygga bortfall av företag och för att ge de aktuella 
respondenterna stor valmöjlighet att välja intervjutillfälle kontaktade vi 
dem cirka en månad innan själva intervjutidpunkten. Vi tog reda på 
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ansvarig person inom området för respektive företag och sökte sedan upp 
dem via telefon för att avtala tid för intervjuerna. Ett trevligt sätt och en 
god framförhållning (Jacobsen, 1993) visade sig vara ett framgångsrikt 
koncept eftersom ingen av de tillfrågade nekade oss en intervju. Nedan 
följer en presentation av vårt urval. Vi vill understryka att fjorton av femton 
respondenter är kontaktperson för Globalt Ansvar på sitt företag. 
 

Företag Representant Position Ägandeform 
Akademiska Hus Joakim Ollén VD Statligt  

Apoteket Johan Wallér Process- och utvecklingsledare Statligt 
Banco Viktor Andersson Etikanalytiker Privat 

Folksam Carina Lundberg Chef för Corporate Governance Ömsesidigt 
H&M Ingrid Schullström Chef för miljö- och socialt ansvar Privat 
ICA Lisbeth Kohls Chef för konsument- och kvalitetsfrågor Privat 

ITT Flygt Ingrid Brauer Chef för verksamhetsutveckling Privat 
KPA Sofia Hagman Chef för samhällsansvar Statligt/ömsesidigt 

Lernia Elisabeth Lindgren Kommunikationsdirektör Privat 
Löfbergs Lila Kathrine Löfberg Marknadschef Privat 

OMHEX Anna Rasin Informationsansvarig Privat 
SWECO Mikael Kullman VD Sweco International AB Privat 

The Body Shop Sandhya Forselius Informationsansvarig Privat 
V&S Group Claes Åkesson Chef för CSR och kvalitet Statligt 
Vattenfall Åsa Pettersson Marknadskommunikatör Statligt 

 
Tabell 1 Vårt urval 
 

Intervjuer 
 
Intervjuerna genomfördes med målet att uppfylla kraven för den, enligt 
Lantz (1993) professionella intervjun. Det som karaktäriserar denna typ av 
intervju är att samtalet sker med okända människor. Vidare har intervjuaren 
ett specifikt syfte i baktanke och en tydlig riktning på frågorna med 
avsikten att ge tillförlitliga resultat som är giltiga och som även andra kan 
värdera (Lantz, 1993). Vi vill understryka att vår strävan inte är att vara 
rakt igenom objektiva, då vi anser att betydelsen av detta begrepp är 
tillnärmelsevis ouppnåeligt. Med tanke på att delaktiga personer i 
intervjusituationerna beter sig olika samt att frågor och svar uttrycks och 
tolkas inom ett visst intervall, är vår åsikt att situationen aldrig kan bli 
fullständigt objektiv. Som intervjuare handlar det istället om att framställa 
och återge källan på ett så bra och korrekt sätt som möjligt. I beräkningen 
måste även hänsyn tas till att respondenten kan säga en sak, men mena en 
annan och att de svar som ges inte behöver vara helt sanningsenliga. Det är 
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naturligtvis inte enbart respondentens beteende som inkräktar på 
undersökningens tillförlitlighet och giltighet det gör även intervjuaren, som 
representeras av oss. Genom att ta på sig de hermeneutiska glasögonen 
sätts en prägel på undersökningen genom förförståelse, värderingar och 
normer. Med det hermeneutiska synsättet är en påverkan av detta slag 
ofrånkomligt eftersom personlig påverkan och reflektion har förmågan att i 
viss mån alltid influera (Arbnor och Bjerke, 1994).  
 
Valet av just telefonintervju är något som kan ifrågasättas, en fråga vi 
noggrant diskuterade igenom innan vi fattade ett beslut. Givetvis går det 
inte att dra likhetstecken mellan intervjuer som sker i direktkontakt mellan 
fyra ögon och dem som görs över telefon men de gemensamma nämnarna 
är många. Som vi tidigare påpekat ansåg vi att ett större antal 
representerade företag var av hög prioritet. Av denna anledning var 
telefonintervjuer det bäst lämpade alternativet för vår undersökning. 
Samtliga av de tillfrågade respondenterna visade sig vara positivt inställda 
till just telefonintervjuer eftersom vi på ett flexibelt sätt kunde anpassa 
intervjutillfällena. Ett exempel på detta var en av intervjuerna där 
respondenten satt på buss på väg till en konferens. Den största skillnaden 
mellan personlig intervju och telefonintervju ligger i avsaknaden av ett 
kroppsspråk i den senare, vilket kan ge outtalad information (Jacobsen, 
1993). Således kan vi inte förmedla vår tolkning av kroppsspråket till läsare 
av uppsatsen men kommer att tolka respondenternas tonfall och uttryckssätt 
(Jacobsen, 1993). Vi blundar inte för att vår analys kan påverkas av 
respondenternas försummade kroppsspråk men menar att detta balanseras 
med en mer rättvisande bild till följd av fler företag som ställde sin tid till 
förfogande.   
 
Jacobsen (1993) talar om att en av nackdelarna med telefonintervjuer är 
respondentens möjlighet att på ett enkelt sätt undvika intervjusituationen 
med hjälp av olika bortförklaringar. Vi undkom detta genom att i god tid 
avtala ett datum och en tidpunkt för intervjun, vilket samtliga respondenter 
var på det klara med. En annan diskussion tillhörande fenomenet 
telefonintervjuer är hur människor hanterar ett samtal via telefon. Många 
trivs i situationen och kan under telefonsamtal öppna upp sig och se det 
som en stor fördel att slippa träffa intervjuaren ansikte mot ansikte. Andra 
känner sig obekväma och vill gärna träffa personen de utfrågas av. Att detta 
kan påverka intervjun i både positiv och negativ riktning är vi medvetna 
om. Hur en person reagerar är dock inget vi som intervjuare kan känna till i 
förväg (Jacobsen, 1993).  



 
 
 

Globalt Ansvar – socialt ansvar eller organisatoriskt hyckleri? 

18 

Redan när vi skickade ut intervjufrågorna till respondenterna frågade vi om 
de ställde upp på att intervjun spelades in. Då ingen av dem gav skriftligt 
svar på detta frågade vi även vid intervjuernas inledning om de gav sitt 
godkännande. Vissa var tveksamma medan det var självklart för de allra 
flesta. I slutändan fick vi ja från samtliga respondenter efter ett löfte att 
behandla känsligt material anonymt. Med anledning av detta har vi därför 
tilldelat varje företag slumpmässiga nummer redan vid transkriberingen. 
 

Styrd eller strukturerad 
 
När det kommer till intervjuform framhåller Lantz (1993) att den 
grundläggande skillnaden är graden av strukturering. Spannet går från den 
strukturerade intervjun med förbestämda frågor och svarsalternativ till den 
öppna intervjun, där intervjuarens fråga är vid och respondenten svarar 
fritt. I vårt fall handlade det om en riktat öppen intervju eftersom en bred 
fråga inom intervjuns ramar blev uppdelad i mindre frågor. Att intervjun 
var riktad belyses med att vi följde upp respondentens svar och gick 
djupare in på områden som var relevanta för det bakomliggande syftet 
(Lantz, 1993).  
 
Eftersom vårt problem var känt och vi visste vilken typ av information vi 
efterfrågade för att kunna dra våra slutsatser menar vi att undersökningens 
syfte är den bakomliggande orsaken till vårt val av intervjuform (Lantz, 
1993). Sammanhängande med detta är att intervjuformen också togs fram 
utifrån ett praktiskt perspektiv. Vår kvalitativa ansats och genomförandet 
av telefonintervjuer var ett resultat av problemfrågorna men också av det 
urval som ligger till grund för hela undersökningen. Det vi vill undersöka 
är av hanterbar karaktär och undersökningsgruppens omfattning är 
avgörande för valet av intervjuform. 
 
Med tanke på att respondenterna skulle konfronteras med likadana frågor 
låg en och samma intervjuguide bakom samtliga samtal. Tilläggas bör dock 
att frågorna bemöttes med öppna svar vilket var anledningen till att svaren 
för varje unik respondent utvecklades på olika sätt. Till viss mån var 
frågorna strukturerade vilket gjorde att respondenternas svar kunde 
bearbetas och jämföras samtidigt som de öppna svaren gav möjligheter till 
nya infallsvinklar (Jacobsen, 1993). 
 



 
 
 

Metod – vår klättring i kunskapens träd 

19 

Skapande av intervjuguide 
 
I utformandet av en intervjuguide är det viktigt att använda ett tydligt och 
lättförståeligt språk (Molander, 1988). Detta var något som vi reflekterade 
över men eftersom samtliga av våra respondenter jobbar med de frågor som 
vi berörde fanns det inte någon anledning att lägga någon större vikt vid 
specifika formuleringar. Ett förtydligande vi gjorde var att beskriva vilken 
skillnad vi lade i begreppen socialt ansvar och Globalt Ansvar.  
 
I enlighet med Kvale (1997) utarbetade vi två intervjuguider. Den ena 
intervjuguiden9 skapade vi för eget bruk där vi utgick från våra två 
forskningsfrågor. Dessa frågor delades in i tre nivåer: forskningsfråga, 
övergripande frågor och eventuella följdfrågor. Den andra delen med 
frågor10, som vi skickade till våra respondenter, var enbart de så kallade 
övergripande frågorna. Respondenterna var också beredda på att det kunde 
komma följdfrågor. Efter begäran av respondenterna skickade vi ut 
intervjuguiden till dem ett par dagar innan respektive intervjutillfälle. 
Nackdelen med detta blev att vissa respondenter i förväg svarade på 
kommande frågor. Att företagsrepresentanterna var förberedda på de 
huvudsakliga frågeställningarna anser vi dock har gett oss en bättre bild.  
 

Metodkritik 
 
Det är av största vikt att inta ett kritiskt förhållningssätt till de val som görs 
under uppsatsens gång. Det finns många fallgropar men en bra 
metodologisk bakgrund kan hjälpa till att undvika de flesta av dessa 
(Alvesson och Sköldberg, 1994). 
 

En undersökning att lita på? 
 
En förutsättning för att kunna göra en övertygande kvalitativ undersökning 
är att datamaterialet som insamlats är tillförlitligt och giltigt. Ett 
fastställande om att data är tillförlitlig baseras på hur pass trovärdig den 
antas vara, vilket de flesta författare väljer att kalla reliabilitet (Eriksson 
och Wiedersheim-Paul, 1997; Svensson och Starrin, 1996; Thurén, 2002). 
Att en undersökning kan genomföras upprepade gånger, vid olika 
                                           
9 Se bilaga 1 
10 Se bilaga 2 och 3 
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tidpunkter och med ett annat urval, dock med samma resultat indikerar på 
hög reliabilitet förutsatt att angreppssättet är detsamma. Undersökningens 
reliabilitet, dess tillförlitlighet, ska varken påverkas av undersökare eller 
undersökta enheter (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). Patel och 
Davidsson (2003) menar att denna tillförlitlighet blir större ju mindre 
inverkan slumpen har på mätinstrumentet. Resonemanget kring 
tillförlitlighet kopplas samman med datas giltighet, även kallat validitet. En 
hög grad av validitet grundas på att det som verkligen ska mätas mäts 
(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). Enligt Svensson (i Svensson och 
Starrin, 1996) är validitet överordnat reliabilitet, vilket betyder att en god 
validitet leder till god reliabilitet.  
 
Undersökningar samverkar i olika grad med verkligheten och många 
förhållanden har förmågan att påverka dess giltighet (Svenning, 1997). I 
vårt fall är några påverkande faktorer de i förväg konstruerade frågorna till 
telefonintervjuerna, de faktiska frågesamtalen, respondenternas beteende 
och svar men även våra observationer och analyser av materialet. Enligt 
Svenning (1997) är frågemomentet en kritisk punkt eftersom påverkan i 
detta fall kan ha sitt ursprung ur många källor. Frågor som är otydligt 
ställda, påverkan av intervjuaren och respondentens sanningsenlighet är 
några exempel på faktorer som påverkar en undersöknings validitet 
(Svenning, 1997).  
 
Begreppet validitet förekommer enligt Svensson och Starrin (1996) i 
kvantitativa sammanhang. Att validitet ska förekomma i kvalitativa 
kontexter råder det dock delade meningar om. Kvale (1997) är en av 
förespråkarna för användning av begreppet validitet i den kvalitativa 
forskningen men understryker dock att den kvalitativa forskningen ska ha 
sitt egna tillvägagångssätt för att pröva och åstadkomma denna. Enligt 
Kvale (1997) består validering i kvalitativa sammanhang av 
trovärdighetskontroll och en försäkran om att både empiriska belägg och 
tolkningar har fullföljts på ett korrekt sätt. När det handlar om giltighet i 
den kvalitativa forskningen kan följaktligen områden som 
undersökningsupplägg, datainsamlingsmetodik, analys av data och resultat 
bli bedömda (Svensson och Starrin, 1996). Motståndare till användningen 
av begreppet validitet stödjer inte frånvaron av validitetens innebörd, utan 
kritiserar snarare uttrycket. Liksom Kvale (1997) framhåller de behovet av 
den kvalitativa forskningens egna tillvägagångssätt och vill i och med detta 
även titulera det på ett annat sätt. Exempel på detta är Guba och Lincolns (i 
Svensson och Starrin 1996, sid. 216) ”autenticitet”. Själva väljer vi att 
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använda oss av begreppsparet tillförlitlighet och giltighet när det gäller 
bedömningar av tillvägagångssättet. 
 
Med tanke på att vi har ett totalt urval anser vi att undersökningens 
tillförlitlighet är hög. Ett rimligt antagande är att en undersökning med 
samma frågeställning som vår skulle ge ett liknande utfall. Det går dock att 
reflektera kring om svaren skulle bli desamma med en annan undersökare. 
Vi anser att det faktum att vi är studenter och dessutom försäkrat att 
känsligt material ska behandlas anonymt, kan ha gjort att företagen gav mer 
ärliga svar än om exempelvis Globalt Ansvar, en NGO eller en reporter 
med större inflytande hade genomfört undersökningen. När det gäller 
undersökningens giltighet har vår vetenskapliga metod hjälpt oss att öka 
denna. Att vi har transkriberat samtliga intervjuer och utifrån dessa tolkat 
och analyserat företagens åsikter gör att vi lättare kan se samband i vår 
empiriinsamling. Således anser vi att giltigheten och tillförlitligheten håller 
en hög kvalitet och att det är en undersökning att lita på. 
 

Val vi gjort 
 
En vanligt förekommande metodkritik rör de källor som används i arbetet. 
Vi är medvetna om att generaliseringar rörande informationstillförlitlighet 
inte kan göras eftersom olika typer av information har olika grad av 
trovärdighet. Uppsatsens källor utgörs av litteratur från både erkända 
författare och författare som inte nått en lika bred publik. Vi har i största 
möjliga mån använt oss av ursprungskällor från både nutid och dåtid för att 
öka trovärdigheten.  
 
Fakta hämtad från Internet är ett exempel på information som måste 
beaktas med försiktighet då källors kvalitet skiftar beroende på både 
informationens syfte och dess ägare (Lekvall och Wahlbin, 2001). Vi har 
av denna anledning i huvudsak använt oss av företag och organisationers 
egna officiella hemsidor. Dessa källor klassar vi som trovärdiga men vi har 
i åtanke att de är vinklade till sin egen fördel och att de själva väljer vilket 
material de lägger ut. En mer negativ bild av företagen skulle säkerligen 
kunna inhämtas från andra Internetsidor.  
 
Det finns även val kring vår empiriinsamling som vi vill kritisera. Ett val 
som många läsare kan ifrågasätta gäller frågan om representanterna kan 
förstå varför företag väljer att inte ta socialt ansvar. Många av de 
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intervjuade svarade undanglidande på denna fråga, något vi inte ser som 
särskilt förvånande. Representanterna företräder företag som visat prov på 
att de strävar efter ett högre socialt ansvarstagande. Det kan således anses 
vara inkorrekt för dem att visa förståelse för företag som väljer att inte ta 
socialt ansvar. Vi menar att ett mindre värderingsgrundat området skulle 
kunna mynna ut i mer rättframma och direkta svar. Denna fråga torde 
rimligtvis ställas till företag som har tagit ställning emot socialt ansvar för 
att få en mer tillförlitlig bild. Anledningen till att vi har valt att ta med 
denna fråga är att respondenterna en gång har gjort ett aktivt val att ta 
socialt ansvar och torde ha utvärderat både för- och nackdelarna med detta. 
 
Vår totalundersökning skulle kunna ifrågasättas eftersom vi har pratat med 
en person per företag. Av anledningen att fjorton av femton av 
respondenterna är kontaktpersoner för Globalt Ansvar och att arbetet är 
förankrat i ledningen kan vi med säkerhet fastställa att de är representativa 
för sitt företag. Avslutningsvis vill vi ge en kommentar om 
undersökningens generaliserbarhet. Med vårt totala urval vill vi påstå att 
svaren vi fått fram är generaliserbara på de företag som i dagsläget till 
Globalt Ansvar. Vi kan dock inte dra några långtgående slutsatser när det 
handlar om andra initiativ eller företag. 
 

Resumé av metoden 
 
Metoden beskriver vad vi har gjort, det vill säga en kvalitativ 
totalundersökning av Globalt Ansvars anslutna företag. För att få en 
kompletterande bild har vi även intervjuat ambassadören Niklas Bergström. 
Metoden säger även hur vi har genomfört undersökningen, i vårt fall 
genom en styrd telefonintervju med öppna svar. Slutligen förklarar 
metoden på vilket sätt vi ser på vår undersökning, att den är giltig och 
tillförlitlig men också vilka brister som föreligger. 
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Teoridel I – mångfaldsbegreppet 
socialt ansvar 

 
I en komplex och ständigt föränderlig värld behövs verktyg för att förstå 
och tolka verkligheten (Alvesson och Sköldberg, 1994). Vi har valt att dela 
upp teorin i två kapitel för att tydliggöra vårt teoretiska resonemang. För att 
förstå de problem företag står inför gällande socialt ansvar har vi i den 
första delen valt att beskriva olika definitioner på detta begrepp. Vidare 
förklarar vi genom olika teorier de två läger som finns: för och emot socialt 
ansvar.  
 

Begreppet socialt ansvar och dess utveckling 
 
”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). 
 
Innebörden av begreppet socialt ansvar skiftar beroende på vem du frågar. 
Dessa motsättningar grundar sig i att individer utgår ifrån olika 
definitioner. Det är av största vikt för företag att tydligt fastställa sin 
ståndpunkt rörande begreppet eftersom detta avspeglar vilken fokus de har. 
Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) kallas på svenska ofta för 
företagens samhällsansvar eller socialt ansvar. I praktiken handlar CSR 
både om att företagen ska uppfylla kraven i den nationella lagstiftningen 
och i den mån den nationella lagstiftningen inte är tillräcklig, agera utifrån 
ett antal etablerade, fundamentala värden och rättigheter som är globala 
(Svenskt Näringsliv, 2004). De vanligaste begreppen som används i svensk 
litteratur är företagens samhällsansvar (FSA), hållbart företagande, 
affärsetik och socialt ansvar. Dessa begrepp används parallellt med 
engelskans CSR, tripplebottom-line och Corporate Citizenship (Brytting, 
1998; Henderson, 2002; Magnusson et al, 2003; van Marrewijk, 2003).  
 
Mia Horn af Rantzien, avgående ambassadör för Globalt Ansvar (2002-
2004), väljer att belysa tre olika definitioner av socialt ansvar vilka 
beskrivs nedan (i Magnusson et al, 2003). Dessa definitioner kan ses mer 
som olika nivåer av det sociala ansvaret och handlar om hur långt företag 
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har kommit med sitt sociala ansvar och hur väl detta genomsyrar företaget 
som helhet. 
 
Compliance – Detta innebär att det svenska initiativet Globalt Ansvar och 
internationella initiativ såsom Global Compact har krav på anslutna företag 
att de ska följa internationella konventioner och riktlinjer. Följaktligen 
antar företagen en minimigräns för vad som ses som respektabelt. Hur 
företagen agerar i länder med lagar som är mindre utvecklade och med 
avsaknad av kontroll blir därför viktigt. 
 
Compliance plus11 – Denna definition beskrivs som ett företags 
engagemang att bidra till en ekonomisk utveckling. Företag ska även arbeta 
med anställda och deras familjer, det lokala samhället och samhället som 
helhet för att förbättra livskvaliteten. 
 
Beyond compliance12 – Detta innebär att företagen på frivillig grund 
integrerar social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet och i sin 
samverkan med intressenterna. 
 
I Brundtlandrapporten13 (1987) framgår det att ”hållbar utveckling är ett 
försök att uppfylla nutidens behov och målsättningar utan att äventyra 
framtidens” (Henderson, 2002, s. 52). Många anser att begreppet hållbar 
utveckling ligger till grund för begreppet socialt ansvar. Hållbar utveckling 
har sedan vidareutvecklats och innefattar enligt World Business Council for 
Sustainable Development (2005) en sammanvägning av samhälligt ansvar, 
skyddande av miljö och ekonomiska framsteg. Tidigare omfattades 
hållbarhetsbegreppet endast av miljö men har vidareutvecklats till att även 
omfatta sociala aspekter.  
 
I Sverige idag finns det inte några krav på hur företag ska redovisa socialt 
ansvarstagande och vilka aspekter som ska finnas med vilket har lett till 
olika lösningar. Ett sätt är att redovisa resultatet av arbetet med socialt 
ansvar för sina intressenter är i en så kallad hållbarhetsredovisning 
(Löhman och Steinholtz, 2003), men även via foldrar och hemsidor. En 
definition på hållbarhetsredovisning enligt Föreningen Auktoriserade 
Revisorer (FAR) är: ”ett samlingsnamn på frivilliga separata 
redovisningar av företags miljörelaterade, etiska och sociala förhållanden 
                                           
11 Grundar sig på World Business Council for Sustainable Developments definition av socialt ansvar. 
12 Grundar sig på EU-konventionens definition av socialt ansvar. 
13 En rapport som behandlar begreppet hållbar utveckling och uppmärksammades under FN:s möte i Rio 
de Janeiro 1992. Arbetet leddes av Gro Harlem Brundtland (Regeringen, 2005). 
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samt den ekonomiska utvecklingen som är knuten till dessa förhållanden” 
(FAR, 2005).  
 
Den frivilliga rapporteringen har under de senaste åren ökat, mycket på 
grund av att högt uppsatta profiler såsom Kofi Annan och stora 
internationella organisationer, till exempel Förenta Nationerna (FN) som 
uppmanat företag till detta (Magnusson et al, 2003). Detta kan bero på att 
allt fler intressegrupper vill veta vilka värderingar företag står för. Nu 
efterfrågas inte bara kvalitet och pris utan även under vilka omständigheter 
produktionen sker. Exempel på detta är frågor angående huruvida barn är 
inblandade i produktionen eller om arbetsvillkoren är drägliga. Här är det 
viktigt att föra en dialog med sina intressenter för att företaget ska kunna 
anpassa sig efter deras åsikter och krav (Larsson i Magnusson et al, 2003). 
Doane (2005) menar att antalet hållbarhetsredovisningar i och för sig har 
ökat men att kvaliteten på dessa är förhållandevis låg samt att företag 
missar att ta upp händelser i sin redovisning som har en negativ påverkan 
på företaget. Avsaknaden av lagstiftning på området och då främst i 
utvecklingsländer är en bidragande faktor till att företag inte behöver 
rapportera sina svaga sidor och det ligger närmare till hands att berätta om 
sina starka sidor än att erkänna sina brister (Doane, 2005). 
 
Varför har då socialt ansvar blivit en trend? Det finns två huvudsakliga 
bakomliggande tendenser som alltid har funnits menar Henderson (2002). 
Den första är en ständig officiell och medborgerlig oro för miljöfrågor och 
det som betraktas som hot mot miljön. Den andra är en misstro mot 
multinationella, privata företag i allmänhet och deras vinstmotiv samt även 
en misstro mot marknadsekonomin. Dessa två tendenser tillsammans med 
nya teorier om affärsmoral, globaliseringen och dess konsekvenser, NGOs 
och dess tilltagande makt samt i media omskrivna händelser är förklaringar 
till dagens trend (Henderson, 2002). 
 

Ett avstamp i synen på företag och dess omvärld 
 
Vi lever i ett samhälle där det ständigt sker stora och snabba förändringar. 
Begreppen och definitionen av detta samhälle är många, såsom 
tjänstesamhälle, informationssamhälle, nätverkssamhälle och ibland även 
postmodernt samhälle. Men vad är egentligen ett samhälle? Ahrne och 
Papakostas (2002) menar att ett samhälle egentligen bara är en samling 
människor och att den organisatoriska tillhörigheten styr villkoren för 
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interaktionen mellan dem. I vetenskaplig kontext definieras samhälle ofta 
till en avgränsad enhet vilken i praktiken nästan alltid utgörs av ett 
territorium som behärskas av en stat. De allra flesta ideologier ser på 
organisationer som en självklar del av samhället. Synen på vad en 
organisation är har dock ändrats med tiden, från att tidigare setts som slutna 
system till att idag gå mot att bli allt mer öppna mot omvärlden.  
 
För att skapa en sorts bakgrund till företag och dess omvärld väljer vi att ta 
ett avstamp i fyra teoretiska utgångspunkter. Detta handlar om att visa vilka 
initiallägen som finns gällande företags anpassning och utveckling i 
samvariation med sin omgivning.  
 

Strategiska valStrukturMikronivå
(Individ/företag)

Kollektiv handlingNaturligt UrvalMakronivå
(Samhälle/bransch)

Voluntaristiskt synsättDeterministiskt synsätt

Strategiska valStrukturMikronivå
(Individ/företag)

Kollektiv handlingNaturligt UrvalMakronivå
(Samhälle/bransch)

Voluntaristiskt synsättDeterministiskt synsätt

 
 
Figur 3 Alternativa företagsteoretiska utgångspunkter (Ljung 1992, s 30) egen bearbetning 

 
Ljung (1992) har skapat fyra synsätt som byggs upp av uppfattningar kring 
mänsklig inverkan och nivå på organisationsanalys. Det finns två olika 
syner på den mänskliga faktorn, denna antas vara deterministisk eller 
voluntaristisk. Med det deterministiska synsättet ligger fokus på 
strukturella egenskaper i miljön vilka antas förklara individer och 
organisationers agerande. Med detta synsätt är det således externa faktorer 
som är avgörande för organisationers utveckling och ställningstaganden. I 
motsats till det deterministiska synsättet beskriver det voluntaristiska 
synsättet individer som självgående varelser utan extern påverkan. Det är 
alltså individerna som fattar beslut och som genomför förändringar i 
organisationer (Ljung, 1992). Vad gäller undersökningsnivån för analysen 
menar författaren att mikroperspektivet länge varit det rådande. Med 
mikronivå avses enskilda organisationer alternativt individer medan 
makronivån behandlar större områden såsom branscher och samhällen. Vi 
kommer under fyra rubriker att beskriva vad som karaktäriserar respektive 
ruta. De olika synerna är en viktig utgångspunkt för att förstå hur företag 
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kan tänkas svara på krav från omgivningen, exempelvis gällande krav på 
att ta socialt ansvar. 
 

Naturligt urval 
 
Med ett deterministiskt synsätt på makronivå skapas ett naturligt urval. 
Enligt Ljung (1992) är grundtanken med detta att strukturellt bestämda 
förutsättningar och drivkrafter i samhället skapar utveckling. Anhängare av 
detta perspektiv menar att förändringar i företag förklaras genom 
ekonomiska skeenden och beslut på en aggregerad marknad, vilket en 
enskild företagsledare inte kan vara med och påverka. Det naturliga urvalet 
kan närmast beskrivas utifrån Darwins ”Survival of the fittest” vilket 
innebär att företag sällan kan anpassa sig tillräckligt snabbt efter 
omvärldens krav och förändringar. Detta leder till en säker död – om 
företaget inte klarar av den hastiga anpassningen.  
 

Struktur 
 
Med ett deterministiskt synsätt på mikronivå menar Ljung (1992) att den 
gemensamma föreställningen är att betrakta organisationer såsom system 
vilka förändras och anpassas i takt med omvärldens förändringar och 
åsikter. Inom detta synsätt ses omvärlden som en sammanhållen sfär. 
Beskrivet på ett mer detaljerat plan innebär detta att företag genomför 
förändringar i linje med de påtryckningar som uppfattas bland intressenter i 
den externa miljön, men även utifrån interna aktörers krav. I dessa 
sammanhang är det upp till ledningen att på bästa sätt ta hänsyn till och 
fånga upp omgivningens önskningar och krav genom att vidta åtgärder 
gällande exempelvis nya strategier och resursfördelning. Modeller för 
strategisk planering var något som kom på tapeten under 1960-talet. Med 
detta menas att företag noga bör studera sin omgivning för att med 
nyformulerade mål och strategier kunna möta upp dennas förväntningar.  
 

Kollektiv handling 
 
Ljungs (1992) kollektiva handlingsperspektiv utgörs av ett voluntaristiskt 
synsätt på makronivå. Här ligger tyngden på samverkan mellan olika 
företag. Genom samarbete kan dessa skapa en mer kontrollerad och 
reglerad social miljö vilket blir en bidragande hjälp för att hantera den 
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naturliga omgivande miljön. Tillsammans överlever företag till följd av de 
nätverk som skapas. Sociala och politiska frågor har stor inverkan på detta 
synsätt och intressentmodeller med kopplingar till maktfrågor samt 
ledningens värderingar och ställningstaganden är av största vikt. I sina 
koalitioner bestämmer företag i konsensus hur ställning tas till olika frågor. 
På detta sätt skapas något som närmast kan beskrivas såsom kontrakt vilka 
aktörerna i omgivningen anpassar sig till. 
 

Strategiskt val 
 
Strategiska val utgörs enligt Ljung (1992) av ett voluntaristiskt synsätt på 
mikronivå. Här handlar det om enskilda individer eller företags handlingar 
vilka leder till förändring. Med denna syn handlar det inte om att se 
omvärlden som en enda enhet efter vilken anpassning måste ske, istället 
framgår att ledningar gör egna aktiva val och dessa skapar på detta sätt 
strukturer. Detta har till syfte att ge uttryck för enskilda individers viljor. 
Inom det strategiska synsättet ses sociala och politiska frågor som en del av 
ledningars agenda vilket i sammanhanget betyder att det ligger på 
ledningars lott att minimera negativa effekter för företag.  
 

Företags sociala ansvar sett utifrån Carrolls 
pyramid 

 
Vad hör egentligen till ett företags sociala ansvar? Detta är ett omdiskuterat 
ämne där åtskiljande åsikter med distinkta kontraster uppenbarar sig. Den 
neoklassiska förklaringen är att företag, på en perfekt marknad14, tar sitt 
sociala ansvar genom att maximera sina vinster. Passiviteten i detta synsätt 
ifrågasätts dock av kritiker såsom Carroll (1998). Han menar, i motsats till 
neoklassikerna, att en utveckling av ämnet är nödvändig för både företag 
och samhälle. 
 
Med hjälp av Carrolls pyramid (1991) vill vi visa på en uppfattning kring 
vad som kan räknas in i ett företags ansvar. Pyramiden är ett praktiskt 
redskap för att definiera företagets sociala ansvar och är även flitigt använt 
av många akademiker (Windsor, 2001). Uppmärksammad för sin modell 
som likväl fått hans namn, delar Carroll (1991) upp sin pyramid i fyra 
                                           
14 Marknad med fri och korrekt information, köpare/säljare är många, små, oberoende och rationella 
(Lipsey et al 1999). 
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byggstenar vilka beskriver fyra typer av ansvarsområden. Tillsammans 
bildar dessa företags totala sociala ansvar. Vi vill här visa på att pyramiden 
klarar av att representera både opportunistiska och antagonistiska syner på 
företags sociala ansvar. Pyramidens bas utgörandes av ekonomiskt ansvar 
kompletteras av ett juridiskt, ett etiskt och slutligen ett filantropiskt15 
ansvar (Carroll, 1991). Nedan förklaras de fyra områdena närmare och vävs 
även ihop med varierande åsikter och modeller kring området socialt 
ansvar.  
 

 
 
Figur 4 Carrolls pyramid (Carroll 1991, sid. 42, egen bearbetning) 

 

Ekonomiskt ansvar – bra företag är lönsamma 
 
Att företag har ett ekonomiskt ansvar är en rådande uppfattning oavsett 
vilken grundläggande syn som råder rörande hur långt företags sociala 
ansvar sträcker sig. Carroll (1991) framhäver att den tidigare synen på 
företag, att generera varor och tjänster för samhället ersatts av en strävan 
efter att vinstmaximera. Det ekonomiska ansvaret handlar om att företag 
har krav på sig om att vara lönsamma. Eftersom det primära för 
vinstdrivande företag alltid har varit att generera positiva resultat är det 
naturligt att denna byggsten utgör pyramidens stabila grund. 
 
Diskussionerna rörande socialt ansvars beståndsdelar grundar sig ofta på 
teorier långt bak i historien. Motståndarna till det sociala ansvaret hänvisar 
ofta till moralfilosofen och nationalekonomen Adam Smith (1723 – 1790) 
som kanske är den mest kände kapitalisten och förespråkare för en fri 
marknad med tron på att ”den osynliga handen” kommer att ställa allt till 
                                           
15 Filantropi kan vara att ta något ur bättre fyllda fickor, dela upp det och stoppa i tomma fickor; 
människokärlek; välgörenhet (Svenska Akademiens Ordbok 2005). 
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rätta (Brytting, 1998). Denna marknadsekonomiska norm innebär att, om 
alla individer strävar efter sin egen nyttomaximering kommer det att leda 
till bättre levnadsvillkor för alla i samhället. Idén bakom normen är att den 
enskilde individen eller det enskilda företaget har bäst kunskap gällande 
sina egna behov och önskemål samt vilka möjligheter som finns för att 
tillfredsställa dem. Henderson (2002) menar att förespråkarna för socialt 
ansvar visar brist på förståelse för marknadsekonomin och dess grunder. 
 
”The business of business is business” (Milton Friedman) 
 
Ett påstående bland antagonisterna är huruvida det finns en koppling 
mellan socialt ansvar och ekonomi. Svaret från den allmänna opinionen 
under 1960- och 70-talen hade antagligen varit nej vilket även 1976 års 
Nobelpristagaren i ekonomi, Milton Friedman, hade understött. Friedman 
och hans anhängares främsta argument mot denna kombination var att 
företagens uppgift var att rationalisera och effektivisera (Brytting, 1998). 
Friedman var av åsikten att det bara finns en intressent och det är 
aktieägarna. Han hävdade att välgörenhet och omtänksamhet är en uppgift 
för privatpersoner och menade att företags inblandning i denna typ av 
frågor skulle kunna jämföras med stöld från framförallt ägare men också 
från anställda och kunder. Genom att ägna sig åt omsorg kommer 
aktieutdelning likväl löner sjunka medan priserna i sin tur kommer att öka 
(Brytting, 1998). Detta resonemang går hand i hand med tesen om att ett 
aktivt arbete med socialt ansvar orsakar försämrad lönsamhet då 
investeringar kopplade till området innebär merutgifter som inte leder till 
någon garanterad återbäring.  
 
Dagens kritiker, däribland Mauricio Rojas (i Henderson, 2002) menar att 
synen på företags ansvarstagande har fått alltför stort utrymme inom 
områden där det inte är befogat. Han menar att vi dagligen blir överösta 
med föga genomtänkta klyschor om företagens samhällsansvar. I sin bok, 
Missriktad välvilja, framhåller Henderson (2002) sina argument mot 
företagens sociala ansvar då han anser att företagen genom detta blir 
tilldelad en icke relevant ny roll och mening. Med kraven på sig att uppvisa 
företagsmedborgarskap och en skapad dialog med intressenter förlorar 
företagen sin primära fokus; att skapa lönsamhet och ökat värde för 
aktieägarna (Henderson, 2002). Att aktivt arbeta med socialt ansvar ger 
kostnadsökningar och minskad lönsamhet. Kritiker menar även att företags 
resurser nedlagda på det sociala ansvaret tenderar att vara större än nyttan 
den genererar (Naturvårdsverket, 2000).  
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Juridiskt ansvar – samhällets nedskrivna etik 
 

Ett ansvar av juridiskt slag handlar om att företag inte enbart kan ta hänsyn 
till vinstkriteriet. Det existerar trots allt fastställda lagar och regler som 
företag måste rätta sig efter vilka samhället ser som självklara rättesnören 
som företagen förväntas följa (Carroll, 1998). Nära sammanlänkat med det 
ekonomiska ansvaret utgör det juridiska ansvaret de mest elementära 
reglerna i en marknadsekonomi. Företags ekonomiska mål ska följaktligen 
nås inom en juridisk kontext.  
 
I och med att det inte finns någon lagstiftning på området socialt ansvar är 
frågan om företag ska ta fram egna regler och standarder eller ledas av 
folkopinioner och stater. Inom området CSR finns det hundratals 
uppförandekoder16, från bland annat FN:s Global Compact och 
International Standards organisation (ISO). Doane (2005) menar att dessa i 
sig inte är en garanti på att ett företags beteende ändras och att detta skulle 
kunna lösas med en lagstiftning som gäller över gränser och där företag 
tvingas att ta sitt ansvar. Att försöka införa gemensamma regler gällande 
socialt ansvar ur ett globalt perspektiv är svårt i och med att 
förutsättningarna varierar i stor grad mellan länder. Henderson (2002) 
menar att dessa frågor är enkla att besvara så länge målen för socialt 
ansvarstagande är väldefinierade och om alla är överens om hur företag kan 
arbeta med dessa frågor bäst, vilket inte är fallet idag.  
 
Att ta lagligt ansvar är inte lika med moraliskt och etiskt ansvar (Kaler, 
2002). Vidare menar han att lagenlighet inte är någon garanti för moral i 
och med att lagen i sig kan vara omoralisk. Lagen kan fungera som ett 
viktigt verktyg för att underlätta ett etiskt handlande, men eftersom 
rättsordningen inte är perfekt kommer det alltid att finnas individer och 
företag som kringgår lagen. Ett exempel på det är att det kan vara 
vinstgivande att bryta mot lagen. Risken att bli fast är liten, straffen är 
lindriga och betalas sällan personligen, vilket medför att de fungerar som 
svaga hinder mot brott.  
 
Kritikerna till socialt ansvar menar att företag endast har ekonomiskt och 
juridiskt ansvar. Företag ska gå med ekonomisk vinst inom ramen för lagen 
och allt annat hör privatpersoner till (Brytting, 1988). De två kommande 

                                           
16 Etiska riktlinjer om hur individer i ett företags alla led bör agera.  
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byggstenarna i pyramiden kommer vi att koppla till opportunisterna och 
deras sätt att se på företag och deras ansvar.  
 

Etiskt ansvar – att gå bortom det lagstadgade 
 
Den etiska byggstenen utgörs av det ansvar som företag åtar sig utöver vad 
lagen kräver. Denna nivå av pyramiden talar i form av förväntningar och 
förbud om vad som är rätt eller fel. Trots att det i jämförelse med lagarna 
inte är nedskrivet genomsyrar detta samhället i form av allmänna 
uppfattningar och värderingar (Carroll, 1998). Enligt författaren benämns 
detta mer som norm och praxis, något som indirekt påverkar behandlingen 
av intressenter och ökar respekten för dessa. Trots att det länge har funnits 
förespråkare för ett stödjande alternativ angående socialt ansvar är det först 
under senare år som det vuxit fram en starkare generell mening om att 
företag bör visa hänsyn till sin omgivning. 
 
“A business that makes nothing but money is a poor kind of business.” 
(Henry Ford, 1863-1947) 
 
Brytting (1998) menar att anhängarna till det sociala ansvaret anser att detta 
inte utgör en motpol till effektiviteten, utan snarare tvärtom. Att bygga upp 
förtroende och goda relationer till sina intressenter, vilket de menar att 
socialt ansvarstagande leder till, främjar verksamheten. Att företags 
verksamhet fortgår beror på intressenterna vilka kan undandra sina insatser 
till företagen när de inte får någon kompensation i utbyte. Med detta i 
åtanke menar Brytting (1998) att det vore dumdristigt av företag att inte ta 
socialt ansvar. Till skillnad från det sociala ansvarets motståndare ser 
bejakarna inte enbart ägarna som viktiga intressenter. Ett företag och dess 
överlevnad består snarare av en koalition av aktörer där flera gruppers 
målsättningar måste finnas i blickfånget. Majoriteten av opportunisterna 
utgår från någon intressentmodell när de förespråkar det sociala ansvaret. 
 
En tidig intressentmodell som vi har valt att koppla till det etiska ansvaret 
är Eric Rehnman och Bengt Stymnes som år 1971 presenterades av 
upphovsmännen. Rehnman och Stymnes tankar cirkulerar kring att 
företagsledningar har ansvar utöver hanteringen och generering av pengar i 
företaget (Brytting i Näringslivet och förtroendet, 2004). Det finns även en 
omvärld vilken direkt eller indirekt blir påverkad av företags agerande och 
till vilken hänsyn bör tas. En relativt ny tanke i resonemanget var under 
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början av 1970-talet att inte bara ägarintresse skulle ligga i fokus, utan 
beaktning till samtliga intressenter (Brytting et al, 1997). Enligt författarna 
är det inte enbart ägarna som skjuter till resurser i form av kapital, det finns 
också andra intressenter som bidrar med resurser av andra slag däribland 
anställdas arbetskraft, kundernas efterfrågan och leverantörers insatsvaror. 
Ett huvudargument i försöken att förklara företags mening och vilka ett 
företag verkar för är att således att överväga vilka som verkligen blir 
påverkade och påverkar företags existens.  
 
Ur ett perspektiv utifrån samtliga intressenters ögon sett ser Beauchamp et 
al (2004) det som ett problem att störst fokus läggs på ägarna. Övriga 
intressenters önskemål är i många fall underställda ägarnas. Intressenter 
kan ses som grupper och individer som drar fördel eller påverkas av ett 
företags handlingar och vilkas rättigheter är hotade eller respekterade av 
företagen. Precis som ägarna, som har rätten att ställa krav på företag de 
investerat i, har övriga intressenter rätten att även de ställa krav på 
företagen. Det här är vad etiskt ansvar handlar om.  
 
Att exakt fastställa vilka ett företags intressenter är kan vara problematiskt. 
Freeman (i Beauchamp et al, 2004) har gjort en särskiljning mellan olika 
typer av intressenter, vilka kan förklaras med två definitioner. Med en snäv 
definition inkluderas de grupper som är nödvändiga för företags framgång 
och överlevnad och med en vid definition inräknas samtliga grupper och 
individer som påverkar eller påverkas av företag. I en så kallad 
intressentmodell ligger det för oss närmast till hands att använda den 
snävare definitionen. I denna delas intressenterna vanligtvis in i sex 
grupper vars existens är nödvändig för ett företags överlevnad. Traditionellt 
sett utgörs de av; ägare, ledning, anställda, kunder, leverantörer och 
samhälle/kommun.  
 
 



 
 
 

Globalt Ansvar – socialt ansvar eller organisatoriskt hyckleri? 

34 

 
 
Figur 5 Intressentmodellen, egen bearbetning (Brytting i Näringslivet och förtroendet, 2004). 

 
Att ta hänsyn till alla intressenter brukar ses som harmoniserande och 
legitimitetsskapande (Beauchamp et al, 2004; Brytting, 1998; Ljung, 1992). 
Vissa ser dock denna totala intressentfokus som någorlunda nytt och vissa 
företag har precis börjat lägga ner tid och ansträngning på arbete inom det 
sociala ansvarsområdet. Ett av de mest pressande problemen för 
intressentteorin är att i detalj specificera de rättigheter och ansvar som varje 
intressentgrupp har och att dessutom föreslå hur målkonflikter mellan 
intressenterna kan lösas (Brytting 1998).  
 
Med en koppling till etik och ett företags sociala ansvar, anser vi det vara 
lägligt att med en kommentar lägga fram en åsikt gällande förbindelsen 
mellan detta område och intressentmodellen. Brytting (1998) pekar på att 
intressentmodellen ses ur ett strategiskt perspektiv där intressenternas mål 
ligger i förgrunden. Att dessa tas i beaktning innebär dock inte att företags 
agerande går i linje med värderingar som i allmänhet uttryckligen är 
moraliska eller etiska. Några exempel är företag med verksamheter som 
kan kopplas till vapen, tobak eller miljöfarliga utsläpp. Dessa företag kan 
med sin, i mångas ögon, illegitima verksamhet till trots ha förmågan att 
uppfylla sina intressenters önskemål. Med detta resonemang menar 
Brytting (1998) att total intressentfokus inte kan sägas vara en garanti för 
att etik- och moralåsikter slår igenom, den grundläggande modellen 
garanterar enbart en ekonomisk strategisk genomslagskraft. För att uppfylla 
även etiknormerna måste således ett etiskt perspektiv appliceras på 
intressentmodellen vilket kan leda till bättre insikt i det ansvar som företag 
tar för sin omgivning.  
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Här är det viktigt att tänka på att likväl som det juridiska ansvaret är 
sammanlänkat med det ekonomiska, är det etiska ansvaret sammanlänkat 
med det juridiska. Delarna i pyramiden kan som sagt beskrivas som 
byggstenar, tyngande stenar som sätter press på varandra. I detta fall syftas 
på att de etiska värderingarna i vissa fall kan övergå till lagstiftning då de 
är tillräckligt erkända i samhället och då pressen helt enkelt blir tillräckligt 
stor. Det etiska ansvaret blir mest påtagligt i länder med mindre utvecklad 
lagstiftning än den svenska, där många företag har valt att lägga sin 
verksamhet (Horn af Rantzien i Magnusson et al, 2003). 
 

Filantropiskt ansvar – frivillig givmildhet 
 
Att företag tar filantropiskt ansvar betyder, i enlighet med Carroll (1998), 
de handlingar företag tar utöver vad som förväntas av dem. Detta kan 
exemplifieras med stipendier till skolor, sponsring och dylika samhällsstöd. 
Den tydligaste skillnaden mellan etiskt och filantropiskt ansvar är att det 
senare, trots att det är önskvärt av samhället, inte förväntas av företag. Ett 
företag som utesluter aktiviteter, som av många likställer med välgörenhet, 
gör dem för den saken skull inte till oetiska företag (Carroll, 1998). Viktigt 
att poängtera är att filantropin kan vändas till något oetiskt, eftersom VD 
och styrelse har ett förvaltningsansvar (Aktiebolagslag 1975:1385 8 kap. 3, 
25 §§). 
 
Skillnaden mellan det etiska och filantropiska är viktig att belysa gällande 
diskussionen kring vad som ingår i ett företags sociala ansvar. Då många 
företag anser sig ta sitt sociala ansvar genom att enbart ta det etiska 
ansvaret, menar andra att även det filantropiska bör uppfyllas för att över 
huvudtaget kunna benämna sig som socialt ansvarstagande. Med sin 
position i toppen av pyramiden menar Carroll (1998) att det filantropiska 
ansvaret kan sägas utgöra en något mindre väsentlig del av det sociala 
ansvaret i jämförelse med de övriga delarna. Filantropi får ur samhällets 
ögon ses som en extra bonus som när den förekommer bidrar till att förhöja 
levnadsstandarden för människor. 
 

Stabil eller vacklande pyramid?  
 
Carrolls (1998) tanke med pyramiden är att med en enkel modell visa en 
bild över företags totala ansvar, fyra stenar som tillsammans skapar en 
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fullständighet. Pyramiden är användbar då tanken är just att skaffa sig 
denna överblick. Sammanfattningsvis kan pyramiden tolkas som att företag 
ska: göra vinst, lyda lagen, agera etiskt och vara en god medborgare i 
samhället. Trots att pyramiden har många fördelar kan den samtidigt bidra 
till vissa missförstånd. Den är visserligen hierarkiskt uppbyggd men på 
inget vis behöver en nivå av pyramiden uppfyllas för att nästa ska nås. I 
Carrolls (1998) mening innebär pyramiden snarare att alla steg ska 
uppfyllas vid varje tidpunkt, vilket till viss del blir motsägelsefullt då det 
filantropiska ansvaret i hans mått mätt utgör en slags bonus. En annan 
problematisk faktor är att olika innebörd läggs i begreppet socialt ansvar. 
Gränserna mellan pyramidens byggstenar kan ses som något diffusa då 
etiskt ansvar kan komma att lagstiftas och filantropiskt ansvar kan antas 
vara etiskt. Pyramiden kan ses som ett hjälpmedel i forskningsprocessen 
rörande företags sociala ansvar och vilka delar som utgör detta. Carroll 
(1998) ger med sin modell sken av att stödja företags ansvarstagande, 
däremot ger den inte några förklaringar till varför samhället och övriga 
intressenter bör visas hänsyn. 
 
Doane (2005) menar att socialt ansvar har blivit en myt och kritiserar på så 
sätt pyramiden. I en artikel skriver hon att antagandet om att företag kan 
”do well and do good” är naivt och menar att detta endast gäller upp till en 
viss punkt, företag måste i slutet av dagen vara vinstgivande. Enligt Doane 
(2005) finns det fyra faktorer som huvudsakligen bidragit till att företag 
börjat jobba med socialt ansvar: styra risk och rykte, behålla humankapital, 
svara på konsumenters krav och undvika att lagar skapas. Den snabba 
tillväxten som skett de senaste åren beror på en tro på en effektiv marknad 
som skapare av de bästa incitamenten för en hållbar utveckling. Myten om 
socialt ansvar innebär enligt Doane (2005) en tro på att frivillig 
rapportering förbättrar ett företags resultat, att koder och styrningssystem 
ändrar företags beteende, att konsumenter är påtryckande gällande 
förändringar och att investerare bidrar till de bästa initiativen att skapa en 
hållbar utveckling.  
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Teoridel II – den nödvändiga 
legitimiteten 

 
I denna, vår andra teoridel, kommer vi att behandla legitimitet vilket enligt 
Karlsson (1991) är en bristvara som både nationer och företag behöver. 
Själva begreppet är lika brett som djupt eftersom det inte enhetligt går att 
fastställa vad som bör räknas in i det. För det första skiftar innebörden för 
vad som är legitimt och illegitimt mellan olika individer. För det andra får 
agerandets legitimitet skiftande innebörd beroende på vilket område det 
berör och vilka som är inblandade. Med andra ord är legitimitet ett begrepp 
som är starkt kopplat till värderingar; det som anses vara legitimt i ett 
samhälle är det som överensstämmer med de rådande värderingarna. 
Legitimitet är socialt konstruerat och således relationsbundet (Karlsson, 
1991). 
 
Att legitimitet ofta förknippas med lagar och regler är inte speciellt konstigt 
då ordets ursprungliga betydelse på latin, legitimus, betyder just laglig eller 
i överensstämmelse med lagen. Ordets innebörd fick dock en bredare 
spännvidd under medeltiden och blev istället en bemärkelse för vad som 
överensstämmer med gammal sedvänja eller vad som är brukligt (Karlsson, 
1991). Gemensamt för alla legitimitetsförfattare är synen på organisationer 
och företag som öppna system vilka responderar på krav och förändringar i 
omvärlden (Karlsson, 1991). Detta ger också en förklaring till varför 
företag behöver legitimitet för att överleva. Ett företag som ingår i ett större 
samhälle är beroende av fungerande kanaler för utbyte av resurser. Med 
andra ord är legitimitetsfrågan nära kopplat till företags resursanvändning 
och resursanskaffning.  
 
En kanal för företag att skaffa sig legitimitet är att ansluta sig till ett 
initiativ17 (Brunsson, 1990). En förutsättning för att få denna legitimitet är 
att det initiativet som företag ansluter sig anses vara legitimt (Karlsson, 
1991). En nödvändighet för att initiativet ska anses vara legitimt är enligt 
Brunsson (1990) att det ska ge företag som ansluter sig ett ökat mervärde 
och vara en symbol för beslutsamhet och handlingskraft. Kapitlet kommer 
att inledas med teorier angående hur förväntningar inverkar på legitimitet. 
 

                                           
17 I detta fall likställer vi begreppet initiativ med Brunssons (1990) reformidé. 
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Förväntningar och nytta 
 
I detta stycke kommer vi att använda oss av tjänsteteorier eftersom dessa är 
applicerbara på initiativet Globalt Ansvar, vilket kan sägas leverera en 
tjänst. Vi är dock medvetna om att de anslutna företagen har en viktig roll 
då det är upp till dem att medverka och tillsammans med ansvariga för 
Globalt Ansvar skapa ett fungerande nätverk. Globalt Ansvar är en 
informationssamordnare som främst erbjuder seminarier och dialoger med 
företag, det är således den tjänsten som erbjuds. Dessa kan ses som 
immateriella aktiviteter där kunden medverkar och produktion sker 
samtidigt som konsumtion. Trots att de anslutna företagen inte betalar 
något för tjänsterna som Globalt Ansvar erbjuder ser vi dem som en kund 
så till vida att det är de som bedömer om Globalt Ansvar lever upp till 
förväntningarna. Vidare får de information och möjlighet att medverka vid 
seminarier, det vill säga en slags tjänst i utbyte mot sitt engagemang. 
Eftersom vi vill undersöka om Globalt Ansvar är ett legitimt initiativ är det 
således de som levererar tjänsten medan de anslutna företagen utgör 
kunderna.  
 
Vid erbjudandet av en tjänst är det vikigt att ta tillvara på och anpassa sig 
efter samtliga kunders förväntningar så att inte legitimitetsproblem och 
kriser uppstår (Kotler et al, 1999). Detta är således viktigt för Globalt 
Ansvar. En kund eller en intressents totala nytta bygger på samspelet 
mellan den förväntade nyttan och den upplevda nyttan. För att den 
sammanlagda upplevda nyttan skall vara godkänd måste den upplevda 
nyttan vara lika bra som den förväntade (Kotler et al, 1999). 
 
Den förväntade nyttan18 kommer från det levererande företagets 
marknadsföring, det blir därför viktigt för dem att hålla vad de lovar. 
Marknadsföringen består av marknadskommunikation, image, mun till mun 
marknadsföring och de behov kunden har. Den upplevda nyttan bygger på 
vad företaget erbjuder kunden, till exempel sakkunskap, och på det sätt 
företaget levererar sin tjänst. Det sistnämnda handlar om kundkontakt, 
tillgänglighet och relationer (Grönroos, 2000).  
 
Om den förväntade nyttan är större än den upplevda uppstår ett 
förväntningsgap och i och med detta legitimitetsproblem (Ojasalo, 2001). 
                                           
18 Grönroos (2000) använder sig av begreppet kvalitet. Vi har istället valt att använda oss av ordet nytta. 
Enligt Bergman och Klefsjö (1995) är kvalitet definierat som samtliga egenskaper hos en produkt (vara 
eller tjänst) som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalande eller underförstådda förväntningar. 
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Enligt Gale (1994) ger förväntningarna en standard vid kundens 
jämförelser mot andra företag och vad de presterar. Det blir därför viktigt 
för det levererande företaget att veta vilka förväntningarna är och att kunna 
styra dessa (Ojasalo, 2001). Kunden har inte alltid en klar bild om vad 
denne vill ha ut av tjänsten. I många fall söker de en förbättring av sin 
situation men vet inte riktigt vad som krävs för denna förändring. De har 
med andra ord en aning om vad som bör ändras men vet inte på vilket sätt, 
något som Ojasalo (2001, s. 203) kallar för ”oklara förväntningar”. Om 
detta är fallet känner kunden att tjänsten inte uppfyllt dennes förväntningar 
men vet inte riktigt varför. Här menar Ojasalo (2001) att det levererande 
företaget ska fokusera de oklara förväntningarna och göra dem mer tydliga. 
Om de oklara förväntningarna inte blir identifierade kan den upplevda 
nyttan utebli.  
 
Nästa typ av förväntning, ”tydliga förväntningar”, är motsatsen till de 
oklara (Ojasalo 2001, s. 203). Här vet kunden precis vad denne förväntar av 
tjänsten och på vilket sätt den ska förbättras. Den tredje typen av 
förväntningar är ”underförstådda förväntningar” (Ojasalo 2001, s. 203). 
Dessa associeras med situationer där vissa delar av tjänsten är så självklara 
att kunden inte medvetet tänker på dem eller ens tänker tanken att de inte 
skulle uppfyllas. Dessa förväntningar blir uppenbara först när de inte blir 
mötta. Ett sätt att motverka detta är enligt Ojasalo (2001) att avslöja de 
underförstådda förväntningarna och att det levererande företaget klargör 
sina begränsningar. 
 
Kunder kan ibland ha förväntningar som är nästintill omöjliga att uppfylla, 
dessa kallar Ojasalo (2001, s. 203) för ”orealistiska förväntningar”. Ju mer 
realistiska förväntningar företagen har desto enklare blir det att förebygga 
ett förväntningsgap. Om en kund har förväntningar som inte går att 
uppfylla kommer de inte känna någon upplevd nytta. För att motverka 
dessa måste företagen anpassa sig mot varandra och erbjuda en service som 
kan uppfylla kundens förväntningar. 
 
Ett sätt att undvika uppkomsten av ett förväntningsgap och 
legitimitetsproblem är att skapa sig en uppfattning om förväntningarna 
genom att använda sig av rollteori. Där ligger fokus på den position en 
aktör har i en social roll och dessa antar olika beteenden som är lämpliga 
för just den rollen (Kotler et al, 1999). Broderick (1998) menar att rollteori 
fungerar som en katalysator för vidare interaktion. Det är en kontinuerlig 
process som leder till rolluppfyllelse. Ju fler gånger en leverantör har 
levererat tjänsten till samma kundföretag desto tydligare blir rollerna. 
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Förväntningarna blir tydligare eftersom de olika parterna vet vad den andre 
kommer att bidra med för nytta. För att samarbetet ska bli framgångsrikt 
måste båda parterna veta hur den andre agerar. Om rollerna är otydliga eller 
om leveranserna av tjänsten är bristande uppkommer så kallade 
rollkonflikter vilka också kan orsaka legitimitetsproblem (Broderick, 
1998). 
 
Förutom förväntningarnas påverkan på Globalt Ansvars legitimitet är makt 
en annan faktor som påverkar. I nästa avsnitt behandlas således makt som 
är nära sammanlänkat med legitimitet, två begrepp som i många 
undersökningar studeras simultant (Beetham, 1991; Karlsson, 1991; Ljung, 
1992). 
 

Makt 
 
Flertalet av de legitimitetsforskare som vi tagit hjälp av i denna uppsats 
(Beetham, 1991; Karlsson, 1991; Ljung, 1992) är av åsikten att makt och 
legitimitet är beroende av varandra. Avsnittet beskriver olika typer av makt 
och dess inflytande på legitimiteten. 
 
En viktig fråga är vilken plats makten tar i ett aktivt samhälle. Etzioni 
(1968) poängterar att för att realisera samhälleliga mål krävs ett visst mått 
av maktinflytande. Detta betyder att implementering av mål inte sker i de 
fall då det inte finns stöd från någon sorts makt. Petersson (1987) menar att 
makt är relationsbundet och att det är omöjligt att som ensam individ utöva 
denna om den inte kan riktas mot någon. Makt är alltså inget beständigt 
begrepp utan tillhör snarare de situationer som uppstår och där 
maktutövande förekommer. Med andra ord hänger maktens existens på ett 
ömsesidigt beroende mellan två eller flera individer vilket betyder att makt 
liksom legitimitet är ett socialt begrepp.  
 
För att skapa en uppfattning om makten beskrivs Etzionis (1968) tre 
klassiska källor till maktens uppkomst. Dessa tre uppstår genom en 
konvertering av kontrollmedel till makt ur vilka det framträder en 
verktygslåda med varierat innehåll. Verktygen är av olika karaktär och kan 
ses som fysiska, materiella eller symboliska. Genom detta klassificerar 
Etzioni (1968) makten i tre dimensioner; tvingande, ekonomisk och 
symbolisk. Denna indelning av makt är fullständig eftersom makt på ett 
eller annat sätt har karaktären i form av någon av de tre.  
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Figur 6 Indelning av makt enligt Etzioni (1968) 

 
Enligt Etzioni (1968) kan den kontroll som fås genom användning av 
fysiska medel, såsom vapen och mankraft, kallas tvingande makt. De medel 
som genererar ekonomisk makt är de materiella. För det första är dessa rent 
ekonomiska tillgångar men hit räknas också tekniska och administrativa 
möjligheter. De som besitter de materiella tillgångarna använder dessa på 
ett sätt så att de frambringar stöd från andra enheter och får härigenom 
makten. Symbolisk makt utövas genom hantering av symboler, vilka 
framträder i form av värderingar och åsikter i omgivningen (Etzioni, 1966). 
Den symboliska makten används för att förändra övertygelser eller genom 
att få andra att ansluta sig till vad samhället anser vara det rätta, med andra 
ord legitimt.  
 
I vår uppsats är den symboliska makten den mest framträdande då Globalt 
Ansvar är ett initiativ med grundläggande värderingar till vilket företag kan 
ansluta sig och ta ställning. Makt genom symboler innebär varken fysiska 
hot eller förmåner i form av materiella ting, symbolerna handlar snarare om 
normativa symboler; symboler för prestige och uppskattning och sociala 
symboler; symboler för tillgivenhet och gillande (Etzioni, 1966). Den 
symboliska makten har visat sig väcka större engagemang än den 
materiella makten som i sin tur engagerar individer i högre grad än den 
tvingande makten. Den symboliska makten är legitim eftersom den bygger 
på gemensamma värderingar och har därmed ett stöd av en mer förankrad 
karaktär. Etzioni (1988) menar att medlemmars reaktioner på ett speciellt 
maktbruk inte enbart beror på maktbruket i sig utan också av 
medlemmarnas sociala och kulturella värderingar och attityder. Vi väljer att 
jämföra Etzionis (1988) medlemmar med intressenter vilket betyder att i ju 
större utsträckning ett företag använder sig av symbolisk makt, desto 
troligare är det att intressenterna känner sig delaktiga i verksamheten. 
Företag kan nå framgång i de fall de utövar symbolisk makt som dessutom 
går i linje med intressenternas åsikter. I det här fallet leder maktutövandet 
till legitimitet.  
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Varför något blir legitimt 
 
Som tidigare fastställts utgår vi, liksom Peterson (i Karlsson, 1991), från att 
makten och i förlängningen även legitimiteten är relationsbunden. I denna 
kontext talar Weber (i Olsen och Marger, 1993) om social ordning vilket 
han jämför med en social relation där vissa normer efterföljs. Normerna i 
denna ordning bygger på vilka de inblandade individerna är. Förklaringen 
till varför något till slut blir legitimt handlar om att en individ eller en 
grupp underordnar sig och erkänner ordningen och dess rättesnören.  
 
En slutsats som går att dra ur ovanstående resonemang består i att det 
legitima på något sätt bygger på frivillig underkastelse. Med drag av detta 
menar Karlsson (1991) att de som dominerar makten behöver insikt i de 
rådande normerna och värderingarna som cirkulerar kring legitimiteten. 
Ideologier styr våra uppfattningar om rätt och fel vilket i sin tur bestämmer 
hur vi som individer och grupper agerar. Värderingar spelar in då de 
fastställer normerna vilka kan ses ur både ett instrumentellt- och ett ideellt 
syfte. Det instrumentella syftet bygger på att genomfört agerande bidrar till 
ett värde som leder till att ett uppsatt mål nås medan det ideella syftet 
innebär att agerandet i sig har ett värde (Karlsson, 1991). 
 
Weber (i Olsen och Marger, 1993) skiljer på legitimitet som baseras på 
tradition, legal-rationalitet och karisma. Dessa tre legitimitetstyper utgår 
var och en från sin egen ståndpunkt vilket leder till att fokus på legitimitet 
inom de olika grupperna skiftar. Att författarens tankar influerat andra 
märks tydligt på bland annat Beethams (1991) tankegångar. Beetham 
(1991) väljer att dela upp olika tankar rörande legitimitet efter 
professionella grupper, däribland laglig expertis, moralfilosofi och politisk 
filosofi samt socialvetenskap. Dessa två författare tillsammans med 
Karlsson (1991) ger oss en legitimitetstrio som förklarar orsaker till varför 
något blir legitimt. 
 

En trio legitimitetstilldelare 
 
Den första i trion är tilldelad legitimitet via regler, som bygger på Webers 
(i Olsen och Marger 1993) typologi den legala rationaliteten och Beethams 
(1991) sfär av laglig expertis. Genom att titta på individer som rör sig inom 
denna sfär, till exempel domare, ser Beetham (1991) ett tydligt mönster av 
deras intressefokus. Detta fokus ligger på definitionen och tolkningen av 
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den lagliga giltigheten, med andra ord vad som är godtagbart eller 
rättmätigt enligt lagen. Här förordas att legitimiteten härstammar från 
regler, oberoende på om ett godkännande kommer från ägande, ställning 
eller social funktion. Anhängare av detta synsätt menar att regler är en 
huvudkomponent av det sociala livet (Beetham, 1991). Det är bara genom 
närvarandet av dessa regler som vi kan förutsäga andras beteende och 
skapa förväntningar om våra liv och utan dessa kan vi inte göra några 
planer inför framtiden. Exempel på rättssystemets legitimitet är 
domstolsväsendet, ett system som betraktas legitimt och där domaren i sitt 
yrkesutövande automatiskt blir tilldelad legitimitet genom sin position. De 
personliga egenskaperna, förutom viss fastställd kompetens, blir i och med 
detta mindre viktiga då detta auktoritära system ändock kommer att 
fungera. Att tilldela legitimitet via regler kan kopplas till den andra 
byggstenen i Carrolls (1991) pyramid, den juridiska. Här ligger tonvikten 
på att företag ska följa samhälles lagar och genom detta bli tilldelade 
legitimitet.  
 
Den andra typologin, legitimitetstilldelande via normer, innebär enligt 
Weber (i Olsen och Marger, 1993) legitimitet som är djupt förankrad i en 
stabil etablerad ordning. Gamla seder och bruk är exempel på 
legitimitetsgrunder som sällan ifrågasätts på grund av sin styrka och 
giltighet. Här är arvsrätt till befattningar av viktigare grund än formellt 
fastställd kompetens (Karlsson, 1991). Ett exempel på detta är tronföljden i 
Sverige där regenten ärver sin position. Medan en lag är fastställd, vilken 
alla laglydiga följer, så handlar etik- och moraldiskussionen om individers 
egna åsikter och värderingar. Moraliska frågor går djupare än att bara 
argumentera för vad lagen säger, de moraliska frågorna handlar om vad 
lagen borde säga (Weber i Olsen och Marger, 1993). Även här finns en 
koppling till Carrolls (1991) pyramid, till den tredje byggstenen. Det etiska 
ansvaret bygger på företags normer och värderingar. Företag blir således 
bedömda efter sina åsikter och tilldelas legitimitet via normer om dessa 
överensstämmer med samhällets. 
 
Den tredje och sista typologin är erhållen legitimitet genom karisma. Detta 
handlar om legitimitet på ett mer personligt plan varför denna kan betraktas 
som mer tillfällig än de övriga två. Detta betyder inte att den tonas ut och 
försvinner men i många fall kan den karismatiska legitimiteten istället 
övergå till att bli av ett antingen traditionellt eller legalt rationellt slag. De 
personliga egenskaperna hos den karismatiska ledaren är viktiga och anses 
göra honom eller henne särskilt lämpad för sin ställning och uppgift 
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(Karlsson, 1991). Legitimitetstilldelande via karisma kopplas till Carrolls 
(1991) filantropiska byggsten. Fokus ligger på individen och dennes 
agerande.  
 
Vad som visat sig så här långt är att legitimitet handlar om erkännande och 
att de grunder på vilka individer eller grupper tilldelas detta erkännande 
kan skilja sig åt. Med detta i åtanke måste man erinra sig om att för att få 
ett erkännande krävs att det finns något att erkänna men även individer 
alternativt grupper som tilldelar erkännandet. Att det finns någon konkret 
person att tilldela erkännandet är inte helt uppenbart. Med Webers (i Olsen 
och Marger, 1993) tre typologier exemplifierades att legitimiteten faktiskt 
kan tilldelas abstrakta institutioner och regler, i dessa fall går det inte att 
utse en person vilket är fallet med den karismatiska legitimiteten.  
 
Trots att Weber beskrivs som legitimitetsteorins fader har kritik riktats mot 
hans modell. Karlsson (1991) menar att trots att Webers (i Olsen och 
Marger, 1993) tre typologier är breda kan de inte anses vara idealtypiska 
till sin karaktär eftersom de inte fångar mångfalden i verkligheten. Detta 
innebär att typologierna inte framträder i renodlade former. Kritiker menar 
att expertkunskap har kommit att ersätta den formella kunskapen från den 
legala rationella byråkratin (Presthus, 1960 och Hall 1974 i Karlsson, 
1991).  
 

Hur skapar företag legitimitet? 
 
Vi har tidigare sagt att det är viktigt för företag att ha en legitim 
verksamhet och att bibehålla denna. Legitimitetssökande handlingar visar 
på en vilja från företag att framstå som mer etiska men även på en 
förståelse för att agerande är nödvändigt. Brunsson (2002) menar att högt 
utvecklade produkter och effektivitet inte är tillräckliga i sig själva för att 
företag ska överleva och att dessa måste skapa legitimitet för att överleva i 
en allt mer differentierad värld. Vidare menar Brunsson (2002) att 
legitimitet uppkommer snarare genom konflikt än genom enighet. Att 
hantera de problem som uppstår är fördelaktigare än att erbjuda lösningar. 
Det finns tre typer av legitimitetssökande handlingar som främst beskrivs: 
prat, beslut och handling (Brunsson, 2002; Rövik, 2000). Hur dessa kan 
förhålla sig till varandra beskrivs genom Brunssons (2002) teori om 
organisatoriskt hyckleri. 
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Prat, beslut och handling 
 
En nödvändighet för organisationer som vill lyckas med sin verksamhet är 
att de förändras i takt med sin omgivning. Reformer anses av ett antal 
forskare vara symboler för besluts- och handlingskraft. Att ansluta sig till 
en reformidé som till exempel Globalt Ansvar handlar om att eftersträva 
och bli delaktiga i det som anses vara aktuellt. Förklaringen bakom 
lansering av reformer är strävan för att upprätthålla legitimitet (Brunsson, 
1990). 
 
Skärbeck (i Beck-Jörgensen, 1977) menar att det finns en frikoppling 
mellan den strategiska och den operationella nivån i ett företag. Från prat 
och beslut mot handling fastnar implementeringen någonstans på vägen, 
reformerna blir lanserade men möter inte praktiken i verkligheten. 
Legitimiteten gentemot externa intressenter upprätthålls genom god retorik 
(Beck-Jörgensen, 1977). Czarniawska-Joerges (1988) menar att retoriken är 
pratets formella aspekt och att prat i allmänhet är en social handling. Vidare 
menar hon att pratet sammanbinder den tillämpade och den uttryckta 
strukturen i företaget och skapar händelser med gemensam innebörd som 
accepteras eller förkastas av medlemmarna inom denna. Brunsson (2002) 
påpekar att pratet är grunden för att en handling ska kunna ske. Många 
misstror dock företag som använder sig av för mycket prat då de är rädda 
för att det inte kommer att leda till någon handling. 
 
För att veta vilken handling vi har att göra med använder vi oss av etiketter, 
det vill säga att sätta ett namn på problem (Czarniawska-Joerges, 1988). 
Författaren menar att det är av stor vikt att inte ha flyktiga namn utan 
sådana som hela tiden upprepas och skapar en bra klassificering och 
stabilitet. Etiketter identifierar och sorterar in saker och händelser i olika 
fack, att sätta etiketter som associeras med något bra är en av faktorerna 
bakom organisatorisk makt. Ett exempel på detta är att under 80-talet 
benämna en handling som decentraliserad var lika positivt som att benämna 
en handling centraliserad under 60-talet (Czarniawska-Joerges, 1988). 
Skapandet av etiketter kopplas till vilket syfte som etikettproducenten har 
och vilket mode som råder. Etiketter kan sedan användas i organisationen 
som ett styrmedel (Czarniawska-Joerges, 1988). 
 
Verksamheter styrs av etablerade normer och värderingar vilka svårligen 
påverkas av nya idéer och tankar där enskilda individer möter problem att 
påskynda en implementering (Czarniawska-Joerges, 1988). För att 
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verksamheter ska vara i harmoni med omgivningen måste en förändring 
förr eller senare ske. Utgångspunkten blir att problematisera de förhållande 
som råder i företaget och att motivera individer att åstadkomma utveckling 
och förbättring. Ett sätt att förbättra företaget är att påverka den 
organisationskultur som råder. Många av värderingarna i ett företag tas för 
givna och det viktigaste arbetet blir här att undersöka varför de gör det. 
Sedan är det den operationella ledningens uppgift att besluta om nya 
förutsättningar och ramar samt att implementera dem i verksamheten på 
bästa möjliga sätt. 
 
”Makten i organisationer tillhör dem som kan definiera verkligheten för 
andra och som kan övertyga andra om att saker och ting är det de tror det 
är; är som det de tror det är; är normala när de tror de är normala.” 
(Czarniawska-Joerges, 1988 s. 31) 
 
Enligt Czarniawska-Joerges (1988) är det viktigt att ledningen aktivt 
arbetar med implementeringen. Detta beror delvis på att de med 
maktbefogenhet har rätten att definiera den gemensamma innebörden i 
organisationen och kan styra denna genom att förklara, färga och göra 
tillgängligt. Den gemensamma innebörden byggs upp med samförstånd 
jämfört med tidigare då det handlade mer om tvång. 
 
Att skapa nätverk tillsammans med andra som talar samma språk är också 
en viktig faktor när en ny reform ska anammas. Grunden till dessa nätverk 
är att ha en fungerande etikett som kan attrahera många aktörer och kunna 
medverka till handling. Atmosfären runt nätverket ska fungera som ett 
magnetfält som sätter igång en mängd spontana handlingar menar 
Czarniawska-Joerges (1988). Brunsson (2002) menar dock att det är viktigt 
att påpeka huruvida inflytande och påverkan verkligen ser ut i nätverket, 
om företagen verkligen gör det som krävs. Nätverket har formulerat något 
som alla kan ställa upp på och som genom prat och delvis beslut förenar 
motsättningar men döljer det faktum att partnerskapet inte uppfylls. Om 
den struktur som skapats inte håller minskar förtroendet och engagemanget 
och om företag tvingas att ge upp sina ambitioner uppkommer något som 
Brunsson (2002) kallar för hyckleri. 
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Hyckleri i organisationer 
 
Ett sätt att förklara hur organisationer hanterar olika krav från sin omvärld 
är det Brunsson (2002) kallar för ”organizational hypocrisy”, i 
fortsättningen organisatoriskt hyckleri. Genom att prata om en sak, besluta 
något annat och agera på ett tredje sätt skapas detta organisatoriska hyckleri 
inom företaget. Dessa tre handlingar sker i praktiken oftast vid olika 
tidpunkter och i olika kontexter, det är därför lätt att prat aldrig leder till 
handling utan att det för den sakens skull blir uppmärksammat. Hyckleri 
gör det lättare för företag att bibehålla sin legitimitet och att samarbeta trots 
att motstridiga krav finns, både externt och internt. Gällande frågor som 
kan anses kontroversiella för företagen, i detta fall vissa aspekter av det 
sociala ansvaret, menar Brunsson (2002) att det ibland kan vara lättare för 
ett företag att agera på ett visst sätt om både tal och beslut indikerar på 
någonting annat.  
 
”…hypocrisy is a fundamental type of behaviour in the political 
organisation: to talk in a way that satisfies one demand, to decide in a way 
that satisfies another, and to supply products in a way that satisfies a 
third.” (Brunsson, 2002 s. 27) 
 
Alla intressenter kan då känna att deras krav har blivit uppmärksammade. 
Det är dessutom lättare för dessa att komma i kontakt med vad som är sagt 
och de beslut som tagits än att kontrollera vilka handlingar som följde av 
detta. 
 
Om tal och beslut i ett företag pekar i en riktning antas vid traditionella 
beslutssammanhang att handlingen kommer att ske i samma riktning 
(Brunsson, 2002). Här kan paralleller till människans rationella tänkande 
dras. Ett rationellt antagande gällande förhållandet mellan prat och 
handling är att företagsledningens prat och beslut endast syftar till att leda 
till en handling. Detta gör det möjligt för ledningen att framställa sig själva 
och sitt företag som handlingskraftiga om externa intressenter även ser det 
så. Ett annat rationellt antagande är den om hierarki och kontroll, det vill 
säga antagandet om att beslutsfattarna i ett företag kontrollerar 
handlingarna och aktörerna som ska utföra dessa. Detta ger ett rationellt 
antagande om att beslutsfattarnas prat och beslut leder fram till handling. 
Gällande organisatoriskt hyckleri gäller det omvända, då tal och beslut 
pekar i en riktning kommer handlingen med stor sannolikhet peka i en 
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annan (Brunsson, 2002). På detta sätt kompenseras tal och beslut för 
handling och tvärtom. Hyckleri är således ett sätt för företag, som ständigt 
utsätts för olika intressen, att skapa och bibehålla legitimitet. 
 
Brunsson (2002) menar att många organisationer idag har satt upp höga 
mål gällande till exempel jämställdhet, demokrati, effektivitet och 
miljömedvetenhet. Problemet för många företag är att det nästan är 
omöjligt att leva upp till alla dessa ideal på en och samma gång. Han ställer 
detta i relation med hur det var då företag främst koncentrerade sig på att 
vara effektiva. Dagens olika och ofta konkurrerande normer gör att företag 
ibland agerar motsägelsefullt. Här menar Brunsson (2002) att 
organisatoriskt hyckleri kan ha en moralisk fördel. Detta gör det möjligt för 
företag att tala och besluta i frågor gällande höga moraliska värden även 
om de inte handlar därefter. Företag bör inte sträva efter hyckleri men ett 
sådant perspektiv kan bidra till att förklara och förstå hur organisationer 
agerar i sitt legitimitetsskapande. En motsats till det organisatoriska 
hyckleriet där företag inte bedöms efter handlingar är det sätt på vilket 
varumärken traditionellt sett bedöms. Dessa värderas inte efter vad de har 
för intention att göra utan snarare för vad de verkligen gör. 
 

Skönhet och symboler 
 
En organisations varumärke är en viktig symbol för de värderingar som 
ligger till grund för beslut och handlingar. Glappet mellan 
varumärkesimage och verkligheten närmar sig varandra vilket enligt Clarke 
(2003) har lett till att trenden med socialt ansvarstagande har vuxit sig så 
stark. Med varumärken i fokus är Clarkes (2003) åsikt att dessa aldrig varit 
så värdefulla eller ömtåliga som de är i dagsläget. Företag måste se länken 
mellan varumärke och beteende då detta handlar om förtroende och 
legitimitetstilldelande.  
 
Weick (1995, s. 186) använder uttrycket ”walk the talk” vilket känns rätt i 
sammanhanget då det är precis vad det handlar om. Alla företag har dock 
inte förmågan att göra vad de verkligen har för avsikt att göra. Att ta socialt 
ansvar handlar inte enbart om att upprätthålla sitt arbete med 
imageskapande för ett gott rykte eller att vara väl förberedd på en kris. Ett 
aktivt ställningstagande för socialt ansvar för att styrka sitt varumärke kan 
likställas med att företag genom symboler och värderingar försöker 
applicera skönhet på sin verksamhet (Clarke, 2003). Vad som läggs i 
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begreppet skönhet och varför det kan förenas med det sociala ansvaret är 
långt ifrån objektivt. Eftersom skönhet ligger i betraktarens öga väljer vi att 
skapa förståelse genom tolkningar, varför det är ett medvetet val att inte 
frikoppla denna uppfattning från förbindelsen.  
 
Ramírez (1996) diskuterar just kring frågan vilken relation skönhet har till 
sociala och organisatoriska fenomen. Liksom Clarke (2003) menar Ramírez 
(1996) att företags handlande till syvende och sist rör sig om att forma, 
eller kanske snarare paketera, dess verksamhet till en helhet. Helheten kan 
här ses som den allmänna uppfattningen rörande ett företag. Ramírez 
(1996) åsyftar att alla organisationer oundvikligen har en form. Detta 
stödjer han genom argumentet att människan omöjligt kan uppleva 
organisationer eller uppleva erfarenheter av dem utan en uppfattning om 
dess gestalt.  
 
Clarke (2003) menar att det informationssamhälle vi lever i upplyser och 
gestaltar företag för investerare, konsumenter och andra intressenter vilka 
får en heltäckande bild av företag för att skapa sig en bas för sin tilltro till 
dessa. Det är television, radio, och på senare tid Internet som byggt stabila 
broar mellan just varumärken och verkligheten. Media och public relations 
kan enligt Ramírez (1996) vara viktiga paketerare av företags former vilket 
i sin tur påverkar intressenterna som genom exempelvis publikationer 
skapar en uppfattning om företag. Brytting (1998) gör gällande att företag 
som sätter upp klara riktlinjer både internt och externt genom detta 
signalerar sitt tagna ansvar. Samme Brytting (1998) hävdar att detta 
troligen påverkar den allmänna synen på företaget och dess verksamhet. I 
långa loppet handlar agerandet om att företag stärker sina varumärken 
genom att handla föredömligt inom kontexten för vad som utmärker ett 
exemplariskt beteende, ett sätt att kommunicera företagets skönhet. 
 
Hela idén med att paketera och skapa ett sammansatt koncept av sitt företag 
är en fråga om att etsa sig fast i intressenters sinnevärld, att skapa sig en 
plats och ett välrenommerat varumärke. För att i viss utsträckning kunna 
styra önskad uppfattning i omgivningen kan ett verktyg för företag vara att 
ta sig an märkesstrategier, vilka kan påverka omvärldens inställning till 
företag. Dessa märkesstrategier är viktiga komponenter i arbetet med 
paketeringen som inbegriper att skapa en företagsidentitet. Genom 
företagsidentiteten och varumärket tar företag ställning och visar färg, 
vilket är försök att influera opinionen. Genom att skapa en uppfattning om 
företags form förstås också dess innehåll; företag blir inte enbart konturer 
utan en helhet. Ett företags form upplevs genom dess primära verksamhet 
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till vilken produkter och tjänster räknas men också genom biprodukter till 
vilka de sociala ansvarsfrågorna räknas (Ramírez, 1996).  
 
Med stöd av Ramírez (1996) kan vi inte uppleva organisationer utan att 
mentalt paketera en eller fler former av dessa; organisationsstruktur, 
organisationsprocesser, organisationsförändringar eller den typ av 
organisationsbeteende som diskuterats. Estetik19, eller läran om skönhet, 
kan vara till hjälp för att förstå hur människor uppskattar och värderar olika 
former. Symboler som på något sätt går att presentera är vanligtvis mest 
populära bland företagsledare. Anledningen till detta är att dessa symboler 
spelar en avgörande roll när det kommer till hur intressenter skapar opinion 
kring företags agerande. Organisationer manifesterar sig själva genom 
resultat och i termer av de handlingar som den tar sig för. De handlingar 
som tas i uttryck inom organisationerna är följaktligen formade primärt 
genom symbolskapande dialoger. Det alltmer upptrappade sökandet efter 
organisatoriska former kan väcka tanken kring behovet av en stärkt 
koppling mellan vardagligt arbete och skönhet, eller annorlunda uttryckt, 
välvilja. För att utveckla skönhet i organisationer, både teoretiskt och 
praktiskt, menar Ramirez (1996) att det verkar lovande att utveckla 
metoder som skapar perceptioner. Utmaningen för organisationsteoretiker 
är enligt författaren att öka förståelsen för organisationer genom att utnyttja 
den vägledning som estetiken erbjuder. Individer i företag måste upptäcka 
de bevis som estetiken har att ge och paketera denna så att övriga i 
omgivningen också kan se det man har för intention att visa. 
 
Ovanstående diskussion blir viktig att belysa då det för företag är viktigt att 
inse vad i deras verksamhet som blir bedömt av intressenterna. Detta vill vi 
förena med hur legitimitet blir tilldelad företag och hur detta avgörs. 
Karlsson (1991) betonar att legitimitet på intet sätt är ett statiskt begrepp 
eftersom den tilldelas genom kontinuerligt agerande. En orsak till att 
legitimitet, förutom att vara nödvändig, är en svårhanterlig resurs är att 
denna styrs av omgivningens intressenter. Att detta innebär ytterligare 
problematik är en följd av att intressenterna har olika uppfattningar 
gällande vad de anser att legitimitetstilldelande ska bero på. Vad 
intressenterna baserar sina bedömningar på beror givetvis på vad de varor 
och tjänster ett företag erbjuder består i, men även hur produktionen av 
dessa ser ut. Det blir således en fråga om vad och hur. Med detta i åtanke 
blir både företags inre och yttre effektivitet av vikt (Brunsson, 2002). Yttre 
legitimitet handlar således inte bara om yttre effektivitet utan också om inre 
effektivitet. Den inre legitimiteten är styrd av att företags anställda 

                                           
19 Vi är medvetna om att estetik är ett stort område i sig, men kommer i den här uppsatsen inte att 
utveckla detta närmare. 
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uppfattar ledning och mål som legitima vilket är en premiss för att inre 
effektivitet ska uppstå. Brunsson (2002) menar att produktionens 
utformning spelar roll vilket betyder att den inre legitimiteten är en 
förutsättning för den yttre.  
 
Inte bara produkter och produktion är bidragande faktorer till 
legitimitetsgrundande. Hur företags struktur ser ut spelar också in liksom 
företagens mål (Brunsson, 2002). Här finns en nära förbindelse till den 
intressentmodell som presenterades i ett tidigare skede där intressenternas 
mål blir företagets. Mål i det här fallet innebär offentliga mål vilka 
företagen proklamerar för samtliga av sina intressenter. Genom dessa 
bidrar företag själva till uppfattningen om och bedömningen av sina 
värderingar eftersom mål och värderingar vanligtvis går hand i hand. 
Värderingar kan vidare förbindas med företags ideologier, som också de 
kritiskt granskas i samband med legitimitetstilldelandet.  
 
Ovanstående resonemang förutsätter att människan är rationell och tänker i 
relativt avancerade banor och begrepp. Här kan ifrågasättas om 
konsumenter och övriga intressenter funderar kring produktionsteknik, 
organisationsstruktur, offentliga mål och övergripande ideologier. En annan 
synvinkel att se detta ur ett mer känslomässigt perspektiv, vilket ofta kan 
vara vanligare än ett rationellt. Samtliga intressenter till ett företag 
betraktar företaget genom sina egna glasögon vilket gör att 
helhetsintrycken ser olika ut. Denna bedömning som både kan vara 
medveten och omedveten handlar om vilken image företaget har. I 
överensstämmelse med Clarke (2003) måste socialt ansvar bli en 
varumärkesfråga och inte bara en ”corporate affair”. Det går inte att styra 
ett varumärke utan att ta hand om dess personlighet och handlande. Om 
företag inte vårdar sitt varumärke är det lätt att legitimitetsproblem uppstår. 
 

Ouppfyllda förväntningar kan leda till 
legitimitetsproblem 

 
Trots att legitimiteten är en nödvändig resurs för företag kan denna även 
innebära inskränkningar och problem. Med en tidigare granskning av 
intressentmodellen går det redan där att utläsa att det existerar olika krav 
och önskemål från inblandade parter, intressen som går stick i stäv. 
Problem och missnöje som uppstår kan ha sitt ursprung i kunders 
förväntningar som om de inte uppfylls kan leda till missbelåtenhet på 
produkter, ägarnas otillfredsställda vinstintresse och samhällets förargelse 
över utsläpp och nedsmutsning (Ljung, 1992). Om det för företaget i den 
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här typen av situation är omöjligt att tillfredsställa samtliga intressen är 
risken stor att en illegitim uppfattning uppstår, åtminstone i vissa delar av 
intressentkretsen. Protester övergår till problem och problem övergår till 
kriser. Därför är det viktigt för företag att ha en helhetssyn över sina 
intressenter, att kunna se var kritiska punkter kan rota sig och med detta 
försöka undvika uppkomsten av dessa (Karlsson, 1991).  
 
Beetham (1991) säger att det kan handla om problem när missnöjet rörande 
ett företags verksamhet börjar göra sig hört och det skapas opinion. Att 
ogillande intressenter gör sig hörda behöver dock inte bli ett problem om 
deras röster inte är nog starka och inte klarar av att sprida sig bland 
allmänheten. Protester kan sägas vara problem då majoriteten av 
inblandade parter, även interna intressenter, upplever situationen eller 
agerandet som oroväckande. 
 
Konflikter som inte blir lösta kan enligt Ljung (1992) urarta till krisartade 
situationer. Som vi tidigare förklarat handlar relationen med ett företag och 
dess omvärld om ett resursutbyte varför kris kan sägas vara på intåg då 
intressenterna inte längre vill bidra med sina resurser till företaget. Det 
handlar alltså om ett strypt utbyte med kunder, svartlistning bland 
leverantörer eller slopade investeringar. Krisen uppstår således när företag 
inte kan erbjuda tillräckliga utbyten mot intressenternas resurser.  
 

Resumé av teoridelarna 
 
Våra teorikapitel är indelade efter uppsatsens två undersökningsfrågor. I 
det första kapitlet, Socialt ansvar – ett begrepp av mångfald, presenterade 
vi Ljungs (1992) fyrfältsmatris om hur företag samverkar med 
omgivningen. Vi använde oss också av Carrolls (1991; 1998) pyramid som 
gav en bild av företags totala ansvar. Respektive byggsten i pyramiden 
rymmer kompletterande teorier på områdena för och emot socialt ansvar. 
Pyramiden och fyrfältsmatrisen kommer i analysen att kopplas samman 
med vårt empiriska material rörande socialt ansvar. Med det andra 
teorikapitlet, Legitimitet – nödvändig likväl inskränkande, ville vi lägga 
fram hur makt påverkar legitimitet, varför något blir legitimt och vad 
legitimitet grundar sig i. Vidare visade vi på hur företag kan skapa 
legitimitet och även hur de kan förstöra densamma. Teorierna under 
legitimiteten kommer i analysen kopplas samman med både socialt ansvar 
och Globalt Ansvar. 
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Empiri – vår verklighet 
 
Här presenteras vår studie av verkligheten som utgörs av regeringens 
initiativ Globalt Ansvar till vilket femton svenska företag är anslutna. Detta 
kapitel inleds med en kort presentation av de anslutna företagen som 
sammanställts med hjälp av hemsidor, årsredovisningar och delar av de 
genomförda intervjuerna som utgör mindre känsligt material. Detta följs av 
information kring initiativ och standarder på området. Slutligen återges en 
sammanställning av våra intervjuer.  
 

Företagen anslutna till Globalt Ansvar 
 
Här följer en kort presentation av de femton anslutna företagen i Globalt 
Ansvar. Viktigt att veta om företagen är vem som äger dem och vilken 
position de representanter vi har talat med sitter på. Vi presenterar även hur 
länge de arbetat med socialt ansvar och eventuella projekt. Dessa företag 
befinner sig inom olika branscher med olika ägarstrukturer och varierande 
internationell involvering. Det som de trots allt har gemensamt är att de är 
bolag som samtliga har tagit ställning för ett aktivt arbete med frågor inom 
området socialt ansvar. 
 

Akademiska Hus 
 
Akademiska Hus är en statligt ägd fastighetskoncern som äger, förvaltar 
och utvecklar studie- och forskningsmiljöer åt universitet och högskolor i 
Sverige. Företaget bedriver en omfattande upphandlingsverksamhet av 
tekniska konsulttjänster, byggnadsentreprenader och tjänster inom 
fastighetsförvaltning. Eftersom frågor om etik och affärsmoral har en 
central plats inom verksamheten bestämde de sig under våren 2004 att 
ansluta sig till Globalt Ansvar (Akademiska Hus, 2005).  
 
Akademiska Hus VD Joakim Ollén (2005-04-27), som varit vår kontakt på 
företaget, menar att de visar sitt sociala ansvar och engagemang genom den 
dagliga verksamheten.  
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Apoteket 
 
Apoteket AB är ett statligt ägt företag som distribuerar läkemedel i Sverige. 
Apotekets hållbarhetsarbete har sin grund i sitt miljöarbete. Eftersom 
företaget verkar i en monopolsituation har de en särskild skyldighet att 
väga in socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar i sin verksamhet 
(Apoteket, 2005). 2004 anslöt sig Apoteket till Globalt Ansvar och 
presenterade samma år sin första hållbarhetsredovisning, som även är det 
största projekt som företaget har gjort inom detta område. Denna har inte 
blivit granskad av revisorer. 
 
Apoteket tar socialt ansvar genom att arbeta aktivt med att utveckla 
medarbetarna och företagets verksamhet. Samhällsansvaret ligger i att hela 
Sveriges befolkning ska ha samma tillgång till läkemedel. Att visa 
samhällsansvaret är en grundpelare i Apotekets varumärke (Apoteket, 
2005). Vi har haft en intervju med Johan Wallér som är process- och 
utvecklingsledare på Apoteket (Johan Wallér, 2005-03-24). 
 

Banco  
 
Banco är en av Sveriges ledande förvaltare av etiska och ideella fonder. 
Företaget är en del av Alfred Berg Asset Management och ägs av 
holländska ABN AMRO Bank. Under 1993 började Banco erbjuda etisk 
förvaltning (Banco, 2005) och tio år senare, år 2003, gick de med i Globalt 
Ansvar.  
 
Vi talade med Viktor Andersson, etikanalytiker på Banco. Han menade att 
Banco har en sorts indirekt påverkan på de företag som de investerar i 
(Viktor Andersson, 2005-03-23). Istället för att enbart undvika att investera 
i omstridda branscher går Banco ett steg längre för att försäkra sig om att 
de företag de investerar i verkligen tar ett aktivt ansvar - ett ansvar för 
mänskliga rättigheter, korruptionsbekämpning och socialt och miljömässigt 
ansvarstagande. Bancos allmänna åsikt är att företag som aktivt tar ansvar 
för miljön och mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt. Allt fler 
företag inser idag att ett etiskt ansvarstagande ofta är en förutsättning för att 
kunna maximera vinsten på lång sikt. Det blir mindre kostsamt att 
förebygga sociala och etiska problem än att försöka lösa dem när de väl 
uppstått. Idag kommer påverkan från kunder, anställda och investerare för 
att företagen ska agera på detta sätt (Banco, 2005). 
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Folksam  
 
Folksam befinner sig i försäkrings- och sparandebranschen och är ett så 
kallat ömsesidigt bolag. Detta innebär att kunderna tillsammans äger 
företaget och att vinsten inte går till några aktieägare utan tilldelas 
kunderna. Corporate Governance ansvariga Carina Lundberg på Folksam 
menar att valet att ansluta sig till Globalt Ansvar är en följd av företagets 
vision; att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen känner 
trygghet (Carina Lundberg, 2005-04-28). År 2003 gick Folksam med i 
Globalt Ansvar, detta eftersom initiativets inriktning låg i linje med deras 
praktiska miljösatsningar genom åren. På hemsidan framgår att ”Folksam 
är medlem i Global Compact och i dess svenska motsvarighet, Globalt 
Ansvar. Företag som skriver under förbinder sig att följa riktlinjerna och 
redovisa hur arbetet går.” (Folksam, 2005) 
 
Tre viktiga riktlinjer existerar hos Folksam. Dessa utgörs av riktlinjerna för 
mänskliga rättigheter; vilket innebär att de genom sina placeringar aktivt 
ska påverka företag i relevanta branscher och regioner att systematiskt 
arbeta med grundläggande arbetsrättsliga frågor för de anställda, miljö; att 
Folksam investerar i företagsgrupper som aktivt arbetar med att reducera 
sin negativa påverkan på miljön och tobak; vilket betyder att de inte 
investerar i företagsgrupper där någon andel av omsättningen härrör från 
produktion av tobak eller tobaksprodukter (Folksam, 2005). 
 

H&M 
 
H&M är ett aktiebolag inom främst kläd- men också kosmetikbranschen 
som har över 1000 butiker i 21 länder världen över. Omvärlden, kunder och 
anställda ska kunna lita på att H&M tar ett stort socialt ansvar överallt där 
de är verksamma eftersom detta är en grundläggande värdering för dem. 
Det är också en del av den kvalitet som de erbjuder, säger Ingrid 
Schullström, chef för miljö och socialt ansvar på H&M som också är vår 
kontakt på företaget (Ingrid Schullström, 2005-04-12).  
 
H&M lägger ned stor kraft på att säkerställa och höja kvaliteten på sina 
varor. Dessutom har de resurser att regelbundet genomföra noggranna 
tester och kvalitetskontroller. I kvalitetsbegreppet ingår förutom god 
kvalitet på varorna att de är framställda utan miljöfarliga kemikalier eller 
skadliga ämnen samt att tillverkningen sker under goda förhållanden. Att ta 



 
 
 

Globalt Ansvar – socialt ansvar eller organisatoriskt hyckleri? 

56 

ansvar för påverkan på människor och miljö är centralt för H&M. De såg 
det därför som naturligt att acceptera regeringens inbjudan att delta i den 
svenska regeringens initiativ Globalt Ansvar och anslöt sig år 2002 (H&M, 
2005).  
 

ICA 
 
ICA-koncernen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med drygt 
40 000 medarbetare och 3 000 butiker i Skandinavien och Baltikum. 
Företaget ägs till 40% av ICA förbundet Invest AB och till 60% av 
holländska Royal Ahold N.V (ICA, 2005). 
  
Vi talade med Lisbeth Kohls, ansvarig för konsument- och kvalitetsfrågor 
på ICA. Hon menade att många svenskar dagligen kommer i kontakt med 
ICA på ett eller annat sätt (Lisbeth Kohls, 2005-03-23). Till följd av denna 
kontakt men även på grund av företagets roll som betydande inköpare och 
arbetsgivare strävar ICA efter att verka som en positiv kraft i samhället. De 
vill att kunder och andra intressenter ska känna trygghet och förtroende för 
dem och den verksamhet de bedriver. Själva har de valt att beskriva sin syn 
på etik och samhällsansvar genom begreppet ”Goda affärer” vilket handlar 
om att driva verksamheten med god lönsamhet och etik (Lisbeth Kohls, 
2005-03-23).  
 
Anslutandet till Globalt Ansvar, där de gick med år 2003, handlar om ett 
engagemang som stämmer väl överens med företagets värderingar och ICA 
vill med detta agera som ambassadör för mänskliga rättigheter, drägliga 
sociala och ekonomiska villkor och en god miljö (ICA, 2005). 
 

ITT Flygt  
 
ITT Flygt är världens ledande tillverkare, leverantör och utvecklare av 
dränkbara pumpar och omrörare och ägs till 100% av ITT Industries. 
Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och den största fabriken i 
Emmaboda. ITT Flygt definierar begreppet hållbarhet till att verksamheten 
bedrivs med en kombination av ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
ansvar. År 2001 presenterades företagets första hållbarhetsredovisning som 
främst riktade sig till deras viktigaste intressenter: kunder, nuvarande och 
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framtida medarbetare, ägare, leverantörer, myndigheter och kommuner 
(ITT Flygt, 2005). 
 
Målet med ITT Flygts hållbarhetsarbete är att hantera ekonomiska, sociala 
och miljömässiga risker på ett effektivt sätt, att stärka värdet på varumärket 
samt att öka värdet av de immateriella tillgångarna. Vår respondent på ITT 
Flygt var Ingrid Brauer som arbetar som chef för verksamhetsutvecklingen 
vilket innefattar bland annat koordinering av hållbar utveckling (Ingrid 
Brauer, 2005-04-04). De projekt som ITT Flygt genomfört inom detta 
område är till exempel samarbeten med kommunen i Emmaboda, projekt 
för att få in fler kvinnor i tekniska yrken samt att teckna avtal med Globalt 
Ansvar, vilket de gjorde år 2003. 
 

KPA  
 
KPA arbetar med försäkringar, kapitalförvaltning och 
pensionsadministration till kommunsektorn i Sverige. Företaget ägs till 60 
% av Folksam och 40 % av Sveriges kommuner och landsting. Kunderna är 
både arbetsgivare och anställda. Vår kontakt med KPA har skett via Sofia 
Hagman som är ansvarig för KPA:s samhällsansvar (Sofia Hagman, 2005-
04-11). 
 
KPA breddade år 1998 sitt synsätt från ett företagsekonomiskt perspektiv 
till att innefatta ansvar för ekonomi, människa och miljö. Verktygen för hur 
de ska jobba med dessa tre delar har resulterat i ägarpolicy, miljöpolicy och 
placeringspolicy. Den sistnämnda innebär att företaget har olika etiska 
kriterier när de ska utvärdera ett företag som de eventuellt ska placera i. De 
positiva kriterierna, det vill säga företag som KPA vill stödja, är företag 
som jobbar med att reducera sin negativa påverkan på miljön och arbetar 
med mänskliga rättigheter. De negativa kriterierna, företag som KPA vill 
undvika, är företag som har negativ påverkan på miljö, producerar vapen 
eller har omsättning som härrör från alkohol, spel eller tobak (KPA, 2005).  
 

Lernia  
 
Lernia arbetar med kompetensutveckling, rehabilitering och bemanning. 
Lernia är ett statligt ägt bolag och ska enligt ägarnas mål bedriva 
verksamheten på marknadsmässiga villkor och finansiera sin egen 
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utveckling (Lernia, 2005). Vi har haft kontakt med Elisabeth Lindgren som 
arbetar som kommunikationsdirektör på Lernia.  
 
I början av år 2004 anslöt Lernia sig till Globalt Ansvar. Lernia anser att 
ekonomi, miljö och socialt ansvar måste gå hand i hand för en hållbar 
utveckling. Den värdegrund som står bakom detta område är respekt, 
engagemang, professionalism och ansvar. Socialt ansvar tas bland annat 
genom att producera bra utbildningar och samarbeta med det lokala 
arbetslivet och branschorganisationer. Under året som gått har företaget 
jobbat med att skapa delaktighet för detta område för sina chefer och tagit 
fram en informationsskrift som heter ”Alla företag har en själ – det här är 
Lernias” (Elisabeth Lindgren, 2005-04-05). De planerar även att nu under 
år 2005 att föra dialoger med sina viktigaste intressenter. 
 

Löfbergs Lila 
 
Löfbergs Lila grundades av bröderna Löfberg år 1906 och är fortfarande 
familjeägda, huvudkontoret ligger i Karlstad (Löfbergs Lila, 2005). Vi hade 
en intervju med Kathrine Löfberg som arbetar som marknadschef och är 
ansvarig för all marknadsföring. 
 
År 1992 fick företaget en fastställd miljöpolicy och år 2004 gick de med i 
Globalt Ansvar. Löfbergs Lilas tar socialt ansvar bland annat genom att ha 
kravmärkta och rättvisemärkta produkter i sitt sortiment och ha som 
ambition att endast köpa kaffe från leverantörer som följer FN:s regler för 
mänskliga rättigheter. År 2002 fastställdes en etisk/social policy för 
verksamheten vilket är ett stort projekt som företaget har genomfört. Denna 
omfattar riktlinjer för att säkerställa ekonomisk, ekologisk och socialt 
hållbar utveckling för vår verksamhet. Via utbildning både internt och 
externt arbetar de för att sprida kunskap kring dessa frågor (Kathrine 
Löfberg, 2005-03-31).  
 

OMHEX  
 
OMHEX äger och driver norra Europas största värdepappersmarknad, 
inklusive börserna i Stockholm och Helsingfors. De levererar även 
marknadsplatstjänster och lösningar för finans- och energimarknaden 
(OMHEX, 2005). Vi har intervjuat Anna Rasin som arbetar som 
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informationsansvarig på OMHEX och har hand om den interna och externa 
kommunikationen. 
 
År 2003 anslöt sig OMHEX till Globalt Ansvar och de tar sitt sociala 
ansvar genom att verka för öppenhet, mångfald och en god arbetsplats. De 
ska även aktivt delta i samtal om näringslivets globala ansvar. Företaget 
började prata om socialt ansvar i ett vidare perspektiv var för ungefär tre år 
sedan, innan detta hade de jobbat mycket med miljöfrågor. Konkreta 
projekt som de har genomfört är bland annat införandet av en etikpolicy 
som fastställs av styrelsen varje år och granskas av oberoende part men 
även en nystartad jämställdhetskommitté. Just nu arbetar företaget med att 
ta fram en informationsfolder om ämnet som ska beskriva de olika 
områdena inom socialt ansvar Anna Rasin (2005-03-30). 
 

SWECO  
 
SWECO, ett av Nordens ledande konsultbolag inom miljö, teknik och 
arkitektur arbetar med omfattande och långtgående projekt som påverkar 
både samhällsutveckling och miljö. Inom SWECO finns en fastlagd 
kvalitets- och miljöpolicy där det övergripande målet är att utveckla företag 
och samhälle för att bidra till en hållbar utveckling för kommande 
generationer (SWECO, 2005).  
 
De anslöt sig till Globalt Ansvar under våren 2003 och menar att deras 
påverkan i samhället ställer stora krav på etik och integritet. Vår 
kontaktperson på företaget är VD:n för SWECO International AB, Mikael 
Kullman. För SWECO betyder det mycket att inte enbart lagar och regler 
efterföljs. De har med anslutningen till Globalt Ansvar åtagit sig att jobba 
aktivt och driva frågor, såväl internt och externt, rörande mänskliga 
rättigheter, kultur, religion, tradition, hälsa, arbetsvillkor och korruption 
(Mikael Kullman, 2005-04-05).  
  

The Body Shop  
 
The Body Shop sysslar med hud- och hårvård och vill med sin affärsidé 
förena framgång och vinst med etik och moral genom icke djurtestade 
produkter och service som tillgodoser kundernas behov. Företaget som 
befinner sig i kosmetikbranschen har blivit världskänt och unikt till följd av 
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sina affärer i kombination med sina värderingar och god etik. En viktig del 
som bidragit till The Body Shops starka utveckling är kundernas respons på 
de värderingar företaget genomsyras av (The Body Shop, 2005). 
 
Genom kontakt med Sandhya Forselius, informationsansvarig på The Body 
Shop, har vi fått en bild av företagets arbete med de sociala ansvarsfrågorna 
vilka har varit centrum för hela verksamheten sedan starten i 1976. För The 
Body Shop handlar det om att ta ansvar i alla led; inköp, tillverkning och 
distribution. Tanken är att skapa medvetenhet och debatt kring viktiga 
samhällsfrågor och insikten i att alla, genom prat och handling, kan göra 
skillnad. The Body Shop gick med i Globalt Ansvar år 2003 (Sandhya 
Forselius, 2005-04-06). 
 

V & S Group  
 
V&S Group tillverkar och distribuerar vin och sprit i norra Europa och är 
ett av världens tio största internationella spritdryckesföretag. Moderbolaget 
V&S Vin & Sprit AB är till 100% ägt av den svenska staten. Eftersom 
V&S är stora aktörer är det extra angeläget för dem med ansvarstagande 
som sträcker utöver lagar och regler (Vin & Sprit, 2005). 
 
År 1997 började V&S ett arbete med att minska på verksamhetens 
miljöpåverkan. Ansvaret utökades för 2 – 3 år sedan med socialt ansvar. 
Vår kontakt med företaget har skett via Claes Åkesson chef för CSR och 
kvalitet. Hans tjänst tillsattes för två år sedan och företaget anslöt sig till 
Globalt Ansvar år 2003. V&S arbetar även med att förbättra medarbetarnas 
arbetsmiljö och tar socialt ansvar genom att verka för en sund 
dryckeskultur. Ett stort projekt som genomförts är införandet av 
affärsetiska uppförandekoder som ska gälla för hela företaget (Claes 
Åkesson, 2005-03-23).  
 

Vattenfall  
 
Vattenfalls verksamhet går ut på att producera, distribuera och sälja energi 
och värme till kunder i Norden och norra Europa. I Norden är Vattenfall 
den ledande nätoperatören för lokal och regional distribution av el. Våren 
2002 ställde de sig bakom regeringens initiativ Globalt Ansvar och ville 
genom detta tydliggöra att de ställer sig bakom respekt för mänskliga 
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rättigheter och värnande om miljön. Vidare vill de medverka till att öka 
medvetenheten kring god etik i samhället. Enligt Åsa Pettersson (2005-04-
22), som varit vår kontaktperson på Vattenfall, ställer både intressenter och 
företaget krav på socialt ansvarstagande varför det är viktigt med ett tydligt 
etiskt förhållningssätt. Vattenfall som är ett statligt ägt bolag vill uppfattas 
som en god samhällsutvecklare och verka i framkanten i denna typ av 
frågor.  
 
En del av det sociala ansvaret inom Vattenfall handlar om att sträva mot ett 
uthålligt energisystem genom att kontinuerligt utveckla produktionen och 
distributionen av el och värme men även genom att utveckla nya 
energilösningar som är förenliga med en hållbar utveckling. Hållbar 
utveckling är enligt Vattenfall att tillgodose kundernas behov utan att 
äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina (Vattenfall, 
2005).  
 

Initiativ, standarder och riktlinjer 
 
Globaliseringen har ökat möjligheterna, men även kraven, för samarbete 
mellan stater och internationella organisationer. Europeiska Unionen (EU) 
och FN är två exempel på stora organisationer där stater jobbar tillsammans 
och skapar en mängd olika deklarationer, rekommendationer och riktlinjer 
för att hjälpa företag med arbetet inom socialt ansvar. FN påverkar företag 
genom sina konventioner, exempel på dessa är konventionen om mänskliga 
rättigheter, barnkonvention och Global Compact. EU har arbetat fram en så 
kallad grönbok som beskriver ståndpunkten i den aktuella frågan och kan 
genom sina direktiv påverka då dessa måste följas i alla medlemsländer 
(Europeiska kommissionen, 2004). Dessa stora organ som vi nämnt ovan 
arbetar främst med att skapa globala riktlinjer och förhållningssätt. De har 
gemensamt att de strävar mot vissa värden, det vill säga företagens sociala 
ansvarstagande. 
 
För att underlätta för företagen har ett antal NGOs uppkommit vilka 
angriper problemen på olika sätt. Ett sätt för företagen är att skapa och 
implementera uppförandekoder. Där nämner företagsrepresentanterna 
Social Accountability (SA) som en viktig organisation. Ett annat sätt är att 
redovisa enligt olika standarder, så kallade hållbarhetsriktlinjer. Global 
Reporting Initiative (GRI) är en viktig sådan som nämns och även 
presenteras kort nedan. Svenska FAR har arbetat fram riktlinjer för hur ett 
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företags hållbarhetsredovisning ska granskas. Det finns dock inga svenska 
riktlinjer om hur denna hållbarhetsredovisning bör utformas, det är istället 
upp till företagen att välja vilka riktlinjer de vill följa. 
 
Eftersom företag börjat lägga ner mer resurser på arbete med socialt ansvar 
har en ny nisch startat inom detta område för revisions- och konsultbolag. 
Det som efterfrågas är seminarium, förklaringar av nya begrepp och hjälp 
med implementering av riktlinjer samt upprättande och granskning av 
hållbarhetsredovisningar (Brunnberg et al, 2003). En av de större 
revisionsbyråerna, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har startad en ny 
avdelning som bara arbetar med frågor gällande hållbar utveckling och 
”reputation management” (Doane, 2005). De trycker främst på vikten av att 
skapa intressentdialoger. Även KPMG har valt att profilera sig inom denna 
fråga och har länge tryckt på vikten av att ha en oberoende part som 
granskar redovisningen (Larsson i Magnusson et al, 2003). Den oberoende 
granskningen kan vara ett sätt för företag att bli certifierade och få sitt 
arbete godkänt. Andra sätt att certifiera sig är att använda sig av olika 
certifieringsstandarder, såsom SA 8000 och International Organization for 
Standardization (ISO 14001) som granskar företagen. Om företagen 
godkänns kan de använda sig av dessa organisationers logotyper. 
 
På aktiemarknaden har olika hållbarhetsindex växt fram vars syfte är att 
mäta hur väl företaget uppfyller de krav som ställs av marknaden. Dow 
Jones Sustainability Indexes är det första och vanligast förekommande 
(DJSI, 2005). Det ordnas även olika tävlingar om vilka företag som har 
bäst hållbarhetsredovisning där European Sustainability Reporting Awards 
är en av dem. Svenska bolag som SAS och SKF har blivit nominerade, 
SAS för en väldisponerad och informativ redovisning och H&M har fått ett 
hedersomnämnande för en förstagångsredovisning som lever upp till de 
högt ställda kraven (Svenskt Näringsliv, 2004a). 
 
Av detta går att utläsa vidden av initiativ som tagits inom området. Antalet 
sträcker sig till flera hundra alternativ. För personer utanför denna flora av 
standarder och normer ter sig detta som en oöverskådlig djungel 
(Konsumentverket, 2003). Vi kommer nedan att presentera några av de 
mest förekommande alternativen baserat på de initiativ, riktlinjer och 
standarder våra respondenter har nämnt under intervjuerna. 
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        X = initiativ som företagen officiellt är anslutna till via initiativens hemsida 
        O = initiativ som företagen i intervjuerna har sagt att de följer  

 
Tabell 2 Initiativ, standarder och riktlinjer 
 

Globalt Ansvar 
 
I mars 2002 presenterade regeringen genom statsminister Göran Persson 
initiativet Globalt Ansvar som ligger under utrikesdepartementet (UD). 
Tanken är att understödja svenska företag i deras arbete med frågor rörande 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption och miljö. Ett anslutande till 
initiativet ska bidra till realisering av mänskliga rättigheter och en hållbar 
utveckling, att stärka svenska företags konkurrenskraft men också leda till 
ökad kunskap om de multilaterala regelverken (Regeringen, 2005b).  
Företag uppmanas att ansluta sig till Globalt Ansvar genom att offentligt 
deklarera att de stödjer och strävar efter att följa OECD:s riktlinjer och 
Global Compacts principer (Magnusson et al, 2003). Globalt Ansvar 
innebär för företag att de aktivt ska arbeta med frågor rörande socialt 
ansvar i sin verksamhet (Dagens Miljö, 2005). I dagsläget har femton 
svenska företag valt att ansluta sig till Globalt Ansvar. Detta innebär att de 
registreras på Globalt Ansvars hemsida och här även presenterar ett 
nedskrivet ställningstagande med information om hur företaget arbetar med 
dessa frågor. Att ställa sig bakom Globalt Ansvar betyder dock inte att 
företag som anslutit sig redan har fullbordat alla sina tänkta insatser utan 

Företag Globalt Ansvar Global Compact OECD:s riktlinjer GRI ISO 
Akademiska Hus X O O   O 

Apoteket X O O   O 
Banco X X O   O 

Folksam X X O   O 
H&M X X O X   
ICA X X O O O 

ITT Flygt X X O X O 
KPA X O O O O 

Lernia X O O O O 
Löfbergs Lila X O O   O 

OMHEX X O O     
SWECO X O O   O 

The Body Shop X O O O O 
V&S Group X O O O O 
Vattenfall X O O O O 
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initiativet är också öppet för företag i planeringsstadiet för ett socialt 
ansvarstagande (Dagens Miljö, 2005). 
 
En allmän uppfattning är att det i svenska företag finns en avsaknad av 
kunskap i hur frågorna av karaktären socialt ansvar ska kunna 
implementeras (Magnusson et al, 2003). Vidare behövs även kunskap för 
operationalisering av socialt ansvar på företagsnivå (Sida, 2004). I detta 
skede är tanken att Globalt Ansvar ska kopplas in då initiativet bjuder upp 
till diskussion och ska öka medvetenheten och göra grumliga 
tolkningsutrymmen på området klarare. Syftet med initiativet är alltså till 
stor del att konkretisera problemen som företag i Sverige står inför, detta 
genom att bland annat erbjuda diskussionsseminarier där anslutna företag 
delger sina egna erfarenheter till andra. Frågor som kommer upp till 
diskussion är gällande frivilligheten, som idag är det rådande (Regeringen, 
2005b). Globalt Ansvar saknar juridisk bindning eftersom området socialt 
ansvar idag är på frivillig basis och har även en avsaknad av 
kontrollfunktion (Sida, 2004).  
 
I intervjun med Niklas Bergström (2005-04-28), Globalt Ansvars 
nuvarande ambassadör, frågade vi om vad han ansåg att syftet med Globalt 
Ansvar är. Han tryckte framförallt på att skapa en löpande fungerande 
dialog med svenska företag om hur de i sin affärsutövning, på fält både i 
Sverige men främst i utvecklingsländer, ska förhålla sig på ett socialt och 
miljömässigt ansvarsfullt sätt. Globalt Ansvar ska ses mer som 
informationssamordnare än konsulter. Han poängterade också vikten av att 
inte begära av företag att ta över statens roll att påverka i vissa frågor som 
rör bland annat mänskliga rättigheter. Vidare menar han att Globalt 
Ansvars roll är att internt inom regeringskansliet se till att skapa en enhetlig 
svensk CSR-politik tillsammans med berörda fackförbund och myndigheter 
samt att göra Sveriges röst hörd på den internationella marknaden. Detta 
syfte tycker han att Globalt Ansvar uppfyller idag men vill också poängtera 
att de jobbar med att förbättra detta löpande. 
 
Niklas Bergström (2005-04-28) ville också poängtera att Globalt Ansvar 
aktivt samarbetar med andra organisationer. De jobbar bland annat med EU 
och om hur EU ska förhålla sig till CSR, med ISO och självklart även med 
Global Compact och OECD. De arbetar också med GRI för att se om 
riktlinjerna går att revidera och uppdatera. Globalt Ansvar rekommenderar 
företag att ansluta sig till GRI om de blir tillfrågade. De har inget aktivt 
samarbete med Global Compacts nordiska nätverk eftersom de fokuserar på 
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Norden och endast på Global Compact och inte på OECD:s riktlinjer 
(Niklas Bergström, 2005-04-28).   
 

Global Compact 
 
Global Compact är ett av de stora organ som arbetar med att skapa globala 
riktlinjer och förhållningssätt och dess tio principer utgör den ena halvan av 
Globalt Ansvars grund. Global Compact är ett frivilligt, internationellt 
nätverk för både privata och offentliga organisationer vilket stödjer ett 
socialt ansvarstagande. Tanken bakom är att vara förberedd på de 
utmaningar som dagens globalisering leder till (FN, 2005).  
 
“We have to choose between a global market driven only by calculations of 
short-term profit, and one which has a human face.” Kofi A. Annan (FN, 
2005a) 
 
Idén presenterades för första gången på agendan under toppmötet The 
World Economic Forum i januari 1999 där FN, genom generalsekreterare 
Kofi Annan, uppmuntrade alla företag att aktivt delta i Global Compact. 
Syftet med mötet var att utbyta erfarenheter kring företags sociala ansvar, 
konferera kring tankar om en rättvis och bärkraftig utveckling men även att 
sammanställa åskådliga förslag för Global Compacts framåtskridande. 
Annan proklamerade att Global Compact skulle föra FN, NGOs, 
arbetstagareorganisationer och samhälle samman i kampen för mänskliga 
rättigheter, miljö, arbetsvillkor och antikorruption (Regeringen, 2005c). 
Global Compact accepterar inte finansiellt stöd från näringslivet och det 
finns bestämmelser över hur FN:s logo får användas av inblandade företag 
(Bjurling och Bergh de Medeiros, 2001).  
 
Initiativet är grundat på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna samt på International Labour Organizations (ILO:s)20 
konventioner och har många likheter med OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag, vilka förklaras i nästa avsnitt. I en parallell 
samverkan med både FN såväl som det offentliga och civila samhället 
mynnar initiativet ut i tio etiska principer som är tänkta att förenas med 
företagens policyplaner (Regeringen, 2005d). Global Compact är inte 

                                           
20 FN-organ som sätter minimigränser för arbetsrättsliga rättigheter såsom kollektivförhandling, 
avskaffande av tvingande arbete, frihet och rätten att skapa föreningar, jämställd behandling (ILO 2005).  
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juridiskt bindande men anslutna företag förväntas att i sin verksamhet 
integrera de principer som beskrivs nedan (FN, 2005).  
 
De två första principerna behandlar området mänskliga rättigheter där 
företag bör (1) visa stöd och respekt för skyddet av internationella 
mänskliga rättigheter och även (2) vägra delta i kränkning av mänskliga 
rättigheter (FN, 2005). De fyra följande principerna rör frågor kring arbete 
där företag väntas (3) stödja föreningsfrihet och medgivande till rätten av 
kollektiva förhandlingar, (4) avskaffa tvingande arbete och (5) barnarbete 
samt (6) eliminera diskriminering inom anställning och arbete (FN, 2005).  
 
Miljö är det tredje området som företag är skyldiga att visa hänsyn till. En 
strävan efter (7) implementering av förebyggande och effektiva program 
för miljöfrågor, (8) initiativ som demonstrerar ett miljömässigt ansvar och 
(9) avancemang av spridningen av miljömässigt accepterbara teknologier är 
önskvärda ageranden (FN, 2005). Den tionde och sista principen, som är 
den senast tillagda, handlar om antikorruption. Denna princip innebär att 
(10) det är eftersträvansvärt att företag avancerar och erkänner initiativ som 
motverkar alla former av korruption, mutor och utpressning (FN, 2005).  
 
Den kritik som framförts mot Global Compact riktar sig främst mot två 
punkter. Den första punkten handlar om att Global Compact talar för en fri 
marknad som ett mål i sig. Kritikerna menar att det finns anledning att med 
skepsis se på den företagsstyrda globaliseringen och den globala handeln. 
De trycker på att problemet inte är att företagen har för lite att säga till om i 
FN utan snarare motsatsen, det vill säga att företagen redan har för mycket 
att säga till om inom exempelvis förhandlingar i World Trade Organisation 
(WTO). Den andra punkten gäller bristen av kontroll och uppföljning, utan 
detta finns inget bevis att företagen verkligen följer och arbetar med 
principerna. Detta innebär då att företagen använder FN:s logga utan att 
göra några konkreta förbättringar. Risken med detta är att trovärdigheten 
med FN urholkas (Bjurling och Bergh de Medeiros, 2001). 
 

OECD och dess riktlinjer för multinationella företag 
 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, 
grundades år 1960 och är ett stort organ som skapar globala riktlinjer och 
förhållningssätt. Organisationen har idag 30 medlemsländer, varav Sverige 
är ett av dem och samarbetar med cirka 70 andra länder och oberoende 
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organisationer. Målsättningen med OECD är att uppnå en hög uthållig 
tillväxt och sysselsättning med bibehållen finansiell stabilitet samt att öka 
levnadsstandarden i medlemsländerna (OECD, 2005). 
 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag utgör Globalt Ansvars andra 
halva. Riktlinjerna började gälla år 1976 och för fem år sedan reviderades 
riktlinjerna och omfattar nu även hur företag ska agera gällande miljö och 
korruption. Riktlinjerna är frivilliga men medlemsländerna har åtagit sig att 
främja dessa genom bland annat nationella kontaktpunkter (NKP) 
(Regeringen, 2005d). Dessa nationella kontaktpunkter är i Sverige 
sammansatt av fack, näringsliv och stat men detta varierar från land till 
land. Via NKP kan vem som helst anmäla till OECD om de tycker att ett 
företag har brustit mot OECD:s riktlinjer. Då är kontaktpunkterna skyldiga 
att undersöka detta för att sedan ge en rekommendation (Niklas Bergström, 
2005-04-28). 
 
Att de ekonomiska förutsättningarna har ändrats, till både art, omfattning 
och hastighet gör att multinationella företag möter nya strategiska 
utmaningar. Investeringar i utlandet har ökat kraftigt och stor del av 
företags produktion läggs i lågkostnadsländer. Nära relationer med kunder 
och leverantörer gör att företagens gränser suddas ut alltmer. Dessa ändrade 
förutsättningar gör att företagen efterfrågar gemensamma riktlinjer som 
sträcker sig över gränserna. Målet med OECD:s riktlinjer är att de 
multinationella företagens verksamhet och regeringspolitiken 
överensstämmer likväl att stärka det förtroendet som finns mellan företagen 
och de samhällen som dessa verkar i. Vidare ska riktlinjerna förbättra 
klimatet för fortsatta utlandsinvesteringar och öka bidraget till en hållbar 
utveckling som företagen lämnar (Regeringen, 2005d).  
 
OECD:s riktlinjer grundar sig på FN-anknutna ILO, Riodeklarationen21 och 
Agenda 2122. Riktlinjerna är uppdelade efter begrepp och principer, allmän 
policy, offentliggörande, anställning och förhållandet mellan arbetsgivare 
och arbetstagare, miljö, bekämpande av bestickning, konsumentintressen, 
vetenskap och teknik samt konkurrens och beskattning (Regeringen, 
2005d).  
 

                                           
21 FN-deklaration om miljö och utveckling, sammanfattat i 27 principer från ett möte i Rio de Janeiro år 
1992 (Regeringen 2005). 
22 Agenda för att nå en hållbar utveckling, härstammar från Riodeklarationen (Regeringen 2005). 
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I den allmänna policyn framgår att företagen ska ta hänsyn till rådande 
förhållanden och politik i värdlandet23 och syfta till att uppnå en hållbar 
utveckling både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Företagen ska till 
exempel bygga upp den lokala kapaciteten, bilda humankapital och främja 
anställdas medvetenhet om rådande policy. Företagen ska även avstå från 
att godta undantag som inte förutses i värdlandets lagar och då det är 
möjligt försöka påverka leverantörer och affärspartners att tillämpa 
OECD:s riktlinjer (Regeringen, 2005d).  
 
Företagen bör också se till att läglig, regelbunden, pålitlig och relevant 
information offentliggörs. Den information som ska inkluderas är 
företagets verksamhet, struktur, finansiell information och resultat. 
Riktlinjerna påpekar även att företag ska tillämpa höga kvalitetsnormer för 
icke-finansiell information såsom miljö och sociala aspekter (Regeringen, 
2005d). 
 
OECD:s riktlinjer för anställning och förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare ger företag vägledning om hur de bör agera inom ramen för 
tillämpliga lagar, förordningar och rådande praxis. Företagen bör 
respektera de anställdas rätt att företrädas av fackföreningar och kunna 
förhandla med sin arbetsgivare, de bör även tillhandahålla de resurser och 
den nödvändiga informationen som kan behövas vid förhandlingar. 
Företagen bör även bidra till avskaffandet av barnarbete och tvångsarbete 
(Regeringen, 2005d).  
 
Förutom att ta hänsyn till lagar, författningar och praxis i de länder där 
företaget är verksamt ska det även ta hänsyn till internationella avtal, 
principer och normer. Utöver detta bör företagen beakta behovet av att 
skydda miljön, den allmänna hälsan, säkerheten och bedriva sin verksamhet 
på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling. Principerna påpekar vikten 
att upprätta och vidmakthålla ett system för miljöledning som är särskilt 
anpassat för företaget. Detta system ska bland annat innehålla insamling 
och utvärdering av lämplig information, upprättande av mål, regelbunden 
övervakning och verifikation och tillhandahålla adekvat information till 
intressenterna (Regeringen, 2005d).  
 
I en situation där företagen försöker utveckla eller bibehålla sin verksamhet 
kan det förekomma mutor eller andra otillbörliga fördelar till intressenter. 
OECD:s riktlinjer gällande bestickning behandlar hur företagen bör agera i 
                                           
23 Ett land där företaget bedriver verksamhet (Horn af Rantzien i Magnusson et al 2003). 
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dessa situationer. Till exempel ska detta motverkas genom att insynen ökar 
och kontrollsystem upprättas (Regeringen, 2005d). De övergripande 
riktlinjerna för företag är att de ska handla enligt god affärssed och 
marknadsföringssed. Enligt punkten konsumentintressen ska de dessutom 
vidta berättigade åtgärder för att säkerhetsställa kvaliteten hos de varor och 
tjänster de tillhandahåller. Särskild vikt läggs vid att följa normer för hälsa 
och säkerhet samt att lämna riktig och tydlig information rörande varornas 
eller tjänsternas innehåll (Regeringen, 2005d).  
 
Företagen bör sträva efter att se till att verksamheten stämmer överens med 
den vetenskapliga och tekniska policyn i värdländerna. De ska även bidra 
till den tekniska utvecklingen och den lokala innovationsförmågan och om 
det är möjligt verka för spridning av teknologi (Regeringen, 2005d). 
Verksamheten bör även drivas i en miljö med konkurrens, dock med 
hänsyn till tillämpliga lagar och förordningar. Företagen bör särskilt avstå 
från konkurrensbegränsade avtal, anbudssamverkan, fastställa 
produktionskvoter eller dela upp marknader (Regeringen, 2005d). Vidare 
bör företagen i rätt tid betala in sina skatter och bidra till värdländernas 
offentliga finanser. Slutligen ska rätt information lämnas till myndigheterna 
och skattelagarna ska följas (Regeringen, 2005d).  
 

Global Reporting Initiative 
 
Global Reporting Initiative (GRI) bildades 1997 av företag som ansåg att 
det var aktuellt att arbeta fram en gemensam och internationell mall för 
hållbarhetsredovisningar. GRI är sedan 2002 en oberoende organisation 
som officiellt samarbetar med FN:s United Nations Environment Program 
(UNEP) och Global Compact. Syftet med mallen är att den ska kunna 
användas av både rapportskrivare och rapportanvändare. Den ska även 
underlätta möjligheterna att jämföra olika företag mellan varandra (GRI, 
2005). GRI:s riktlinjer är de riktlinjer som fått störst genomslagskraft inom 
hur området socialt ansvar ska redovisas (FEE, 2005).  
  

International Organization for Standardization 
 
International Organization for Standardization (ISO) har funnits sedan 
1947 och är ett internationellt nätverk med 148 medlemmar vilken har 
rollen som världens största utvecklare av standards. Medlemmarna utgörs 
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av nationella institut för standarder världen över, med ett huvudsäte i 
Genève där hela verksamheten koordineras. ISO:s primära uppgift är att 
utveckla av tekniska standarder. Tanken är att dessa standarder ska bidra 
till att utveckla hantering och tillverkning av varor på ett mer effektivt och 
säkert sätt (ISO, 2005). ISO har en överbryggande position mellan offentlig 
och privat sektor eftersom vissa organisationer befinner sig i 
regeringsstrukturen i sina länder medan andra är renodlat privata. ISO 
definieras och placeras i facket som NGOs vilket innebär att de ser saker ur 
både den privata och offentliga sektorns perspektiv. Med detta synsätt kan 
lösningar som leder till konsensus mellan både företag och samhälle uppstå 
(ISO, 2005).  
 
ISO-standarder är frivilliga eftersom NGOs inte har några legala rättigheter 
för att genomdriva sina förslag. Trots att ISO inte reglerar eller stiftar lagar 
är deras standarder i många fall efterfrågade och krävda på marknader 
(ISO, 2005). Att ISO9000 och ISO14001 är bland de mest välkända bland 
ISO-standarderna inses då dessa beskrivs i kvantitativa termer. De är 
implementerade i över 600 000 företag i över 150 länder vilket visar på 
deras genomslagskraft (ISO, 2005a). ISO9000 har kommit att bli en 
internationell referens för kvalitetsstyrning och ISO14001 är på god väg att 
uppnå detsamma inom sitt område, att möjliggöra företag att möta deras 
miljömässiga utmaningar (ISO, 2005a). Idag ses dessa ISO-standarder som 
några av de mest grundläggande, som mer eller mindre alla företag 
förbinder sig till (Magnusson et al, 2003). Den 24 maj 2005 ordnades ett 
seminarie med stöd från Globalt Ansvar angående arbetet med en ny 
standard, ISO 26000, för socialt ansvarstagande. Syftet med standarden är 
att underlätta för företag, myndigheter och andra organisationer att arbeta 
med frågor som rör socialt och miljömässigt ansvar på ett jämförbart och 
konkret vis, arbetet förväntas vara klart år 2008 (ISO, 2005b). 
 

Det sociala ansvaret 
 
Vi vill med följande avsnitt presentera resultatet av de femton 
telefonintervjuerna. Med tanke på att vissa frågor kan anses vara känsliga 
och av den karaktären att det enskilda företaget inte vill offentliggöra sina 
svar, har vi valt att låta dem vara anonyma i detta kapitel. Företagen har 
slumpvis tilldelats ett nummer för att möjliggöra jämförelser. 
Respondenterna har förutom frågor knutna till Globalt Ansvar även fått 
svara på hur de ser på området socialt ansvar som helhet och vad de lägger 
i begreppet. Vi har även haft en intervju med Niklas Bergström (2005-04-
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28) som är ambassadör för Globalt Ansvar och hans åsikter presenteras i 
anslutning till Globalt Ansvar. Detta kapitel är skrivet utifrån våra 
tolkningar av respondentens svar vilka har kopplats samman med citat från 
företagsrepresentanterna. 
 

Från miljöansvar till socialt ansvar 
 
Samtliga respondenter jobbar med frågor angående socialt ansvar men 
begreppen och vad företagen lägger i dem skiftar. De allra flesta 
respondenterna använde sig av begreppet socialt ansvar under intervjun 
men det förekom även andra, såsom hållbar utveckling, CSR och Social 
Responsibility. Många av respondenterna har beskrivit att området socialt 
ansvar är en utveckling från miljöfrågorna som företagen länge jobbat med. 
 
”Man kan säga att det började med de miljömässiga frågorna på 
produktionen och sedan kom etiska och rättvisefrågor upp under mitten av 
90-talet och sedan har det fortsatt.” (Företag 4) 
 
”När det gäller miljöfrågor är det en annan sak, för där är det väldigt 
konkret, för där började det på åttiotalet och där går det att hänföra det till 
den tiden, men socialt ansvar är mycket svårare, det är mer saker som 
sitter i väggarna så att säga.” (Företag 6) 
 
Det miljömässiga arbetet, menar respondenterna, började redan på 1970- 
och 1980-talet och det var då som arbetet med olika ansvarsfrågor började. 
Att detta sedan utvidgades ses mer som en logisk följd och initiativet för 
det utvidgade ansvaret togs på flera företag av den person som var 
miljöansvarig. En företagsrepresentant menar att ansvarsfrågor har funnits 
under hela den tid som företaget verkat men tagit sig uttryck i olika former. 
Ett exempel på detta var under andra världskriget då företaget tog sitt 
ansvar fast det då inte var mediaupphaussat och kallades för socialt ansvar. 
Anledningen till att arbetet ofta grundar sig i ett miljöansvar menar en 
respondent beror på att det är enkelt och konkret.  
 
”Ja och det är väl ofta så det börjar, för att det är enkelt och påtagligt.” 
(Företag 3) 
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En annan respondent menar att frågor angående utsläpp och jämställdhet är 
mycket lättare att mäta och att etik- och moralfrågor därför kommer som 
andra prioritet.  
 
Vi frågade också respondenterna om när området utvecklades från endast 
miljöfrågor till att även omfatta socialt ansvar. De allra flesta respondenter 
säger att det är först de senaste åren som de märkt av ett ökat intresse för 
denna fråga och att begreppet används i tidningar och andra media. Även 
1997 – 1998 är årtal som nämns av ett flertal. Det var de åren som 
företagen gjorde avgörande kundundersökningar, införde uppförandekoder 
och policys, miljöcertifierades och gjorde sina första officiella 
ställningstaganden. Dessa år pekas ut av respondenterna som viktiga 
milstolpar och de menar att arbetet sedan dess bara har accelererats. 
 

Begreppet socialt ansvar 
 
Ur svaren har det även framgått att respondenterna tycker att det finns 
svårigheter med alla policys och begrepp som finns idag. Det är ett viktigt 
arbete att bena ut och se lösningar för hur allt hänger ihop i det egna 
företaget. 
 
”Jag tror att det är ganska många av ens kollegor som, i princip inklusive 
mig själv, som känner att: - Jaha, man har jämställdhetskommittéer, man 
har policys, arbetsmiljöpolicys, man har lokala varianter, man har 
internationella varianter, vi har en etikpolicy. Hur hänger allt det här 
ihop?” (Företag 5) 
 
För att strukturera upp området och skapa sig en överblick om hur de 
hänger samman i det enskilda företagen har ett antal företag valt att dela 
upp området i tre delar. 
 
”Vi har delat upp det som handlar om socialt ansvar i olika delar, det 
handlar om ett, det som är det ekonomiska ansvaret, två, det som är det 
miljömässiga ansvaret och tre, det som är det sociala ansvaret.” (Företag 
11) 
 
”Frågor som hamnar under dessa tre kategorier finns på många ställen i 
företaget och det är ju sånt som normalt ingår i vår verksamhet och […] 
det är bara när man lägger ihop dem som det totalt sett blir något socialt 
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ansvarsperspektiv. Ja så fungerar det, det finns alltså ingen avdelning som 
har det här som uppdrag.” (Företag 3) 
 
I princip alla respondenter har under intervjuns gång påpekat svårigheterna 
med området socialt ansvar och problemet med vad som egentligen räknas 
in i detta. De tycker att det är ett svårdefinierat begrepp och att de faktorer 
som ingår inte kan pekas ut. Socialt ansvar menar företagen är något som 
genomsyrar hela verksamheten. 
 
”Det är ju inte så att på dagarna mellan åtta och fem så gör vi det här och 
mellan fem och sju så sätter vi oss och tar socialt ansvar, så fungerar ju 
inte vi utan det finns i allt vi gör.” (Företag 5)  
 
Det här problemet blev bekräftat när vi frågade hur mycket pengar som är 
budgeterat för arbetet inom dessa frågor. Ingen av de femton 
respondenterna kunde ge något kvantifierat svar utan menade att det är 
pengar som ingår i den löpande verksamheten. Några av respondenterna 
hade genomfört specifika projekt eller marknadsföringskampanjer som var 
mätbara. Andra menade att kostnaden för de personer eller avdelningar som 
endast jobbar med socialt ansvar förvisso kan mätas men att arbetet 
sträcker sig längre än så. Även här påpekade en respondent att kostnaden 
för miljöarbete var lättare att mäta och presentera. Enligt en respondent var 
sponsring en kostnad som gick att mäta och att detta kunde ses både som 
marknadsföringsprojekt men även som socialt ansvar.  
 
Vad är det då för specifika faktorer som företagen och dess företrädare 
lägger i begreppet? Många respondenter har poängterat ansvaret med att 
driva ett företag som åtminstone gör en hyfsad vinst eller avkastning. Det 
sociala ansvaret har en lägre prioritet när det kommer till kritan. I en 
konkurrenssituation blir det huvudsakliga ansvaret att leverera vinst, menar 
en respondent. 
 
”Det handlar om att driva verksamheten med lönsamhet och god etik. Det 
handlar om att vi ska föra en öppen dialog med samhället, det handlar om 
att vi ska främja hälsa och att jobba för en god miljö med hållbar 
utveckling. Det kan också vara att vi har en öppen redovisning.” (Företag 
4) 
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”Vi måste ju först och främst arbeta med vår affärsidé, våra produkter, 
tjänster och det och se till att vi har en bärkraft och se till att vi har en 
lönsamhet så att säga.” (Företag 5) 
 
Att ta ansvar utöver det som är lagstiftat är en annan diskussion som 
uppkommit i intervjuerna. Här anser ett par respondenterna att det är viktigt 
att ta ansvar utöver det som är skrivet i lagstiftningen. Denna åsikt är 
särskilt påtagligt hos företag som verkar i andra länder än Sverige eller de 
som handlar med underleverantörer från mindre utvecklade ekonomier. 
Respondenterna menar att lagstiftningen i dessa länder ofta är bristande, det 
är då bra att ha internationella regler och riktlinjer att följa eftersom 
ansvaret ska tas av företaget över gränserna. En respondent diskuterar i 
termer om att andra företag de varit i kontakt med har kommit fram till att 
det enda rimliga för företaget är att följa det som är lagstadgat och att 
kunder, anställda och andra intressenter tycker att ansvar utöver detta inte 
ger något mervärde. 
 
”Ja, att uppfylla lagstiftningen är ju inte alltid att ta sitt sociala ansvar om 
man så säger.” (Företag 7) 
 
”Vi tycker väl för det första att det är frivilligt, att det inte är lagstadgat 
utan att det går utöver lagstiftningen och för det andra så är det ju frågor 
som våra intressenter tycker är viktiga. Att man tar ansvar för sin egen 
verksamhet, alltså det handlar inte om välgörenhet utan det handlar om 
hur vårt företag påverkar människor och miljö.” (Företag 13) 
 
”Det sociala ansvaret inbegriper ju även det som är lagstadgat, för det 
finns ju inte en världslag för lagarna ser ju väldigt olika ut i olika delar.” 
(Företag 15) 
 
Om socialt ansvar är ansvar utöver lag eller om ansvaret även inbegriper 
det som är lagstadgat har företagen olika åsikter om. Ett antal respondenter 
menar att socialt ansvar endast är det som går utöver lagstiftningen och att 
ett ansvar att följa lagen är självklart för att försäkra sig om företagets 
överlevnad. En respondent menar att socialt ansvar är att vara ett ”schysst 
företag” och med det menar denne att företaget ska agera lagligt när det 
gäller skatter och andra regler men även bidra till en dräglig situation för de 
personer som är kopplade till företaget i något led. 
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Förutom ekonomiskt och lagligt ansvar nämner i princip alla företag hur 
viktigt det är att ta ansvar för sina anställa, både i och utanför Sverige. 
Förutom de som är direkt anställda i företagen vill de även värna om 
människor som påverkas i rakt upp- eller nedstigande led i 
leverantörskedjan. Det ansvar företagen främst nämner är att följa de 
mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention. Gällande de anställda 
nämns att företagen har ett ansvar att samarbeta med fackförbund och att 
alla anställda har bra arbetsvillkor. I följande citat beskriver våra 
respondenter vilka aspekter de lägger i begreppet socialt ansvar. 
 
”Det gäller då mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption och 
miljöpåverkan.” (Företag 2) 
 
”Då tar jag sex utav de tio principerna för Global Compact. De för 
arbetsrätt och mänskliga rättigheter.” (Företag 12) 
 
”I det lägger jag då att man ska försöka få ihop då alla de här olika 
delarna, att företaget ska gå bra, att de anställda ska vilja jobba där, och 
de som påverkar oss och de vi påverkas av tycker att vi är ett okej företag 
att ha att göra med.” (Företag 8) 
 
Fem respondenter nämner även ett antal branscher som de anser vara 
viktiga att undvika när det gäller socialt ansvar. Företagen vill inte 
förknippas med alkohol, droger, vapen, tobak och prostitution. 
 
Vad gäller sponsring som socialt ansvar skiljer åsikterna sig åt mellan 
respondenterna. Som vi nämnde ovan anser en respondent att sponsring 
både kan kopplas till marknadsföring och socialt ansvar. Den samme trodde 
också att sponsring är något som kunderna vill se kopplat till företagets 
sociala ansvarsarbete. Ungefär hälften anser att sponsring hör till socialt 
ansvar men under förutsättning att företaget även tar annat ansvar och inte 
bara ger pengar till välgörande ändamål. 
 
”Jag tycker att det är de här olika bitarna, att man inte bara jobbar med 
sponsring eller att man bara låter sin hemsida arbeta och tala om att man 
då stöder olika organisationer, det är viktiga bitar men det måste ju bottna 
i någonting mera.” (Företag 11) 
 
Andra halvan av respondenterna menar att välgörenhet och liknande 
sponsring är att stjäla från ägarna, om det inte är de som initierat till 
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handlingen. Dessa respondenter menar att det enda ansvaret företagen ska 
ta är för de intressenter som påverkas och som påverkar företaget.  
 
”Det är ju oerhört viktigt att definiera vad det sociala ansvaret är. Jag 
tycker till exempel att det inte är socialt ansvar att donera pengar till 
välgörenhet. För att hårdra det är det som att ge bort, alltså en VD som 
väljer att sponsra en skola med några miljoner, han tar pengar från ägarna 
och ger till skolan.” (Företag 2) 
 
”Alltså jag får ibland tacka nej till behjärtansvärda ändamål, därför att det 
är inte det som är grunden till att vi går hit och jobbar på dagarna, för att 
vi ska göra gott och skänka pengar till biståndsorganisationer.” (Företag 5) 
 

Arbetet med socialt ansvar 
 
Det sätt företag säger att de tar socialt ansvar på är starkt kopplat till den 
verksamhet de bedriver. Här menar respondenterna att de tar ansvar inom 
de områden som de påverkar och blir påverkade av.  
 
Ett antal av respondenterna har svarat att de har gjort kundundersökningar, 
riskanalyser och indexundersökningar för att se vilka svaga punkter 
företaget har. Vissa har gjort detta arbete internt inom företaget medan 
andra har använt sig av konsultföretag. Utifrån dessa undersökningar har 
företagen analyserat hur de förhåller sig till andra i samma bransch och 
infört uppförande koder som ska gälla i hela företaget. En respondent 
berättar om deras uppförandekoder som innefattar 150 krav på hur 
företaget ska agera och vikten av att se till att det finns beskrivet hur det 
ska göras och inte bara att det skall göras. Respondenten menar att det 
kostar miljontals kronor men att det i längden blir billigare att göra det en 
gång för alla och då för företaget som helhet. 
 
”Samtidigt ska man ha klart för sig att om man inte har de här hur-
verktygen så kanske det blir ännu dyrare för då springer folk runt som yra 
hönor här och anlitar egna konsulter så fort de stöter på problem. Så i det 
långa loppet så sparar det här pengar. Så att det ska bli billigare och 
effektivare att implementera vår affärsetiska uppförandekod.” (Företag 1) 
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Det är inte alla företag som infört uppförandekoder eller etiska regler. För 
det första kostar det mycket pengar och för det andra tycker inte alla att det 
behövs, de menar att det ändå sitter så djupt rotat i företaget. 
 
”Etiska regler behöver bara den som inte vet hur han ska uppföra sig.” 
(Företag 14) 
 
Det som respondenterna särskilt poängterat är vikten av fungerande 
uppförandekoder i de led som direkt möter kund eller leverantörer. Dessa 
finns både internt, hur det egna företaget ska uppträda, men även externt 
hur företagen vill att deras leverantörer och andra intressenter ska uppträda. 
En respondent tycker att det är där företaget kan göra skillnad eftersom 
inflytandet är så pass stort. En annan påpekar också hur viktigt det är att ta 
ansvar för sina dialoger med leverantörerna, därför att det är de och inte 
politikerna som företaget träffar när affärer ska göras. Förutom 
uppförandekoderna nämns andra sätt att ta ansvar gällande leverantörerna, 
till exempel att inte binda några längre avtal och att utvärdera varje affär 
enligt en modell där underleverantörerna även kollas upp. En respondent 
menar också att allt annat lika väljer de en leverantör som också aktivt 
jobbar med socialt ansvar. 
 
”Man kan ju säga att ansvaret blir indirekt om man pratar om leverantörer 
också. Att man tar ansvar för deras påverkan också.” (Företag 2) 
 
Flera respondenter har påpekat att det sätt företaget tar socialt ansvar 
hänger ihop med marknadssituationen, tjänsterna och produkten. I en 
monopolsituation gäller vissa regler och i en konkurrenssituation gäller 
andra, menar en respondent och syftar till att om man verkar i en 
monopolsituation måste företaget ta extra stort socialt ansvar. En annan 
menar att eftersom de är ett kontorsföretag så har de liten direkt påverkan 
på miljö och sociala frågor. Den direkta miljöpåverkan är bara de sopor 
som företaget genererar och den el som de förbrukar. 
 
”Det handlar om hur våra produkter ser ut och vad som finns i dem, hur de 
har tillverkats, sålts och transporterats. Det är där vi som företag kan göra 
skillnad för där har vi ju ett inflytande på våra leverantörer och så vidare.” 
(Företag 7) 
 
Ett annat område som flera av respondenterna har nämnt när vi frågat om 
på vilket sätt de tar socialt ansvar är gällande de anställda. Här menar 
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respondenterna att de samarbetar med fackförbund, kommuner och andra 
ideella organisationer för att de anställda ska ha det så bra som möjligt och 
att detta är ett sätt att ta socialt ansvar. 
 
”Genom att vi försöker vara en väldigt aktiv part i det lokala arbetslivet. Vi 
försöker visa på goda exempel kring ett antal frågor där vi tagit ställning 
kring det här med integration, där vi försöker visa på vårt sätt att ålder, 
kön, bakgrund och etisk bakgrund inte har någon betydelse.” (Företag 8) 
 
Slutligen tycker alla respondenter att ett anslutande till olika initiativ och 
att följa principer, riktlinjer och standarder är ett sätt att ta socialt ansvar. 
Det är ett aktivt ställningstagande som visar att företaget tror på den här 
frågan och som kan motivera andra att också göra det. 
 
”På det större så kan jag säga att vi har utvecklat partnerskap med 
frivillighetsorganisationer och vi har tecknat avtal med Global Compacts 
principer och OECD:s riktlinjer.” (Företag 12) 
 

Därför tar företagen socialt ansvar 
 
För att få en uppfattning om anledningen till att företagen tar socialt ansvar 
har vi frågat respondenterna om detta. Svaren har varit varierande, allt ifrån 
att det är en självklarhet till att det finns inrotat i företagskulturen. Några av 
respondenterna har även nämnt att det förväntas av dem att de gör det. 
 
”För att det är en ganska självklar grej.” (Företag 2) 
 
”Varför? Det är egentligen för att: - Varför skulle vi inte göra det? Rent 
allmänt så finns det företag i vår omvärldsmiljö och vi påverkar dem och 
därför har vi också ett ansvar för vad som händer. Sen så menar vi att 
affärer görs bäst i ett samhälle som mår bra.” (Företag 7) 
 
Att affärer görs bäst i ett samhälle som mår bra finns det även andra 
respondenter som tycker. En företagsrepresentant menar att de tar socialt 
ansvar för att företaget ska ha en framtid och att ansvaret måste tas i alla 
led om branschen ska ha någon framtid. Andra har beskrivit att ansvaret 
alltid har funnits inom företagen, på ett eller annat sätt. De menar att socialt 
ansvar inte är något nytt bara för att det idag cirkulerar i media. En 
respondent tycker att socialt ansvar är en naturlig del i alla seriösa 
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affärsverksamheter och att det inte är något som ligger vid sidan om något 
annat. Det är en del av ett naturligt uppförande. En annan tycker att det inte 
finns någon skillnad mellan den finansiella långsiktiga utvecklingen och 
den sociala långsiktiga utvecklingen utan att de går hand i hand hos 
företaget. 
 
”Jag tror att alla företag tar socialt ansvar på ett eller annat sätt. Ibland så 
sägs det ju att företagets enda uppgift är att leverera så bra avkastning som 
möjligt till aktieägarna och ja, det kan det ju vara men det innebär ju inte 
att man gör det till vilket pris som helst. För skulle man bara se till högsta 
möjliga avkastning så skulle man ju syssla med knark och prostitution i 
sånt fall, för det är ju höga marginaler på det.” (Företag 15) 
 
Vissa företag har en kraftfull anledning till varför de tar socialt ansvar där 
en respondent tycker att de som världsklassföretag måste ha ett bra arbete 
både vad gäller affärsmässigheten och god etik och moral. Andra hänvisar 
till företagskulturen, företagets värderingar och viljan att bidra till en bättre 
värld.  
 
”Jag skulle vilja säga att det ligger i vår själ och vårt hjärta i företaget att 
vi ska vara med och bidra till en bättre värld, jag tror att det är för att vi 
ska ha en framtid.” (Företag 6) 
 
”Alltså vi sätter oss inte på några höga hästar och tror att vi är bättre än 
några andra utan återigen tillbaka till det vi var inne på tidigare, alltså en 
kultur och värderingar det kan slå alla instruktionsböcker.” (Företag 5) 
 

Påverkan från omgivningen 
 
Många respondenter nämner även intressenterna som viktiga, både som 
initiativtagare och som en påtryckande faktor. Tre företag har nämnt 
kunderna som de viktigaste intressenterna. Kunderna beskrivs som 
angelägna att veta vilka värderingar företaget har och på vilka sätt dessa 
följs upp. En respondent menar att det var efter en indikation från kunderna 
som styrelsen och ledningsgruppen fattade beslut om den nya inriktningen 
mot ett ökat socialt ansvarstagande.  
 
”Kunder, unga kunder. När jag säger unga kunder så är det ju en liten del 
av det totala som…, frågar man folk så bryr de sig men det är inte så 
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många som engagerar sig förutom att de tycker att det låter bra.” (Företag 
6) 
 
Ett par intressenter menar dock att det är viktigt att inte överskatta hur stor 
vikt kunderna lägger vid området. När det kommer till kritan prioriterar de 
pris, kvalitet och andra aspekter framför att företaget tar socialt ansvar. En 
respondent menar att allt är bra tills någon kris uppkommer till följd av 
oetiskt uppförande av företaget och då bryr sig helt plötsligt en massa 
kunder och även andra intressenter. 
 
Andra intressenter som nämns är fackförbund, stat, leverantörer och NGOs. 
Den sistnämnda, menar en respondent, har varit tongivande i debatten 
angående socialt ansvar och krävt att företaget börjar ta ansvar. Ett antal av 
respondenterna nämner att de samarbetat med NGOs genom bland annat 
intressentdialoger och riskanalyser. 
 
”Alltså hela vårt etiska arbete har kommit ifrån de ideella 
organisationerna.” (Företag 2) 
 
En respondent påpekade att studenter är en viktig intressent, både som 
framtida medarbetare men även som viktiga opinionsbildare. Media nämns 
också i sammanhanget. De fungerar som påtryckare och som en 
skrämselfaktor, menar en respondent och syftar till det stora antalet 
stämningar mot olika företag som pågår i USA, till exempel mot 
McDonald’s för att de serverar onyttig mat. En annan menar att media är en 
anledning till att företaget tar socialt ansvar, de vill undvika risken att bli 
klassat som ett dåligt företag. 
 
Två respondenter nämner de anställda som viktiga intressenter som 
förespråkar av socialt ansvar. Den ena respondenten tror att det beror på att 
det är de anställda som blir direkt berörda. Det är de som får alla frågor 
både från kunder men även från familj och vänner. Den andra respondenten 
tror att det är viktigt för arbetssökande att veta huruvida det är en bra 
arbetsplats som de söker sig till, samtidigt som denne tror att andra aspekter 
är viktigare än just det sociala ansvaret. 
 
”Jag tror inte att människor i gement om man ska söka jobb hos oss säger: 
- Tar ni ett socialt ansvar? Utan man ser på hur förhållandet mellan mig 
som arbetstagare och arbetsgivare ser ut... Och sen är det klart att man 
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som enskild medarbetare tycker att sådant som lön som är jävligt mycket 
viktigare.” (Företag 3) 
 
Att det sociala ansvaret är förankrat i ledningen har nästan hälften av 
respondenterna bedömt som mycket viktigt. De menar att ledningen har en 
viktig roll, både som beslutfattare och förebilder.  
 
”Vad vi som företag, vår ledning och en gång i tiden också våra grundare 
har för inställning till ansvarsfrågor att vi vill vara ett ansvarstagande 
företag. Så det har ju med företagets värderingar att göra.” (Företag 13) 
 
Initiativtagarna är, enligt många respondenter, ofta ledningen och flera vill 
understryka att detta arbete definitivt är förankrat hos dem. I de allra flesta 
fall rapporteras arbetet direkt till ledningen av dem som är ansvariga för 
området. Även ägarna, menar ett par respondenter, har de senaste åren varit 
aktiva med att införa ägarstyrning och ett antal olika initiativ. Ägarna ser 
detta som en del av företagsutvecklingen och de ställer krav på 
verksamheten som ska drivas. Dessa krav upplevs inte som explicita krav 
utan mer som en del av samhällsutvecklingen som företagen måste och vill 
följa. 
 

Åsikter mot socialt ansvar 
 
För att få en annan sida av det sociala ansvaret har vi frågat respondenterna 
om de överhuvudtaget kan förstå varför företag väljer att göra ett aktivt 
ställningstagande att inte jobba med dessa frågor. I och med att alla 
respondenter i vår undersökning har valt att ta socialt ansvar kan denna 
fråga tyckas dåligt underbyggd då det naturliga hade varit att intervjua de 
företag som inte gör det. Vi vill ändock med denna fråga visa huruvida 
företag ser socialt ansvar som en självklarhet eller om de kan förstå andra 
ställningstaganden. 
 
Svaren på denna fråga har varierat från väldigt korta svar till långa teorier 
och diskussioner. De respondenter som svarat att de kan förstå motståndet 
till socialt ansvar har i princip alla inlett sitt svar med viss tveksamhet i 
rösten. En teori som många respondenter har presenterat är att det måste 
bero på vilken typ av verksamhet företaget har. Vissa verksamheter är 
kontorsföretag som kanske har liten direkt påverkan på miljön, de har bara 
verksamhet i Sverige och följer de svenska normerna för de anställdas 



 
 
 

Globalt Ansvar – socialt ansvar eller organisatoriskt hyckleri? 

82 

villkor eller att de handlar med få leverantörer som de har gott förtroende 
till och känner att det räcker. 
 
”Njaa… Jag skulle säga att det beror på vilken verksamhet man befinner 
sig i. Jag kan förstå det och det finns många faktorer som påverkar det men 
i ett land som Sverige har jag kanske lite svårt att förstå det.” (Företag 7) 
 
I det sistnämnda citatet diskuterar respondenten i termer om att ett land 
som Sverige, där vi har möjligheter att påverka produktionen och där vi har 
goda kommunikationsmöjligheter, är det svårt att förstå varför företag inte 
tar socialt ansvar. Den goda kommunikationen gör att företaget kan nå ut 
med sitt budskap och ger även en möjlighet att driva en opinion. Vidare 
menar respondenten att det är här företagen möter sin största utmaning, att 
koppla det sociala ansvaret till kärnverksamheten och den dagliga 
verksamheten. Alla företag kan ta sitt ansvar, de måste bara se var de kan 
göra skillnad. 
  
En annan teori om varför företag inte tar socialt ansvar handlar om vinst 
och avkastning. Om företaget har stora operationella problem som måste 
hanteras, eller om företaget måste vända förlust till vinst har en respondent 
full förståelse för att företag har annat högst upp på agendan som de 
prioriterar. Vidare menar denne att företaget främst måste arbeta med det 
dagliga och att allt övrigt ansvar måste få en annan prioritet. En annan 
företagsrepresentant tror att företag som aktivt tar ställning mot att ta 
socialt ansvar inte ser några vinster i det. Om det inte är någon som märker 
det och om kunder och konsumenter inte utövar några påtryckningar, ser 
företagen ingen anledning att försöka överträffa lagstiftningen när det ändå 
inte är någon som bryr sig. 
 
”Nja, det som naturligast kommer upp det är ju avkastningen, det är ju det 
man tror och brukar grunda sig på.” (Företag 11) 
 
”Mmmm… Det kan finnas företag som tycker att: - Vi har en så pass 
specialiserad inriktning så att… eller våra ägare kräver att vi ska optimera 
vinsten och vi förväntar oss att samhället driver sådana här 
konventioner…” (Företag 4) 
 
Som framgår av det sistnämnda citatet tror respondenten att vissa företag 
anser att samhället bör driva sådana här frågor och konventioner. Många 
konventioner och riktlinjer är överenskommelser nationer emellan och de 
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får således driva dessa frågor på egen hand. Den teorin har ingen annan 
framhävt.  
 
Det är många respondenter som hänvisar till framtiden. En respondent 
menar att det bara är företag som jobbar under ett väldigt kortsiktigt 
perspektiv och är ute efter de korta vinsterna som kan strunta i att arbeta 
med socialt ansvar. Alla företag som vill finnas kvar i framtiden måste 
jobba med de här frågorna. En annan respondent tror inte att företag idag 
har en sämre konkurrenssituation för att de inte jobbar med de här frågorna 
men tror att de kommer de att ha det imorgon. Folk vill veta vem som står 
bakom produkterna och hur de agerar. Fyra av femton har framhävt att de 
tror att den största anledningen till varför företag inte tar socialt ansvar 
beror på att det inte är förankrat i högsta ledningen. Det är svåra frågor som 
måste diskuteras på alla nivåer i företaget och det är en väldigt omfattande 
process som kanske många vill skjuta på fram till att det blir uppenbart att 
det är nödvändigt för framtiden.  
 
”Egentligen inte, jag tycker att man ska vara med och bidra där man kan 
men sen så förstår jag också att har man inte gjort det tidigare är det 
säkert många som drar sig för det för att man kan inte göra något på ytan 
bara, att man skänker några pengar dit och så är det bra sen utan det är ett 
ganska omfattande arbete som man behöver ta tag i sen.” (Företag 6)  
 
Att det är en omfattande process om företag ska gå på djupet i de här 
frågorna kopplas till problematiken med att göra ett offentligt 
ställningstagande. Många av respondenterna menar att om de gör ett 
offentligt ställningstagande får de genast allas ögon på sig. Då gäller det att 
företaget har tänkt igenom frågorna noggrant, undersökt var de har sina 
kritiska områden och att de är beredda på att ställas till svars. 
 
”Det finns ju väldigt många företag som gör bra saker men som också blir 
mer uppmärksammade av media för att de sticker ut hakan. Den frågan har 
vi ju också fått, hur vågar ni säga att ni tror på de här sakerna är ni inte 
rädda att bli extra granskade då? Det är klart att det finns en risk men då 
tycker jag att det är någonting som blir fel. Man borde ju inte bli mer 
granskade och inte bli mer utsatt än någon annan för att man gör 
någonting bra.” (Företag 6) 
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Viktigt för varumärket och bibehållande av intressenter 
 
Att de femton företagen anslutna till Globalt Ansvar tar socialt ansvar och 
lägger ned tid på detta har framgått av tidigare diskussioner. Vad skulle då 
hända om de upphörde att agera för det sociala ansvaret för att istället lägga 
sina resurser på annat? I princip alla respondenterna har kopplat denna 
fråga till antingen företagets varumärke eller kraven från intressenterna. 
 
”Det skulle nog gå väldigt illa i det långa loppet, för många har nog en 
förväntan om detta idag och jag tror att vi är så stora att folk helt enkelt 
tar för givet att vi gör det och skulle vi inte göra det så skulle nog väldigt 
många bli besvikna om de förstod det.” (Företag 13) 
 
Förväntningar från kunder och ägare är två intressenter som nämns. Dock, 
menar respondenterna att det är i princip omöjligt att uttala sig huruvida 
kunder skulle sluta samarbeta med företaget om de gjorde någon 
förändring. De har fått indikationer från kunderna att de tycker att det är 
viktigt men det är svårt att veta hur viktigt de tycker att det är i slutändan. 
Ägarna, då speciellt i de fall där staten är ägare, skulle ifrågasätta om 
företagen slutar att arbeta med socialt ansvar. De skulle undra på vilket sätt 
företagen motiverar att arbetet inte har något värde. 
 
Två respondenter har svarat att de tror och hoppas att ansvarstagandet 
ligger i företagets kultur och att det inte skulle påverka om de slutar jobba 
aktivt för detta. Att folk gör rätt saker och agerar på rätt sätt är det 
viktigaste och det skulle förhoppningsvis inte förändras.  
 
”Alltså det finns ju inte på skalan. Det är en del av vår verksamhet så det 
är en alldeles för hypotetisk fråga.” (Företag 9) 
 
Den andra kritiska faktorn för företag om de skulle upphöra att verka för 
det sociala ansvaret är varumärket, som sju av femton har nämnt. Området 
är starkt kopplat till varumärket och till företagets image. Det klassas som 
en imagefråga att företaget håller sig till det som är sagt och inte faller 
tillbaka till något som anses vara sämre agerande. Ett flertal respondenter 
menar att företag som inte tar sitt sociala ansvar riskerar att bli klassat som 
ett dåligt företag och på så sätt får en negativ stämpel på sig som är svår att 
tvätta bort. Rädslan att göra ett aktivt ställningstagande, som nämndes i 
föregående kapitel, kopplas också till varumärket. Det finns en rädsla att 
bygga sitt varumärke kring det här området, menar ett par respondenter, 
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eftersom företaget hela tiden måste bevisa att de lever som de lär samt att 
det kräver extra engagemang för att bemöta detta. 
 
”Men om vi INTE skulle göra det så… ja det tror jag skulle påverka oss 
och definitivt vårt varumärke om vi skulle börja agera på ett sätt som visar 
att det enda vi bryr oss om är vår egen profit till exempel. Om vi struntar i 
hur det uppfattas och vi struntar i om våra anställda far illa på vägen och 
vi struntar i om kunderna, vissa kunder får stå tillbaka… det påverkar 
absolut vårt varumärke och bilden av oss och det skulle kunna få kunder att 
inte arbeta med oss men det är väl liksom som sagt att gå till extremen, det 
kommer ju aldrig och hända.” (Företag 5) 
 
Det är viktigt för företagen att via sitt varumärke kommunicera och tydligt 
visa sitt synsätt. Varumärket ska förvaltas och ansvaret är en del av det 
varumärket, menar en respondent. Vidare menar samme person att det sätt 
företaget agerar på avspeglar sig i varumärket och att det är viktigt att leva 
som man lär. Kunder och konsumenter är mycket väl medvetna om sin 
makt och hur känsligt företagets varumärke är vilket har lett till en löpande 
och aktiv dialog. 
 

Så här presenteras arbetet  
 
Som vi nämnt har samtliga företag gemensamt att de aktivt arbetar med 
socialt ansvar. Av intervjuerna har det framgått att företagens intressenter 
inte tycker att det räcker att säga att företaget jobbar med detta område, de 
vill se synliga bevis. Respondenterna har påpekat att detta område är stort, 
ibland så oöverskådligt att de själva har problem med att prioritera vilka 
riktlinjer, policys och koder som ska införas. 
 
”Det är ju extremt populärt att ha regler för allt mellan himmel och jord. 
Det är etik, mångfald och kvalitet. Men i själva verket så är det ju så att för 
varje ny sån policy som man antar så minskar ju den praktiska möjligheten 
att liksom få någon styrningseffekt. Man gör ett fint papper och jobbar lite 
med det och så var det klart och så in i hyllan.” (Företag 14) 
 
Av denna anledning har vi i våra intervjuer frågat respondenterna om hur 
de redovisar sitt arbete för intressenterna. Några redovisar sitt arbete via sin 
hemsida eller genom skrifter men de flesta av företagen redovisar sitt 
arbete antingen som en del av årsredovisningen eller som en fristående så 
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kallad hållbarhetsredovisning. Antingen görs en hållbarhetsredovisning 
gemensamt för alla intressenter eller så gör företagen ett par olika 
redovisningar. 
 
”Vi ger ut en hållbarhetsredovisning just nu för våra kunder. För våra 
ägare rapporterar vi kvartalsvis. För våra anställda har vi tänkt att ge ut 
en mer intern hållbarhetsredovisning som är mer anpassade till dem.” 
(Företag 4) 
 
Ett par av företagen har gjort ett aktivt val att inte använda sig av en 
fristående hållbarhetsredovisning. Anledningar till varför varierar från 
företag till företag. Några tycker att det är ett för stort projekt som kostar 
pengar medan andra känner att de kommunicerar med sina kunder på andra 
sätt som är bättre. 
 
”Vi har haft en hållbarhetsredovisning på försök för några år sedan men 
den föll inte ut så väl. Vi har ingen separat redovisning men vår 
miljöredovisning förs in i årsredovisningen. De övriga frågorna är mer i 
berättelseform om vad vi har gjort inom området och vi har inga speciella 
nyckeltal.” (Företag 11) 
 
”Vi har inget hållbarhetsredovisning, inget papper med nedskrivna saker 
som är vackra. På vilket sätt blir man en bättre människa på grund av det? 
Jag ser en fara med det och jag hoppas att du uppfattar detta. Det är ofta 
en förbisedd aspekt. Man kan faktiskt reglera ihjäl saker och det finns en 
fara i att man får så mycket fokus på att man ska ha […] Men man måste 
vara medveten om att när det handlar om subtila verksamhetsfaktorer som 
detta med socialt ansvar och hur det kopplar till jämställdhet, kvalitet och 
mångfald och alla de andra ambitionerna som ligger i tiden så finns det en 
väldig risk med överreglering och överdokumentation.” (Företag 14) 
 
Det sistnämnda citatet kommer in på svårigheter med att företag är öppna 
och har en öppen redovisning. Komplikationerna är hur socialt ansvar ska 
mätas. En respondent menar att en årsredovisning i vanliga fall är väldigt 
ekonomisk och där ekonomin är det viktiga, men att lyfta fram dessa mjuka 
frågor är också ett viktigt ställningstagande. En annan menar att majoriteten 
av arbetet inom socialt ansvar inte är mätbart och därför väldigt svårt att 
redovisa i årsredovisningen, men poängterar ändå vikten av att 
diskussionen kring området ska finnas med. 
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Eftersom detta område inte är lagstiftat får företagen själva välja ut de delar 
som de vill redovisa och sättet de vill redovisa på. En följdfråga till hur de 
redovisar sitt arbete blev således hur de väljer ut innehållet. Vissa av 
företagen har svarat att de följer GRI eller andra riktlinjer och får således 
en mall att följa. En respondent säger att de följer de indikatorer som ges av 
GRI på vad som ska redovisas och varför. Om företaget inte redovisar vissa 
delar motiverar de även detta.  
 
”Det är ju svårt för företag att själva göra en värdering. Det är ju därför 
de här standarderna finns och är så pass viktiga. Det finns en sån standard 
som gäller arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter som heter SA 
8000, så man kan utgå från den.” (Företag 7) 
 
”GRI diskuterar ju just nu att harmonisera sina riktlinjer så att när man 
redovisar enligt dem får man en stämpel på sig att man uppfyller 
exempelvis Global Compact också och det är ju jättebra…” (Företag 10) 
 
Det ovannämnda citatet tyder på att det vore praktiskt om företaget kan 
följa GRI:s riktlinjer och på så sätt automatiskt följa Global Compact och 
OECD:s riktlinjer. Detta motiverar denne med att företagen får det lättare 
att arbeta med dessa frågor.  
 
För de företag som inte följer några riktlinjer var frågan angående hur de 
väljer ut informationen svårare. 
 
”Ja, det är ju en svår fråga för vi har ju bara gjort en då och där blev det 
väldigt mycket en läroprocess där vi försökte samla in så mycket relevant 
information som möjligt. Så att den frågan, alltså vi kommer ju att vara 
mycket, mycket striktare till nästa års urval för att verkligen ta upp punkter 
där vi har förbättrat oss.” (Företag 10) 
 
”Där finns det målfrågor och målsättningar som sätts upp och de 
diskuteras ju fram internt. Så de är ju vissa kommittéer som diskuterar 
fram frågorna: - Vad ska vara med och vad ska inte vara med och hur ska 
det redovisas?” (Företag 9) 
 
Få av företagen får sin hållbarhetsredovisning granskade av oberoende 
parter. Detta beror enligt på många att de fortfarande är i en inledande fas 
av arbetet och att de inte än känner att de kommit så långt. Vidare upplever 
många av respondenterna att de här frågorna är så mjuka och svåra att sätta 
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siffror på så att det i princip blir omöjligt att granska. De ser svårigheter 
med att till exempel utvärdera en företagskultur. 
 

Varför Globalt Ansvar? 
 
Vi har tidigare i empirikapitlet beskrivit ett antal riktlinjer och initiativ som 
företag kan ansluta sig till. Vi vill i vår undersökning ta reda på varför 
företagen anslöt sig till just Globalt Ansvar. Vi kommer i detta avsnitt 
presentera de anledningar som respondenterna angivit. Svaren har indikerat 
på att det inte alltid varit det självklara alternativet då företagen har 
kompletterat detta initiativ med andra, några av dem presenterades tidigare 
i empirin. 
 
En tredjedel av företagen sa att de anslöt sig till Globalt Ansvar på grund 
av att det var en bra plattform att stå på. Detta eftersom de skrev på både 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag och för Global Compact. 
Globalt Ansvar ansågs vara en bra källa till att få information om de båda 
organisationerna kopplat till Sverige och svenska regler. 
 
”Därför att vi tyckte att det var klockrent, det var precis de här grejerna 
som vi höll på med. Vi kände dels ett behov av att manifestera det på det 
här sättet men också för att få mer inspiration för att gå vidare. En svensk 
plattform helt enkelt.” (Företag 15) 
 
Ett par respondenter tycker att det är ett bra argument att använda sig av 
internt i organisationen. Det är ett sätt att motivera olika åtgärder utan att 
hela tiden bli ifrågasatt av andra inom organisationen. Globalt Ansvar 
skulle då fungera mer som ett stöd i det interna arbetet med att verkställa de 
ambitioner som företagen hade sedan innan. Fem respondenter har sagt att 
de anslöt sig för att få fler incitament att jobba långsiktigt med dessa frågor, 
ett tillfälle att få påminnelser med jämna mellanrum. Två respondenter 
menar att arbetet blir mer strukturerat. Globalt Ansvar gör detta till en 
tydligare punkt på agendan och bidrar till att förmedla och informera på ett 
annat sätt. 
 
Sju av femton intressenter har sagt att de inte tyckte att det var några 
konstigheter att gå med. Detta sätt att tänka och agera fanns redan inom 
företagen och de behövde inte ändra på något i sin verksamhet. Att ansluta 
sig blev mer ett sätt att uppmärksamma det företaget redan gjort och ett sätt 
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att stärka företagets varumärke. Orden ”det låg i linje med vårt övriga 
arbete” användes av tre respondenter. En respondent menade att det bara 
var att skriva ned det företaget gör idag och sedan skriva under initiativet. 
Det sågs också som ett sätt att vara med och få andra företag att engagera 
sig.  
 
”Ja, det kändes självklart, det var inget konstigt utan det var det vi redan 
hade på något sätt utan det blev bara tydligare att visa detta. Och att 
kunna använda det utåt så att säga, i marknadsföring och så är det ju 
enklare om man kan koppla det till något som andra känner till.” (Företag 
11) 
 
”Vi kan få ett externt kvitto på att vi är bra helt enkelt.” (Företag 3) 
 
En annan vanlig förklaring till varför de ville ansluta sig till initiativet var 
att företaget ville vara i framkant. Globalt Ansvar sågs som ett sätt att 
externt bevisa att företaget länge har arbetat med dessa frågor och varit en 
av initiativtagarna. Fem företag har angett att de samarbetade med 
regeringen och UD redan innan det här initiativet drogs igång och kände på 
detta sätt redan till Globalt Ansvar. 
 
”Ja, vi hade kontakt i andra sammanhang redan när det var under 
utveckling, så vi visste att det var på gång.” (Företag 13) 
 
Leif Pagrotsky är ett namn som nämnts av ett antal respondenter. Han 
skickade ut inbjudningar till ett antal av bolagen som inte är statliga och 
enligt en respondent gick han även ut med en skriftlig inbjudan till alla 
statliga bolag. 
 
”Pagrotsky gick ut med ett brev till alla statliga bolag där han ställde en 
massa frågor och ville att alla skulle besvara dessa innan ett visst datum. 
Då när vi svarade på de här frågorna och gick igenom våra grundtankar 
om vision och affärsidé och värderingar inte minst så kände vi att det är ju 
självklart att ansluta oss till detta. Vi har jobbat väldigt mycket med våra 
värderingar och vi tycker att de ställer väldigt bra in på ett företag som 
ansluter sig till den här typen av principer.” (Företag 8) 
 
Niklas Bergström (2005-04-28) från Globalt Ansvar bekräftar att Leif 
Pagrotsky skickade ett brev till alla statliga bolag men att de annars inte har 
kontaktat några företag. Han menar att de är medvetna om att många 
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företag som inte anslutit sig jobbar väldigt mycket med de här frågorna 
men känner att de inte är mogna att gå med. De ser det här som en 
mognadsprocess. 
 
Det visade sig under intervjuerna att respondenterna inte är helt säkra på 
vilka skillnaderna mellan olika initiativ är. Två respondenter trodde att 
Globalt Ansvar är samma sak som Global Compact, eller med andra ord att 
Globalt Ansvar är den svenska filialen. 
 
”Ja, om jag ska vara helt ärlig, på den tiden när vi jobbade med det här då 
hade ju Global Compact kommit fram och vi, eller det var nog kanske bara 
jag som trodde det men vi anslöt oss till Globalt Ansvar i tron att om vi 
anslöt oss till Globalt Ansvar så var vi också anslutna till Global Compact 
och det tror jag inte att vi är…” (Företag 5) 
 
”Alltså jag har väl mer fått för mig att Globalt Ansvar är den lokala 
versionen av Global Compact.” (Företag 2) 
 

Upplevd nytta med Globalt Ansvar 
 
Ett medverkande Globalt Ansvar kan innebära olika sorters fördelar. För att 
få en inblick i vad ett anslutande till Globalt Ansvar leder till ställde vi en 
direkt fråga till respondenterna där vi undrade om de upplevt någon nytta 
till följd av anslutandet. Om så var fallet var således en naturlig följdfråga 
vad den upplevda nyttan har bestått av. Tolv av femton 
företagsrepresentanter var av uppfattningen att det finns någon sorts nytta 
som bland annat ges i uttryck av att Globalt Ansvar utgör en sorts 
samordnare och tankeväckare. Många har också sagt att de som arbetar på 
UD med dessa frågor har mycket kunskap och hjälper gärna till om de 
ringer och frågar något, de kan ge handfasta råd. 
 
”Nyttan är väl egentligen att man får ett forum för att diskutera sådana här 
frågor, där de faktiskt ligger på och ger mig möjligheten att gå dit och 
ägna den här frågan lite särskild tanke.” (Företag 11) 
 
Att Globalt Ansvar tilldelas rollen som samordnare var ett återkommande 
svar. Att respondenterna trycker på vikten av att samarbeta inom dessa 
frågor och att förändring endast kan åstadkommas om alla hjälper till. 
Eftersom frågor rörande socialt ansvar anses som luddiga och utgör ett brett 
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omfång uttryckte en respondent att företag kan komma längre genom att 
tillsammans agera och föra diskussioner kring de problem som företag idag 
reflekterar över.  
 
”De här frågorna är så stora och så globala så det finns ingen enskild 
organisation eller något enskilt företag som på egen hand kan komma 
särskilt långt och påverka särskilt mycket.” (Företag 13) 
 
För ett antal företag handlar det om att lättare kunna driva frågorna internt 
inom organisationen. En av respondenterna menade att det blir klarare med 
de riktlinjer som går att följa och att dessa frågor inte läggs på hög vid 
sidan om den dagliga verksamheten, strukturen förbättras. Det har också 
gett inspiration att utveckla konceptet vidare inom företaget i och med att 
det är ett långsiktigt projekt är det viktigt att få upp ögonen för detta arbete 
internt inom företaget. 
 
”Ja, det är ju så vi har sett det trots allt annat som jag har sagt. Egentligen 
skulle man kunna säga att konsekvenserna av vad jag har sagt är att man 
inte alls ska uppmuntra sådana här saker så att säga, utan egentligen vara 
rätt skeptisk. Men vi tyckte ändå att: - Ja, det här är ändå rimliga 
principer, det är ändå en poäng i hur det är utformat och det är måttfullt 
och det är en rimlig struktur att ansluta sig till.” (Företag 14) 
 
”Nyttan är drivkraften för att fortsätta driva frågorna internt. De glöms 
inte bort så att säga för de står ju liksom på dagordningen. Vi måste ju 
följa dem på något sätt. Då hålls ju frågeställningen vid liv även internt 
och diskuteras.” (Företag 9) 
 
Även den externa delen av frågan fördes på tal, då en respondent menade 
att ett ställningstagande av det här slaget gör att företag får möjligheten att 
nå ut till sin omgivning och sina intressenter. Dessa underströk nyttan med 
själva offentliggörandet och det aktiva valet att ansluta sig. 
 
”...det här är en kanal för vårt officiella ställningstagande.” (Företag 4) 
 
De respondenter som vid intervjutillfället inte kunde ge några konkreta svar 
på den upplevda nyttan menade ändå att de trodde på en framtida 
utveckling och att initiativet bidrar till en bra startposition. I dagsläget var 
det tre av respondenterna som menade att initiativet inte bidrar till någon 
större nytta. Att ansluta sig handlade för en av dessa tre respondenter 
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snarare om att vara beredd, att ligga i startgroparna för att inte bli totalt 
överraskad när alla företag i ens omgivning hunnit förbereda sig. 
 
”Det här kommer att utvecklas men jag tror att det kommer att ta några år 
innan man direkt kan säga att ‘det här, det är jättenytta’ och då gäller det 
att ligga lite grann i framkant och att inte ansluta sig som några av de sista 
och försöka komma ikapp […] återigen om man tittar på kvalitet och 
miljöcertifieringar så kan man ju titta hur lång tid tog det innan de här 
med ISO blev standarder och innan miljön blev ok.” (Företag 8) 
 
Uttalandet från ovanstående respondent grundar sig att det för några år 
sedan var vanligt med åsikten att certifieringar för miljö och kvalitet var 
något onödigt och tidskrävande eftersom det inte förväntades leda till några 
affärer. Fler respondenter än denna har påpekat det samma, att 
miljöcertifiering och kvalitetscertifiering idag är mer av ett hygienkrav.  
 
En annan viktig aspekt är att respondenterna måste ha medverkat vid de 
olika seminarierna för att det faktiskt ska ge någon nytta. De allra flesta 
respondenterna hade medverkat vid ett eller ett par tillfällen och dessa hade 
varit givande. En respondent menade att denna typ av frågor inte kom högst 
upp på dagordningen och prioriterades bort till förmån för andra 
arbetsuppgifter. 
 
Eftersom ett anslutande i initiativet är gratis och att de enda kraven från 
Globalt Ansvars sida är att företag bör sträva efter att följa de sagda 
riktlinjerna finns det ingen uppenbar anledning att inte ansluta sig. För att 
undersöka om det fanns några andra kostnader i och med anslutandet 
frågade vi våra respondenter om detta.  
 
”Det kostar ingenting egentligen… för Globalt Ansvar har ju ingen 
dömande roll och de kan ju inte lägga ut några viteslägganden eller 
någonting sånt heller. Jag tror i och för sig att de på sikt kan utesluta 
företag om det skulle vara så men det är ingenting som jag tror har hänt 
eller som jag känner till. Själva värdet på Globalt Ansvar, det är inte så 
starkt på det planet.” (Företag 7) 
 
”Alltså, det är klart om man ska se krasst på det och om man ska vara 
petig, så kostar det ju tid att skriva ihop den här rapporten om vad vi har 
gjort och lagt på hemsidan.” (Företag 2) 
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En kostnad på sikt kan också vara att företaget tackar nej till vissa typer av 
affärer, enligt en respondent. En annan menar att det inte kostar några 
pengar men däremot stort engagemang, dels till att driva dessa frågor intern 
och få alla människor i företaget att inse att deras bidrag har betydelse och 
dels engagemang utåt mot exempelvis press. 
 

Förväntningar och uppfyllande av dessa 
 
Eftersom majoriteten av respondenterna upplever att Globalt Ansvar leder 
till nytta i någon form valde vi även att undersöka vilka förväntningar 
företagen hade på initiativet innan de anslöt sig. I anslutning till detta 
frågade vi om förväntningarna blivit uppfyllda. 
 
Det visade sig att ungefär hälften inte hade några speciella förväntningar. 
Det handlade mer om att ansluta sig och att sedan se hur utvecklingen 
skulle te sig. I initialskedet menade många respondenter att de inte hade 
någon större inblick i vad själva anslutandet skulle innebära, mer än att det 
låg rätt till i tiden och gick i linje med deras dåvarande värderingar. 
 
”Vi har nog inte haft så stora förväntningar på det. Man vet ganska lite om 
de här initiativen när de tas från början, det är alltid så med de här lite 
politiska initiativen, det är en lite annan värld än den vi lever i som 
företagare. Man jobbar på ett helt annat sätt, det tar lite längre tid och så 
vidare...” (Företag 6) 
 
De som trots allt hade vissa förväntningar menade att de primärt ville att 
Globalt Ansvar skulle fungera som hjälp till förtydligande och att detta 
skulle kunna ge en klarare struktur på området. Vidare såg de även 
anslutandet som en slags bekräftelse på att de faktiskt jobbar aktivt med 
den här typen av frågor och att det arbetet på så vis blir känt för 
omgivningen.  
 
”Ja, vi hade nog förväntningar på att det här skulle kunna vara ett sätt att 
få ett kvitto på att vi gör mycket saker som är bra. Och det här var ett nytt 
sätt att baka samman de här olika frågorna som spretar inom en 
organisation. Och liksom samlar ihop dem och ser att de här sakerna 
tillsammans ger ett större värde.” (Företag 3) 
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I andra fall låg en vision om samarbete mellan både andra företag och UD 
högt på önskelistan. En återkommande kommentar är att UD via Globalt 
Ansvar inte intagit någon speciellt aktiv roll vad gäller initiativet och att de 
förväntningar som funnits har gällt de anslutna företagen. 
 
”...så här i efterhand kan man säga att förväntningarna var ganska höga 
på näringslivet men vad regeringen skulle göra var lite mer oklart. Men, ja, 
någon typ av samarbete hade man ju förväntningar på.” (Företag 13) 
 
Några av respondenterna menade att det visserligen är positivt att de har 
vissa förväntningar att leva upp till, men att UD också måste axla sitt 
ansvar som samordnare. Det har funnits en föreställning bland företagen att 
regeringen skulle inta en mer aktiv roll och att de genom detta skulle samla 
företagen till erfarenhetsutbyte och diskussioner. 
 
”De som är samordnare av de här frågorna och tycker att vi ska vara 
föregångare, de måste också driva de här frågorna på ett bra sätt gentemot 
oss och visa på förändring eller hur saker och ting utvecklas men också på 
vilka förväntningar de har på oss.” (Företag 8) 
 
Eftersom det var så pass många som antingen inte hade några ursprungliga 
förväntningar eller helt enkelt inte kom ihåg dem, var det för somliga 
omöjligt att svara på om Globalt Ansvar kunnat prestera vad som väntades 
utav dem. 
 
”Jag kan inte säga om de har levt upp till förväntningarna eller inte. Jag 
kan inte säga vad förväntningarna var, jag minns faktiskt inte.” (Företag 
13) 
 
Flertalet var dock av åsikten att Globalt Ansvars agerade har varit ljumt. 
Visserligen har de har lyckats sätta frågan i rampljuset men de har inte gjort 
så mycket mer utöver det. Av nedanstående respondenters svar att döma 
kunde vi uppfatta ett visst missnöje rörande Globalt Ansvars prestation och 
att det hade kunnat göras mer från den sidan. 
 
”Jag tycker inte att Globalt Ansvar i sig egentligen har gjort något förutom 
att de liksom har uppmärksammat frågan och att det är viktigt.” (Företag 3) 
 
”Jag uppfattade från början att man skulle vara en diskussionspartner men 
så tycker inte jag att det fungerar.” (Företag 12) 
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Genomförda projekt 
 
Merparten av de anslutna företagen menar att det inte räcker med att enbart 
ansluta sig till ett initiativ av det här slaget. Intressenter i omgivningen 
nöjer sig inte enbart med ett offentliggörande, de vill även se agerande. I 
företagspresentationerna ovan har vi kort beskrivit de projekt om företagen 
genomfört i samband med socialt ansvar. Det handlade till exempel om att 
göra hållbarhetsredovisningar, studier gällande sociala och etiska aspekter 
samt att införa uppförande koder. 
 
”Alltså de flesta intressenter och då främst kunder vill ju ha action, de vill 
ha synliga bevis, de vill kunna komma i kontakt med oss och resonera om 
vad de tycker att vi gör dåligt.” (Företag 4) 
 
Med denna information som bakgrund tänkte vi att företagen bör ha 
genomfört någon typ av projekt till följd av anslutandet. När vi frågade 
företagen svarade i princip alla respondenter att de inte ansåg att de gjort 
några specifika projekt som kan hänföras till just Globalt Ansvar. En 
respondent sa att de genomfört studier på vad olika NGO tycker om 
företaget och menade att det skulle de nog inte ha gjort annars. Två 
respondenter sa att de till följd av det sista seminariet angående Global 
Compacts tionde princip angående korruption implementerade detta i 
verksamheten. Resten av respondenterna svarade att det antingen låg i linje 
med det övriga arbetet och skulle ha gjorts i alla fall eller att de inte gjort 
några projekt. Det Globalt Ansvar i detta fall skulle ha bidragit till är att det 
i sådant fall har gått lite fortare. 
 
”Ingenting som inte ligger i linje med vårt övriga arbete.” (Företag 2)  
 
Fyra av respondenterna har också nämnt projekt som de gör tillsammans 
med andra organisationer. Dessa projekt beskrivs som mer konkreta och i 
vilka de verkligen kan se resultat. 
 

Globalt Ansvar och legitimiteten 
 
Fokus på undersökningen låg i att ta reda på om ett ställningstagande och 
tillika ett offentliggörande av det här slaget leder till någon ökad 
legitimitet. I denna fråga var respondenterna oense, vilket kan vara en följd 
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av många olika faktorer. Vissa företag har kommit längre med sitt arbete 
rörande socialt ansvar än andra varför initiativet får olika dignitet bland de 
inblandade parterna. I andra fall verkar det som om en av orsakerna till att 
företag har anslutit sig beror på just legitimitetstilldelandet. 
 
”Ja, det är klart att det är legitimitetsskapande annars skulle vi väl inte 
vara med liksom. För det blir ju enklare att kommunicera de här sakerna 
när man har en plattform att stå på.” (Företag 4) 
 
I fyra av fallen menar respondenterna att de har kommit så pass långt med 
sitt sociala ansvarsarbete att själva initiativet inte tilldelar dem någon ökad 
legitimitet. Globalt Ansvars riktlinjer är tillsynes ganska ringa i förhållande 
till vad företagen genomför på egen hand.  
 
”Jag tycker inte att Globalt Ansvar ger oss den legitimitet som vi behöver, 
för vi har en helt annan historia. Sen är det inte så känt idag det här med 
Globalt Ansvar och det har inte fått den genomslagskraften.” (Företag 7) 
 
Vidare kan legitimitetstilldelande ske inom olika ramar. Ett flertal av de 
tillfrågade menar att det är lättare att kommunicera de här frågorna internt 
och på så sätt ge denna fråga en legitim grund att stå på. En av 
respondenterna sa med emfas att ett anslutande av det här slaget är viktigt, 
med en extra tyngdpunkt på medarbetarna. Dessa ska kunna känna sig 
stolta över företaget vilka de är en viktig del av och respondenten menade 
att anslutandet på det sättet ger legitimitet. Globalt Ansvar handlar för 
många snarare om ett internt åtagande än en extern kommunikation. 
 
Ett ytterligare problem vilket hänger ihop med ett icke tilldelande av 
legitimitet är att en betydande del av de anslutna företagen agerar på 
internationella marknader. Majoriteten av dessa intressenter, som befinner 
sig på olika platser i världen, har inte någon aning om vad Globalt Ansvar 
är. I tre fall framgår att ett anslutande till FN:s initiativ Global Compact 
med Kofi Annan i spetsen hade varit ett bättre alternativ. 
 
”Det är ju så att vi också har en internationell marknad och de vet ju inte 
vad Globalt Ansvar är och återigen där borde det då ha varit Global 
Compact som vi skulle ha anslutit oss till. Göra om, göra rätt, göra bättre. 
[...] Att vi är med i Globalt Ansvar är alltså inget som gör att vi kan luta 
oss tillbaka och slappna av.” (Företag 5) 
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Eftersom de flesta representanterna på företagen ansåg att legitimitet som 
en följd av anslutandet skulle kunna vara högre, hade de också vissa åsikter 
kring vad som skulle kunna göras bättre. Ur de svaren vi har kunnat utläsa 
går det med hjälp av specifika åtgärder att öka denna legitimitetstilldelning. 
Av de femton samtalen med företagen urskiljer vi två utstickande svar vilka 
ger exempel på legitimitetssökande ingrepp.  
 
”Att få en större grupp skulle nog bidra till att det blir lite mer rush på 
frågorna.” (Företag 11) 
 
”Om de skulle liksom, få mer uppmärksamhet och fler som ansluter sig så 
skulle de ju få en större form av legitimitet.” (Företag 2) 
 
Det kan utläsas av ovanstående citat att representanterna från företagen 
anser att ju fler företag som ansluter sig, ju högre legitimitet erhålls. Att fler 
uppmärksammar och väljer att följa riktlinjerna bidrar till en mer allmän 
kännedom och accepterade av denna typ av initiativ. En betydande del av 
detta menar många av respondenterna är att ansvariga för Globalt Ansvar 
måste se till att marknadsföra sig bättre, att nå ut till näringslivet och visa 
vad de faktiskt har att erbjuda.  
 
Den andra åtgärden som enligt företagsrepresentanterna skulle kunna 
fungera och ge ökad legitimitet är någon typ av certifiering i samband med 
anslutandet. De flesta av dem som förespråkar ett sådant ingrepp är dock av 
åsikten att samtidigt som detta kan vara givande skulle det likväl kunna ha 
en hämmande inverkan. Ett anslutande till Globalt Ansvar är trots allt 
frivilligt och med en certifiering eller granskning skulle alltihop kunna 
uppfattas vara av en mer tvingande karaktär. Något som istället kan tänkas 
skrämma iväg företag vilket i så fall skulle innebära raka motsatsen till 
själva syftet med certifieringen. 
 
”Det förlorar ju lite legitimitet av att man bara går med och sen så behöver 
man inte göra någonting. Man lovar, men det är ingen som kontrollerar. 
Ska man göra en insats som verkligen ger några konkreta resultat, ska man 
ha ett certifikat att visa upp eller att man följer de här. [...] Men det är 
svårt att ha ett frivilligt åtagande och sedan vara tvungen att rapportera 
någonting. Det är ju liksom den motsättningen som ligger där. [...] Kanske 
skulle en certifiering göra att man fick ännu mindre engagemang och färre 
som vågar ansluta sig eller som kan ta på sig det.” (Företag 6) 
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Det är inte enbart den tvingande faktorn av certifieringar som kan vara 
orsak till problem som uppstår. Många av de tillfrågade påpekar även 
svårigheten att mäta den här sortens arbete som utgörs av värderingar och 
kultur. 
 
”...sen tror jag att det finns allvarliga problem med certifieringar för att de 
tenderar att bli väldigt fyrkantiga och de här frågorna är så väldigt runda i 
sin natur. [...] Om man ändå tvingar in det i ett fyrkantigt system så blir det 
för trubbigt, det blir innehållslöst.” (Företag 3)  
 
I diskussionen kring certifieringar trodde en respondent att det är något som 
förekommer på ett förberedande stadium. Eftersom alla anslutna företag 
har så pass olika förutsättningar och utgångslägen är denna typ av arbete 
något som regeringen och UD borde utveckla och titta vidare på. 
Olikheterna ligger i vad som bör utvärderas i respektive företag vilket 
enligt denna respondent borde bestämmas i samråd mellan företag och 
Globalt Ansvar. Detta skulle i förlängningen skapa strukturer för företagen 
för uppföljningar och även skapa en slags samhörighet till det engagemang 
som företagen anser att de har. 
 
”Det tror jag är en viktig uppföljning med anslutandet. Om vi skulle pratas 
vid nästa år vid den här tiden då tycker jag att de borde ha kommit dit i 
alla fall.” (Företag 8) 
 
För att få en kompletterade bild av hur Globalt Ansvar ser på initiativets 
legitimitetsstyrka frågade vi Niklas Bergström (2005-04-28) om detta. Han 
anser att Globalt Ansvar borde vara legitimitetsskapande och hoppas att de 
anslutna företagen också tycker det. Han menar att om företagen vill 
associera sig med en svensk utrikespolitik bör de ansluta sig till Globalt 
Ansvar. Den svenska utrikespolitiken handlar enligt Bergström (2005-04-
28) om rättvisa och klara spelregler på handelsområdet, respekt för 
mänskliga rättigheter, att man håller sig till ILO:s kärnkonventioner om 
antikorruption och hur man ska förhålla sig till olika miljökommissionerna 
som finns. Ett medlemskap i Globalt Ansvar innebär också att företagen 
signalerar att de vill vara delaktiga i den svenska utrikespolitiken och vill 
vara med och påverka dess utveckling. 
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Globalt Ansvars framtid 
 
Tron om hur framtiden för Globalt Ansvar kommer att se ut skiftar mellan 
respondenterna. Det finns ingen enhetligt uppfattning för hur initiativet 
kommer att utvecklas, om det kommer att försvinna eller om det kommer 
att växa sig starkare.  
 
De allra flesta respondenterna tror att initiativet kommer att finnas kvar och 
det finns en tro och förhoppning om att fler företag ska ansluta sig. En 
respondent tycker att initiativet består av mycket kunskap. Denne har 
upplevt många positiva erfarenheter men menar att de företag som ingår 
skulle kunna ge mer input.  
 
De aktuella frågeställningarna som Globalt Ansvar lyfter upp till ytan anses 
inte vara en trend, de kommer att vara aktuella även i framtiden. Det finns 
en förhoppning att svenska företag kommer bli ännu mer internationella än 
vad de är idag, detta skulle då leda till att frågeställningarna finns kvar på 
agendan och kanske till och med får ännu mer aktualitet. Där menar 
respondenterna att Globalt Ansvar kommer att få en ännu viktigare roll.  
 
”Ja, jag tror att det kommer att expandera och att fler företag kommer att 
ansluta sig. Det handlar mycket om ambitionen också hos regeringen, vad 
man vill och hur mycket får det här kosta, så de kan inte göra hur mycket 
som helst men jag hoppas ju att de kommer ut lite mer.” (Företag 11) 
 
En respondent tror att initiativet säkert kommer att finnas kvar under ett 
kortare tidsperspektiv men att det på sikt kan bli en större organisation, en 
EU organisation som företag kan ansluta sig till. Två respondenter tror att 
det finns möjligheter att Globalt Ansvar inte behövs för att många företag 
istället kommer att ansluta sig till Global Compact. Framtiden, menar 
respondenterna, har mycket att göra hur lagstiftningen i Sverige kommer att 
se ut, om det blir en internationell lagstiftning som gäller i hela EU eller om 
lagstiftningen kommer att fortsätta vara nationell. 
 
Ett antal av svaren pekar på att det finns en positiv tro på omvärlden och 
det sociala ansvarets utbredning i allmänhet, inte bara vad gäller Globalt 
Ansvar. Kanske kommer det i det långa loppet inte att behövas ett initiativ 
av den här typen i en värld där det är en självklarhet att ta sitt sociala 
ansvar och där intressenterna kräver det. 
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”Jag tror att det är ett arbete som kommer att finnas ett antal år och 
förhoppningsvis ska de inte behöva sig själva längre. Det här är någonting 
som styrs utav marknadskrafter. Kunder, konsumenter eller vad det nu är 
som möter företag kommer att kräva den här typen av inställning hos 
företag och har man inte det då, då slås man ut. Om vi kommer till det 
läget, att det är något slags idealläge förstår jag, men om vi kommer dit så 
kommer inte Globalt Ansvar att behövas. Regeringsinitiativet är egentligen 
till för att starta någonting, starta och initiera en värderingsgrund som 
man kan bygga företag på och när den starten är över så ska det arbetet 
fortsätta hos företagen själva.” (Företag 3) 
 
Två företagsrepresentanter anser att initiativet får konkurrens av andra 
organisationer förutom Global Compact. Framför allt konsultbolagen 
nämns som konkurrenter i detta fall. Konsulterna erbjuder hjälp att göra 
undersökningar, intressentdialoger och framförallt verktyg att 
implementera riktlinjerna. Respondenten menar att konsulter idag har hög 
kompetens och en närhet till företagen som fördel. Informationen som 
Globalt Ansvar ger ut kan de få på annat sätt. 
 
”Globalt Ansvars ansvar idag, som jag ser det, eller det enda som de ger 
sken av utåt i alla fall, det är att de arrangerar de här seminarierna och 
det finns det ju andra som gör.” (Företag 2) 
 
En respondent tycker att det är svårt att säga huruvida initiativet ska finnas 
kvar. Denne menar att utvecklingen hittills inte har varit så överväldigande 
men tillägger sedan att det är viktigt att ha i åtanke att det är ett långsiktigt 
arbete. Tilltron läggs till nya företag som vill ansluta sig och respondenten 
hoppas att dessa kommer med ny kunskap och nya utvecklingsmöjligheter. 
 

Framtiden beror på politiken 
 
Det är många som kopplar Globalt Ansvars framtid till politiken. 
Ambassadören Niklas Bergström (2005-04-28) tyckte att frågan om 
Globalt Ansvars framtid var svår att svara på. Han tror att initiativet 
definitivt kommer att finnas kvar så länge som denna eller kommande 
politiska ledning tycker att det här området är viktigt. Vidare menar han att 
så länge Sverige inte är en enpartistat är det en omöjlig fråga att besvara. 
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”Vad vi har sagt till departementet är ju att man får hoppas att man 
fortsätter att upprätthålla den här verksamheten när man har dragit igång 
den och vi har också en förväntan på att de fortsätter att vara en samlad 
kraft i Sverige därför att det har ju ändå blivit företagens kontaktpunkt med 
UD.” (Företag 4) 
 
Således har även respondenterna kopplat frågan om Globalt Ansvars 
framtid till politiska aspekter. Ett par av dem uttryckte en oro för att sluta 
med ett initiativ som en gång har börjat. Det skulle leda till osäkerhet och 
ge området socialt ansvar en negativ klang. Att Globalt Ansvar är så starkt 
kopplat till Global Compact är en annan faktor. En respondent undrar vad 
som kommer att hända med Global Compact och på vilket sätt det påverkar 
Globalt Ansvar när Kofi Annan avgår eftersom Global Compact av många 
ses som hans skötebarn. 
 
”Det hänger mycket på den person som driver det. Nu hoppar Niklas 
Bergström av, han har också tackat nej här nu.” (Företag 12) 
 
Senast nämnda citat pekar på att framtiden för initiativet är starkt kopplat 
till den person som driver det. Globalt Ansvar har nyligen bytt ambassadör 
och nu verkar det som om även Niklas Bergström (2005-04-28) ska avgå 
från sin post, menar en respondent. Detta bekräftades av Niklas Bergström 
under vår intervju. Han lämnar Globalt Ansvar till sommaren 2005 och det 
är i skrivande stund inte klart vem som ska ta över efter honom. 
 

Förbättringsåtgärder 
 
Att Globalt Ansvars framtid delvis är beroende på politiken fick vi veta i 
föregående avsnitt. Det är även inom detta område ett par respondenter 
tycker att initiativet kan förbättras. De anser att Globalt Ansvar lever i en 
politisk värld. Företagen uppfattar dem som byråkratiska, abstrakta och 
efterfrågar tydligare resultat. Här hoppas respondenterna att Globalt Ansvar 
kan hitta en enklare form och att det är det som är avgörande för att nå ut 
till fler. Ett exempel som en respondent gav var att informationsblad som 
Globalt Ansvar skickar ut ibland är helt omöjliga att ta sig genom. 
 
En bättre struktur på arbetet, är också något som efterfrågas, bättre struktur 
på informationen men även av uppföljningen på företagen.  
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”Jag tror att det kommer att se bra ut givet att man får ett strukturerat sätt 
att jobba med det. Att de skapar en struktur för uppföljning och att man går 
igenom för varje företag att vad är det som ni ska göra och vilka principer 
är viktigt för er verksamhet. Att skapa någon slags samhörighet till det 
engagemang man säger att man har.” (Företag 8) 
 
Mer än hälften av respondenterna tycker att Globalt Ansvar bör byta 
inriktning. Företagen hade i samband med anslutandet uppfattat att de 
skulle vara en diskussionspartner och att initiativet skulle fungera som ett 
nätverk med kunskapsutbyte. Respondenterna menar att det mer är en 
envägskommunikation där en person står och pratar med en kort 
efterföljande frågestund. De skulle gärna se mer mindre samtalsgrupper där 
företag från samma bransch kan diskutera branschrelaterade problem eller 
samtalsgrupper där företag med liknande problem kan träffas och utbyta 
erfarenheter. 
 
”Om det ska bli lite mera matigt så tror jag att det skulle behövas mera 
konkreta samarbetsformer med Globalt Ansvar och då inte bara genom 
seminarier utan lite mer nätverkande så att företagen kan ta en mer aktiv 
roll i det här.” (Företag 13) 
 
Andra förslag på ändringar är mer och bättre informationsmaterial, öppna 
nätverksträffar och studiebesök. Eftersom Globalt Ansvar är ett 
regeringsinitiativ har de också möjligheter att samverka med andra 
regeringar, menar en respondent. Globalt Ansvar skulle till exempel kunna 
samverka med de svenska ambassaderna i olika länder och ordna träffar där 
företag kan få information om områdesspecifika problem.  
 
Som Niklas Bergström (2005-04-28) ser det finns det tre övergripande 
problem med att få företag att ansluta sig till Globalt Ansvar. Det första 
problemet tror han är att OECD:s riktlinjer och de nationella 
kontaktpunkterna finns. Det gör företag oroliga för att de ska bli uthängda i 
pressen. Det andra problemet är att företag hellre vill tillhöra Global 
Compact eftersom det är förknippat med FN samt att Global Compact är ett 
globalt initiativ. Det tredje problemet är, enligt Bergström, att Globalt 
Ansvar är för starkt förknippat med en socialdemokratisk politik. 
Regeringen lanserade detta i en tidpunkt då de var tvungna att få stöd från 
samarbetspartier och många kanske kände att det var en politisk 
opportunism.  
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Det var även en mängd NGOs som högljutt deklarerade sina ståndpunkter. 
Niklas Bergström (2005-04-28) menar att det här kan ha varit olyckligt och 
kanske skrämt bort företag som jobbar seriöst med de här frågorna. Globalt 
Ansvar säger inte att företagen ska vara fulländade men anser att företag 
bör sträva efter att efterleva deras principer och implementera dessa i sin 
affärsverksamhet. Bland företagsrepresentanterna har fyra stycken påpekat 
att de tror att initiativet kanske anses vara politiskt och att det hindrar 
företag att ansluta sig. 
 
”Näringslivet är nog lite rädd för politisering. Det har kanske inte gynnat 
det hela av Pagrotskys inhopp där i början…” (Företag 15) 
 
Alla dessa förslag är beroende av att antalet anslutna företag ökar och att 
initiativet blir mer känt, menar en respondent. Samtliga företag tycker att 
det är svårt att spekulera i varför fler företag inte har anslutit sig. Där menar 
de att Globalt Ansvar måste vara bättre på att kommunicera ut vad de 
erbjuder och vad företagen får om de går med. I dagsläget är det bara stora 
företag som är med och den riktigt svåra uppgiften, menar Bergström 
(2005-04-28), är att locka till sig de små och medelstora företagen. Det 
största problemet med det är att de inte har resurser att lägga på detta 
område, varken ekonomiska eller personella.  
 
”Det kan finnas en kategori företag som känt att det inte är den här typen 
av initiativ som ger resultat utan det är hur man agerar i verkligheten. Då 
finns det ingen anledning att ansluta sig, det finns ju 1000 olika sådana här 
grejer som man kan hoppa på. Det viktigaste skälet till att det är så få 
anslutna beror nog på att det är relativt okänt.” (Företag 14) 
 

Resumé av empiri 
 
I inledningen av empirin presenterade vi de femton företag som är anslutna 
till Globalt Ansvar och även de mest framträdande standarderna och 
riktlinjerna som företagen följer. Kapitlet fortsatte med en presentation av 
vårt intervjumaterial. Frågorna var utformade för att svara på våra två 
undersökningsfrågor, den första angående vad socialt ansvar är och hur 
företagen jobbar inom området. Den andra frågan rörde Globalt Ansvar om 
vilka förväntningar som fanns innan anslutandet och även vad initiativet 
har gett företagen. Givetvis skiljde sig respondenternas svar åt men det 
fanns gemensamma nämnare som återkom bland många av svaren. 
 





 
 
 

Analys – de kopplingar vi har gjort 

 

105 

Analys – de kopplingar vi har gjort 
 
Målet med den kunskapsinhämtning som skett för uppsatsen har bestått i att 
hitta svaren på de undersökningsfrågor som utgör uppsatsens uppbyggnad. 
Vi har undersökt vad socialt ansvar är och på vilket sätt företagen ser på 
detta genom initiativet Globalt Ansvar. Med resultatet vill vi bedöma 
vilken nytta detta initiativ har gett dem och om det har tillskänkt anslutna 
företag någon ökad legitimitet. 
 

En kvartett av det sociala ansvaret 
 
Ett av huvudspåren i uppsatsen har bestått av att utreda synen på socialt 
ansvar. Med utgångspunkt i de data vi har samlat in ska vi tolka vilken syn 
företagen har på sitt ansvar gentemot sin omgivning. Genom att stödja vår 
teori med den bearbetade empirin kommer vi att sammanlänka Ljungs 
(1992) teori, som förklarar företags olika förhållanden till omvärlden, med 
Carrolls (1991; 1998) pyramid som framställer synen på företags totala 
ansvar.  
 
Vi valde i uppsatsens inledning att definiera socialt ansvar som 
ekonomiskt, juridiskt och etiskt ansvar. Vi definierade även att de som sade 
sig vara emot socialt ansvar anser att företags sociala ansvar endast är 
ekonomiskt och juridiskt. En förförståelse var att det inte finns någon 
enhetlig definition på begreppet socialt ansvar vilket vi även fick erfara när 
vi gjorde vår empiriinsamling. Respondenterna använde sig inte av samma 
fyra byggstenar som våra teorier innehöll, de nämnde många fler faktorer24. 
För att skapa en enhetlig bild av socialt ansvar har vi sorterat in dessa 
faktorer under våra fyra byggstenar. Gränserna mellan byggstenarna är 
diffusa vilket gör att det blir svårt att sortera in faktorerna i fack. Detta gör 
att några kommer att befinna sig någonstans i gränslandet. I slutet av 
avsnittet kommer vi att presentera den reviderade synen på socialt ansvar. 
 

                                           
24 Mänskliga rättigheter, Miljö, Arbetsvillkor etcetera. 
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Lönsamhet - en grund att stå på 
 
Vid det här laget känner vi väl till Milton Friedman (i Brytting 1998) och 
hans tankar kring området ansvar, nämligen att ett företags enda ansvar är 
att skapa ett ekonomiskt överskott till ägare vilket i långa loppet leder till 
ekonomisk tillväxt. Hans åsikter går att koppla till både Ljungs (1992) 
naturliga urval och den ekonomiska grunden i Carrolls (1991; 1998) 
pyramid. Kombinationen speglar att enskilda företag inte ska vara socialt 
ansvarstagande i ett vidare perspektiv och att detta inte har någon större 
betydelse eftersom de grundläggande förutsättningarna finns i strukturen. 
Detta går i linje med vad en av våra respondenter reflekterat över. Denne 
menar att det finns åsikter bland antagonisterna som handlar om att 
samhället ska ombesörja dessa frågor. Vi tolkar detta som att företagen ska 
fokusera på att skapa vinster medan samhället ska se till att det finns goda 
medborgare med etiska värderingar. Dessa personer finns också i företagen, 
varför företaget automatiskt kommer att genomsyras av etiska handlingar. 
Här kommer vi att tänka på Adam Smiths osynliga hand, där 
marknadskrafterna själva styr hur situationen på marknaden ser ut. Är den 
allmänna uppfattningen att företag ska ta socialt ansvar och några inte 
följer detta kommer de att bli utslagna. Av respondenternas svar att döma 
är detta en anledning till att ta socialt ansvar.  
 
”Det här är någonting som styrs utav marknadskrafter. Kunder, 
konsumenter eller vad det nu är som möter företag kommer att kräva den 
här typen av inställning hos företag och har man inte det då, då slås man 
ut.” (Företag 3) 
 
Försök av individer att själva skapa en mer socialt ansvarstagande värld är 
enligt Ljung (1992) inte aktuellt eftersom företagsledningar inte har makt 
att påverka de naturliga ekonomiska drivkrafterna som existerar. 
Företagande handlar enbart om att generera så höga vinster som möjligt för 
att på så sätt bibehålla eller stärka sin position på marknaden. Våra 
respondenter menar att företag som valt att inte arbeta aktivt med socialt 
ansvar inte ser några vinster i detta. Detta går att koppla till lönsamheten; 
allt ett företag tar sig an ska resultera i avkastning, i annat fall är det stöld 
från ägarna. Detta relaterar vi till synen på ägarna som de enda 
intressenterna och det rationella antagandet att dessa enbart vill generera 
vinst. Frågan är dock vad som i grund och botten är bäst för ägarna. Att 
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stämplas som ett oetiskt företag kan vara sämre för vinstgenereringen än att 
från första början implementera socialt ansvarstagande i sitt företag.  
 
Det ekonomiska är det primära för företag varför detta utgör en grund av ett 
företags ansvar. Enligt företagsrepresentanterna är det dock en snedvriden 
syn att enbart ekonomiskt ansvar bör tynga företags axlar. Visserligen finns 
det fortfarande individer och företag med åsikter i linje med Friedmans 
men bland våra respondenter är uppfattningen en annan. Samtliga 
företagsrepresentanter menar att företag givetvis har lönsamhetskrav att 
leva upp till, men inte till vilket pris som helst. Hänsyn till ekonomiska 
aspekter och lönsamhet utgör företags primära ansvar eftersom kontroll på 
ekonomin är en förutsättning för att kunna arbeta med socialt ansvar. Här 
ser vi en koppling till Doane (2005) som menar att företag i slutändan 
måste vara lönsamma.  En tro bland några respondenter är att det idag inte 
är någon konkurrensfördel att lägga resurser på den här typen av frågor. I 
framtiden hägrar dock en utveckling mot detta, varför det trots allt kan vara 
värt att satsa på området i de fall som företag satsar långsiktigt. Om företag 
enbart planerar efter korta och snabba vinster kan det vara fördelaktigare att 
prioritera andra frågor.  
 
Vi har uppfattat det som att ingen av respondenterna anser att företag 
endast kan leva efter lönsamhetskrav. Att följa lagarna har vi tolkat som att 
respondenterna tycker är så självklart att den juridiska byggstenen över 
huvudtaget inte nämns. Således kan det som räknas till det sociala ansvaret 
inte sägas få plats inom lönsamhetstankesättet. Företag som enbart tar 
hänsyn till ägarnas krav på avkastning och inte följer lagar och etiska 
normer kan inte påstås vara socialt ansvarstagande. För att socialt ansvar 
ska komma in i bilden även ur antagonisternas synvinkel krävs att 
ytterligare en byggsten adderas, den juridiska.  
 

Juridisk struktur – lika inför lagen 
 
Den juridiska strukturen är ett resultat av kombinationen mellan Ljungs 
(1992) struktursynsätt och Carrolls (1991) juridiska byggsten. Här 
utvecklas och förändras företag på sikt efter omvärldens krav vilket har 
resulterat i att fler företag i dagsläget jobbar aktivt med denna typ av 
frågor. När pressen från omvärlden blir tillräckligt stor resulterar detta i 
stiftande av lagar, vilka representerar minimigränser för det ansvar som 
företag de facto måste ta.  
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Vi menar att området socialt ansvar börjar röra sig mot en alltmer tydlig 
struktur vilket har uppenbarat sig i de växande antal normer och standarder 
som accelererat de senaste åren. Dessa är inte lagstadgade men våra 
respondenter hävdar att de måste reagera pro aktivt på dessa normer vilka 
de tänker sig blir lag eller hygienkrav i framtiden. Tecken som tyder på 
detta är att företagen använder sig av olika standarder såsom ISO 14001.  
 
”… återigen om man tittar på kvalitet och miljöcertifieringar så kan man ju 
titta hur lång tid tog det innan de här med ISO blev standarder och innan 
miljön blev ok.” (Företag 8) 
 
ISO har enligt respondenterna med tiden utvecklats och är idag praktiskt 
taget ett så kallat hygienkrav vilket bekräftas av då tretton av femton av 
våra fallföretag är ISO-certifierade. Hygienkraven innebär förändringar 
som ligger i linje med de påtryckningar som uppfattas bland intressenter i 
den externa miljön, likväl i den interna. Denna typ av anpassning tar sig 
uttryck i nya strategier och val av resursfördelning.  
 
Utvecklingen från lönsamhetsgrunden har gått från att inte kunna anpassa 
sig till omvärlden till att företag här svarar på krav som finns eller kommer 
att finnas i framtiden. En av våra respondenter påpekar att det är viktigt för 
företagsledningar att ligga i startgroparna för att kunna anpassa sig efter 
omvärldens förändringar. Normer som ännu inte hunnit bli lag måste med 
enkla medel kunna implementeras eller redan existera i företaget.  
 
Respondenterna menar att frågor angående ansvar utöver lagstiftningen 
prioriteras bort om de först och främst måste komma till rätta med 
finansiella problem inom lagens ramar. Gällande företag som inte tar 
socialt ansvar tror respondenterna att dessa företag anser att det är onödigt 
med ansvar utöver lag, om intressenterna inte bryr sig om detta. Om ett 
företags omgivning enbart kräver att vinstsyftet och lagen ska följas blir det 
inte väsentligt för företaget att lägga resurser på åtgärder som inte genererar 
någon nytta. Själva ser vi detta påstående som hypotetiskt eftersom det i 
princip alltid finns krav från omgivningen. Ett exempel på detta är NGOs 
som kanske inte direkt blir påverkade av företagen men arbetar för andras 
syften. Beroende på hur stor makten från aktuella NGOs är kan företagen 
välja om de vill ta hänsyn till dessa krav eller inte. Om makten är svag 
förlorar företagen ingenting till följd av valet att bortse från 
påtryckningarna. 
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Antagonisterna till vår ursprungliga definition av socialt ansvar25 menar att 
företags sociala ansvar är lika med att uppfylla lönsamhetsgrunden och den 
juridiska strukturen. Att lägga till den juridiska aspekten på ett företags 
ansvar innebär att ett företags ekonomiska mål följaktligen måste nås inom 
en juridisk kontext. Detta påstående ser vi som något allmängiltigt 
oberoende av vilket innehåll individer skänker begreppet socialt ansvar. 
Lönsamheten tillsammans med juridiken uppfyller inte kraven för att vara 
socialt ansvarstagande enligt våra respondenter. Motståndarna till socialt 
ansvar är dock av uppfattningen att detta är fullt tillräckligt för företag att ta 
hänsyn till.  
 

Etiskt kollektiv – följer en följer alla 
 
Inom ett etiskt kollektiv utvecklas företags sociala ansvar genom 
samverkan, vilket skapar en mer kontrollerad social miljö. Med anledning 
av detta kopplar vi ihop Carrolls (1991) etiska ansvar med Ljungs (1992) 
kollektiva handling. Att ta ansvar utöver vad som är lagstadgat är frivilligt 
detsamma gäller för skapandet av nätverk, där företag har möjligheten att 
själva ansluta sig till ett samarbete.  
 
”De här frågorna är så stora och så globala så det finns ingen enskild 
organisation eller något enskilt företag som på egen hand kan komma 
särskilt långt och påverka särskilt mycket.” (Företag 13) 
 
Gemensamt inom kombinationen av den etiska byggstenen och den 
kollektiva handlingen är synen på att socialt ansvar går utöver det 
lagstadgade, denna syn delar både företag och intressenter. För företagen är 
det därför viktigt att veta vilket ansvar de egentligen förväntas ta utöver de 
fastställda kraven i form av lagar. Kommunikation spelar här in, eftersom 
företagen tillsammans i nätverket kan komma fram till hur de ska arbeta 
med dessa frågor och hur intressenternas åsikter ser ut. Skapandet av de 
gemensamma etiska värderingarna sker således tillsammans med 
intressenterna. Inte några av våra intervjuade företag talar i termer om 
utgångspunkt i någon intressentmodell såsom Rehnman och Stymnes 
(Brytting i Näringslivet och Förtroendet, 2004) men de diskuterar om 
hänsyn till intressentgrupper. Ur respondenternas svar framträder 
intressentgrupper som påverkar företagen att ta ansvar utöver 

                                           
25 Ekonomiskt, juridiskt och etiskt ansvar. 
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lönsamhetskrav och juridiska lagar. De krav som ställs på företagen från 
intressenterna varierar beroende på vilken bransch det rör sig om. 
 
Kunderna är enligt vissa respondenter den allra viktigaste 
påtryckargruppen. Här går det att urskilja att respondenterna ser svårigheter 
med att mäta hur viktigt kunderna värderar det sociala ansvaret. Det 
framgår att kunderna anser att hur produktionen ser ut är det viktigaste att 
ta ansvar för. NGOs och media är andra intressentgrupper av vikt. Dessa 
har enligt respondenterna stor makt att påverka eftersom de har stor 
genomslagskraft i samhället och kan hänga ut företag som missköter sig. 
Dessa två ser till alla delar av det sociala ansvaret.  
 
”Jag tror inte att människor i gement om man ska söka jobb hos oss säger: 
- Tar ni ett socialt ansvar? Utan man ser på hur förhållandet mellan mig 
som arbetstagare och arbetsgivare ser ut…” (Företag 3) 
 
De anställda är ytterligare en viktig grupp som påverkar. De ser främst till 
att företag ska ta ett socialt ansvar i de frågor som påverkar dem själva. 
Detta handlar om bra samarbete med fackförbund, bra arbetsvillkor 
samtidigt som de vill utgöra en del av ett företag som medarbetarna kan 
känna sig stolta över att jobba i. Här ser vi kopplingar till Global Compacts 
principer kring arbete som bland annat berör föreningsfrihet, rätten till 
kollektiva förhandlingar och avskaffande av barnarbete. Ägarna ställer 
också krav på företagen, primärt rörande lönsamhetsaspekten men också att 
de vill bli förknippade med en legitim verksamhet.  
 
Av detta drar vi slutsatsen att samtliga intervjuade företag utgår ifrån ett 
intressentperspektiv och inte från ett ägarperspektiv. Samtliga 
intressegrupper värderar den del av det sociala ansvaret som påverkar dem 
själva högst. 
 
Vad företagen lägger i begreppet socialt ansvar kan också kopplas till 
intressentmodeller. Med tanke på detta är det inte speciellt överraskande att 
begreppet tillskänks olika betydelser, då företagens intressenter styr och 
påverkar detta. Problem med begreppet och att företagen själva inte riktigt 
vet vad det innefattar kan således bero på att begreppet är så pass stort men 
även att de inte riktigt vet hur intressenternas önskemål ser ut. Allt arbete 
företag gör gällande socialt ansvar går också att koppla till en 
intressentmodell. Exempel på agerande som gå i linje med detta är de 
intressentdialoger som företagen fört, de hållbarhetsredovisningar som 
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presenterar arbetet med socialt ansvar och uppförandekoder som ska gälla i 
företagets alla led.  
 
Ledningens viktigaste uppgift i ett etiskt kollektiv är att stödja nätverken 
med förhandlingar och kompromisser. Flertalet av respondenterna menar 
att ledningens inflytande är en viktig faktor för att kunna implementera 
arbetet i företagen. Om värderingarna inte är förankrade på ledningsnivå 
ser medarbetarna inte någon mening med att arbeta med sociala 
ansvarsfrågor. Ett bevis som tyder på detta är att majoriteten av våra 
respondenter sitter på ledningsnivå och att informationsleden är korta. 
Syftet med att agera i denna kollektiva mening innebär att det är av stor 
vikt att komma överens och i konsensus bilda gemensamma värderingar 
och skapa en enad front i företaget. En respondent menar att om 
medarbetare på alla nivåer i företagen kommunicerar dessa tankar till 
omgivningen blir normerna snabbare accepterade av samhället. I sinom tid 
blir agerandet så djupt rotat att det i stort sett förväntas av företagen. 
Värderingarna kan också vara så pass väl förankrade bland företagets 
medarbetare att om arbete med socialt ansvar upphör försvinner inte de 
redan inarbetade värderingarna. 
  
”… Det [sociala ansvaret] är en del av vår verksamhet så det är en alldeles 
för hypotetisk fråga.” (Företag 9) 
 
Av respondenternas svar har det framkommit att socialt ansvar består av 
ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer. Denna uppdelning är för 
oss främmande eftersom vi har fått en annan bild av det sociala ansvaret. 
Respondenternas uppdelning torde bygga på definitionen på hållbar 
utveckling samt OECD och Global Compact uppdelning. Denna 
uppdelning tar ingen hänsyn till om ansvaret är lagstadgat eller inte 
eftersom riktlinjerna är globala. Principerna och riktlinjerna ska följas av 
företag oberoende av vilket land detta befinner sig i. Den ekonomiska delen 
har vi redan behandlat under lönsamhetsgrunden. Gällande miljömässiga 
faktorer väljer vi att placera dessa över gränserna mellan juridiska 
strukturen och det etiska kollektivet. Anledningen är att vi i Sverige har 
kommit en bit på väg vad gäller utvecklingen av miljölagar och att 
standarder och riktlinjer såsom ISO blivit ett hygienkrav. När det kommer 
till arbetsmiljö är fackförbunden i Sverige starka och agerar som drivkrafter 
för förändring. Eftersom svenska företag ofta har verksamheter i länder 
som har mindre omfattande lagstiftning är det här det etiska agerandet blir 
aktuellt menar respondenterna. Företagen bör agera enligt sitt egna 
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förhållningssätt även i de länder där de inte är tvungna till det. Under den 
sociala delen placerar vi hälsa, mänskliga rättigheter, god etik eller helt 
enkelt att företag tar ansvar för sin verksamhet och de som påverkas av 
denna. Att de miljömässiga och sociala faktorerna balanserar mellan två 
olika fält beror på att vi tror att de antingen kommer att bli lagstadgade 
eller ses som mer eller mindre nödvändiga då dessa normer blir djupt 
förankrade i samhället.  
 

Altruistisk strateg – en önskvärd kombination 
 
Föreningen av en beräknande strateg och omtänksam altruist är intressant 
eftersom en tanke som etsat sig fast redan från uppsatsarbetets start har 
varit om konstellationen av att vara instrumentell strateg och ideell 
filantrop, på samma gång, överhuvudtaget är möjlig. Genom våra intervjuer 
har det visat sig att ett företags syfte med att ta socialt ansvar beror på 
instrumentella och ideella skäl, eller mer exakt en kombination av dessa.  
 
Vårt ursprungliga ifrågasättande av denna förening grundar sig i det 
motsägelsefulla att taktiskt, i viss mån egoistiskt, tänkande kan vara 
resultatet av ett agerande för andra individers bästa. I sammanstrålningen 
av Ljungs (1992) och Carrolls (1998) teorier ser vi dock hur ett samband 
mellan filantrop och strateg uppenbarar sig. Det framgår av modellen att 
strategiskt altruistiska val görs av frivillighet genom enskilda individer i 
företag, val som resulterar i förändring. Ett filantropiskt beteende är 
förenligt med ett strategiskt då individer inom företag kan skapa sig 
fördelar och övertag genom hänsynstagande till andra. I vissa fall kan det 
till och med komma att handla om ett företags överlevnad, det har genom 
intervjuerna blivit tydligt att många verksamheter aldrig skulle fortgå under 
premissen att inte ta socialt ansvar.  
 
Vi ser dock faror med att dra paralleller mellan det strategiska och 
altruistiska. Vår kritiska diskussion cirkulerar kring att kombinationen är 
beroende av situationen för verksamheten men även av begreppstolkningar. 
Med verksamhetssituation menar vi att det finns företag som varken har 
tillräckligt med resurser eller krav på sig för att ta socialt ansvar i någon 
vidare bemärkelse. En vinkling av detta är att de flesta företag tar socialt 
ansvar i den utsträckning de klarar av detta och att gränsen för vad som 
utgör det sociala ansvaret varierar från verksamhet till verksamhet. 
Begreppskomplikationer i vårt fall berör vilken betydelse individer skänker 
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dessa begrepp. Det egentliga problemet är den insortering i olika fack som 
görs. Själva gör vi snabbt misstaget att se altruisten och strategen som vitt 
skilda, trots att vi är högst medvetna om att det är ovanligare med 
renodlade personlighetstyper än med en uppblandning av olika egenskaper.  
  
Det sociala ansvaret inom detta synsätt är ett resultat av ledningens 
agerande vilket också är drivkraften bakom förändringar. En ledning med 
altruistiska grundvärderingar har ett intresse av att påverka intressenter i 
önskad riktning. Ett ledningsmål kan vara en erhållen och allmän 
uppfattning bland intressenterna att företaget uppfyller de krav som går i 
linje med det eftersträvansvärda. En filantropiskt agerande ledning kan 
genom detta också skapa goodwill för sitt företag. Välgörenhet och 
sponsring kan på sätt ses som både hjälpande och stjälpande eftersom det å 
ena sidan kan räknas som stöld från ägarna men å andra sidan kan den 
vunna goodwillen väga upp de utgifter som lagts ut. Goodwillen utgörs av 
de positiva signalerna som i form av filantropiska aktioner kan vara 
avgörande för att tillföra sitt företag den rätta imagen. Företags image är 
tätt sammankopplat med hur de vill uppfattas av omgivningen och många 
företag, däribland vissa av våra fallföretag, bygger stor del av sin 
verksamhet och sitt rykte just kring målet att uppfattas som det goda 
företaget. Givetvis är det då av största vikt att i allmänhetens ögon ses som 
ett hjälpsamt företag eftersom detta utgör en viktig del av varumärket och 
dess fortlevnad. Då detta är en så betydande del av deras image skulle hela 
idén med företagets existens falla utan det sociala ansvarstagandet i 
beaktning. Genom detta blir det synligt att det altruistiska också kan vara 
strategiskt.  
 
Detta perspektiv handlar om det sociala ansvar som företag tar utöver vad 
som förväntas av dem. Sponsring skulle kunna ses som en form av 
välgörenhet, men det framgår dock att några av våra respondenter drar 
likhetstecken mellan sponsring och marknadsföring. Detta bekräftar 
ytterligare en gång att kombinationen av altruist och strateg är fullt möjlig. 
Respondenterna har olika åsikter kring huruvida sponsring hör till socialt 
ansvar eller inte. Hälften anser att det gör det men med förutsättningen att 
ansvaret inte bara grundar sig i detta. 
 
Det som skiljer de etiskt kollektiva från de altruistiska strategerna är att 
individer i den senare agerar utifrån enbart egna värderingar utan att arbeta 
i samråd med någon annan. Kanske handlar det i vissa fall om värderingar 
och beslut som görs av ren intuition. Vi menar att det finns många 
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människor som uttryckligen anser sig vara uppoffrande och enbart tänker 
på andra. Säkerligen stämmer det också i en del av fallen men vi är dock 
inte helt övertygade om att de skulle vara så osjälviska om det inte fann 
något egenvärde i det. Att agera altruistiskt kan i slutändan handla om att 
en individ själv mår som bäst när denna kan glädja andra människor.   
 
En ytterligare fråga kring kombinationen är anledningen till varför företag 
tar socialt ansvar. Vissa respondenter nämnde i föregående avsnitt att det 
berodde på intressentgruppers krav. Andra respondenter har angett orsaker 
som vi kan koppla till altruistiska och strategiska anledningar.  
 
”Jag skulle vilja säga att det ligger i vår själ och vårt hjärta i företaget att 
vi ska vara med och bidra till en bättre värld, jag tror att det är för att vi 
ska ha en framtid.” (Företag 6) 
 
”Rent allmänt så finns företag i vår omvärldsmiljö och vi påverkar dem och 
därför har vi också ett ansvar för vad som händer. Sen så menar vi att 
affärer görs bäst i ett samhälle som mår bra.” (Företag 7) 
 
Citaten kan kopplas till både strategiska och altruistiska anledningar. En 
följd av våra respondenters svar är att det i verkligheten är en altruistisk 
människa också någonstans är strateg. Vi menar dock att det är möjligt att 
vara instrumentell strateg utan att vara ideell altruist eftersom företag kan ta 
strategiska beslut utan att göra det för någon annans bästa. En annan 
intressant tanke eller snarare ett dilemma är vad som egentligen kommer 
först, hönan eller ägget? Beror filantropin på att företaget är strategiskt eller 
är företaget strategiskt för att det är filantropiskt? Detta resulterar i ett 
cirkelresonemang i vilket det är omöjligt att fastställa en början och ett slut. 
Att utreda detta är trots allt irrelevant då den viktiga kärnan utgörs av den 
möjliga kombinationen av altruist och strateg, önskvärd i många 
situationer. 
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Socialt ansvar - vår definition 
 
Med Ljung (1992) och Carrolls (1991; 1998) teorier i symbios med vår 
ovanstående analys framträder en bild av företags sociala ansvar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 7 Vår modell över företags ansvar 

 
Vår modell bygger på Ljungs stomme då hans begrepp på axlarna ligger 
fast trots att vi lägger våra egna betydelser i dem. Tanken med modellen är 
att förmedla den bild av hur våra respondenter uppfattar att synen på socialt 
ansvar är. Med ett deterministiskt synsätt finns fastlagda krav och normer 
vilka företag måste följa. Kopplat till det sociala ansvaret innebär detta att 
företag måste uppfylla ekonomiska och juridiska förutsättningar. I motsats 
till det deterministiska synsättet innebär det voluntaristiska att företag 
själva väljer att ta ställning till om de ska arbeta och lägga tid och resurser 
på socialt ansvar och välgörenhet som går utöver lagen. Att ett perspektiv 
hamnar på makro- eller mikronivå beror på vilket sätt regler och normer 
inom perspektiven skapas. Makronivån är av en mer aggregerad karaktär, 
här uppkommer rättesnörena på kollektiv basis. På denna nivå finns ett 
antagande om att populationer, branscher och näringslivssektorer har 
specifika egenskaper som inte kan urskiljas i enskilda organisationer. På 
mikronivån handlar det om enskilda individers eller organisationers 
värderingar och handlingar. 
 
Modellens fyra delar visar på ett företags totala ansvar. Beroende på vilken 
ställning som intas rörande det sociala ansvaret uppfyller samtliga av de 
olika delarna någon sorts ansvar. För personer med en mer snäv syn på 
företags sociala ansvar innebär lönsamhetsgrunden och juridiska strukturen 
att företag faktiskt tar socialt ansvar i tillräcklig utsträckning. Vi menar att 
påståendet att någon är emot socialt ansvar är felaktigt, det handlar istället 
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om vad olika individer anser hör till detta begrepp. Om vi ska ta fram 
någon sorts allmängiltig bild av vad företags sociala ansvar faktiskt är, 
handlar detta om att ett företag tar ansvar för de delar i samhället som det 
de påverkar med sin verksamhet. Utöver detta ansvar kan företag ses som 
både beräknande och filantropiska då de finner fördelar i att agera till 
fördel för andra, men även för sig själva.  
 
Vi valde i uppsatsens inledning att definiera socialt ansvar som 
ekonomiskt, juridiskt och etiskt ansvar. Vi definierade även att de som sade 
sig vara emot socialt ansvar anser att företags sociala ansvar endast är 
ekonomiskt och juridiskt ansvar. En förförståelse var att det inte fanns 
någon enhetlig definition på begreppet socialt ansvar men vi ansåg ändock 
att våra två definitioner skulle kunna hålla uppsatsen igenom. Med ett 
resultat i vår hand har dessa två tidiga definitioner utvecklats till tre olika 
tappningar vilka vi konfronterats med. 
 

 
 
Figur 8 Företagen anslutna till Globalt Ansvars bild av socialt ansvar 
 
Den snäva definitionen är vad som i allmänna ordalag kan sägas 
representera ett motstånd till socialt ansvar. Denna utgörs av det 
grundläggande ansvar ett företag måste ta enligt lagen och ägarna. Vår 
andra definition som motsvaras av ansvar utöver det lagstadgade, det vill 
säga ett etiskt kollektiv eventuellt tillsammans med en strategisk altruist, 
motiveras med att ett antal av respondenterna ansåg att socialt ansvar 
endast är ansvar utöver lag och att allt annat kan sägas vara självklart. Den 
utvidgade definitionen handlar om att allt ansvar ett företag tar är socialt 
ansvar. Detta inbegriper såväl den självklara snäva definitionen såväl som 
ansvaret utöver det lagstadgade. Detta kopplar vi till respondenternas tanke 
kring att socialt ansvar finns i allt de gör, att det är djupt rotat i 
företagskulturen. Vi ser även en koppling till att respondenterna hade 
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svårigheter med att peka ut vad som är budgeterat för socialt ansvar 
eftersom det ingår i den totala löpande verksamheten.  
 

Har Globalt Ansvar tilldelats någon legitimitet? 
 
Vi har konstaterat att legitimitet är en bristvara som är nödvändig att ha för 
verksamheters överlevnad (Karlsson, 1991). För att Globalt Ansvar ska 
anses vara legitimt krävs det att någon tilldelar detta initiativ legitimitet. Ett 
medlemskap i Globalt Ansvar kan skapa legitimitet för anslutna företag 
som arbetar med socialt ansvar, med förutsättningen att initiativet anses 
vara legitimt.  
 
I ett tidigare skede har vi lagt fram en trio för legitimitetstilldelande vilken 
utgörs av regler, normer och karisma. Vi hävdar att dessa kan användas i 
sina renodlade former, men också i kombination med varandra. 
 

Regler – avsaknad av frivillighet 
 
Enligt Weber kan legitimitet tilldelas genom regler (i Olsen och Marger, 
1993) Globalt Ansvar kan uppfattas vara ett legitimt initiativ om det bygger 
på regler som företag måste följa. Idag är det inget tvång för svenska 
företag att ansluta sig till Globalt Ansvar och det finns inte heller några 
tvingande regler som företagen måste följa då de har anslutit sig till 
initiativet. 
 
När det gäller frågan om det ska bli lagstadgat att följa de riktlinjer som 
styr företags sociala ansvarstagande, exempelvis de Globalt Ansvar står för, 
skiljer sig respondenternas åsikter åt. Ett argument är att dessa runda frågor 
blir alltför trubbiga i ett fyrkantigt system. En annan respondent menar att 
problemen med att socialt ansvar ska bli lagstadgat i Sverige inte är så 
påtagliga eftersom det mesta redan finns lagstiftat, exempel på detta är 
jämställdhet, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Av några 
respondenters svar framgår det att det finns missuppfattningar gällande 
vilket inflytande Globalt Ansvar har på företagen. Ett par av dem verkar tro 
att de har förbundit sig att följa tvingande riktlinjer, vilket inte är fallet. 
 
”… Globalt Ansvar har ju ingen dömande roll och de kan ju inte lägga ut 
några viteslägganden eller någonting sånt heller. […] Själva värdet på 
Globalt Ansvar, det är inte så starkt på det planet.” (Företag 7) 
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Citatet visar att denna respondent inser att Globalt Ansvar inte kan utöva 
någon tvingande makt (Etzioni, 1968) på anslutna företag. Det kopplas till 
att värdet på initiativet således blir lägre i och med att företagen varken 
måste följa de aktuella riktlinjerna eller redovisa dem för intressenterna. 
Om något företag av någon anledning blir uppmärksammade för att de 
brustit mot någon eller några av riktlinjerna minskar legitimiteten och det 
uppkommer legitimitetsproblem. Såvitt respondenten vet finns det inte 
några fall av företag som blivit avstängda från initiativet till följd av 
misskötsamhet. Om det skulle vara så att det finns företag som verkligen 
missköter sig och kan behålla sin position i Globalt Ansvar mister 
initiativet därmed legitimitet. Det tolkar vi som att respondentens åsikt är 
att Globalt Ansvar skulle tilldelas högre legitimitet om de hade en 
tvingande makt. 
 
”Det förlorar ju lite legitimitet av att man bara går med och sen så behöver 
man inte göra någonting. Man lovar, men det är ingen som kontrollerar. 
Kanske skulle en certifiering göra att man fick ännu mindre engagemang 
och färre som vågar ansluta sig eller som kan ta på sig det.” (Företag 6) 
 
Även andra respondenters svar tyder på en uppfattning om att legitimitet 
kan tilldelas Globalt Ansvar genom regler. Om Globalt Ansvar skulle ha 
makt att ge företagen en sorts certifiering i samband med anslutandet skulle 
det kunna bli mer legitimt (Larsson i Magnusson et al, 2003). Riktlinjerna 
skulle då bli mer markanta än i dagsläget och företagen skulle få en annan 
sorts press på sig för att uppfylla någon typ av certifieringskrav. 
Respondenterna diskuterar kring huruvida en certifiering skulle anses vara 
något enbart positivt för Globalt Ansvars legitimitetstilldelande och varför 
detta i så fall aldrig genomförts. Att det enbart ses som fördelaktigt är inte 
fallet. Bilden om regler som legitimitetstilldelare särskiljer sig mellan 
respondenterna. De flesta av dem menar att ett scenario kan vara att en 
certifiering helt enkelt skulle skada initiativet eftersom själva frivilligheten 
försvinner vilket utgör en annan del av legitimiteten. Av detta kan utläsas 
att legitimitet bör tilldelas Globalt Ansvar genom andra kanaler än regler. 
 
Tvingande regler och frivillighet är motsatsbegrepp, vi vill dock 
understryka att begreppet frivilligt kan anses vara relativt i det här fallet. 
Marknaden ställer höga krav på att företagen ska agera ansvarsfullt och 
företagen är beroende av sina relationer med ett stort antal intressenter 
menar respondenterna. Vi menar då att det inte kan sägas vara helt frivilligt 
att arbeta med frågor angående socialt ansvar eftersom detta något som 
omgivningen mer eller mindre kräver. Frivilligheten innebär snarare att 
företagen kan skapa egen praxis och uppförandekoder samt ansluta sig till 
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de initiativ som de anser gå i linje med arbetet kring socialt ansvar. Detta 
ger enligt en respondent anpassningsmöjligheter som inte går att hitta i 
samma utsträckning inom lagens ramar som tenderar att bli mer statiska. 
 
Vår uppfattning är att de flesta av våra respondenter anser att Globalt 
Ansvar inte bör använda sig av tvingande regler, den så kallade 
frivilligheten är viktigare. Legitimitet skulle visserligen kunna tilldelas 
Globalt Ansvar genom regler om dessa godtas och ses som rättvisa av 
företagen. Av respondenters svar att döma tycker de att det är för 
komplicerat att lagstifta så pass filosofiska och värderingsladdade frågor. 
Våra respondenter förespråkar snarare legitimitet genom symboliska 
värden, vilka skapas genom normer och värderingar som diskuteras under 
kommande avsnitt.  
 

Normer – gemensamma värderingar 
 
Webers (i Olsen och Marger, 1993) andra legitimitetstilldelare, normer, gör 
Globalt Ansvar legitimt om initiativet representerar värderingar som alla 
företag vill följa och förmedla till medarbetare och omgivning. Den 
normbaserade legitimiteten talar för att ett initiativ som Globalt Ansvar blir 
legitimt om de lyckas med att kommunicera sina frågor på ett bra sätt både 
inom och utanför sina egna väggar.  
 
Enligt Weber (i Olsen och Marger 1993) handlar de moraliska frågorna om 
vad som borde stå i lagen. För att Globalt Ansvar ska tilldelas legitimitet 
genom normer är det viktigt att det som kommuniceras ut också är det som 
samhället tar för givet. Som vi nämnde i föregående avsnitt anser 
respondenterna att de har höga krav på sig från sin omgivning och att 
frivilligheten därför kan ses som relativ. Då omgivningen, enligt 
respondenterna, uppfattar företags sociala ansvarstagande som självklart 
kan socialt ansvar ses som en norm. Det finns åsikter bland respondenterna 
att Globalt Ansvar inte är så djupt förankrat vare sig internt i företagen eller 
externt bland intressenterna. Vi frågar oss därför huruvida Globalt Ansvar 
kan tilldelas legitimitet som norm.  
 
Ett anslutande till Globalt Ansvar kan i det närmaste beskrivas som ett 
muntligt kontrakt till omgivningen. Denna omgivning representeras i vårt 
fall av Rehnman och Stymnes (Brytting i Näringslivet och förtroendet 
2004) intressentmodell. Vad företagen försöker åstadkomma blir dock inte 
så tydligt eftersom ingenting de säger sig sträva efter är tvingande. Genom 



 
 
 

Globalt Ansvar – socialt ansvar eller organisatoriskt hyckleri? 

120 

sitt offentliggörande får de ögonen på sig och gör genom detta sitt bästa för 
att leva upp till sitt ansvar. I annat fall hotar media, NGOs och andra 
intressentgrupper att sätta käppar i hjulen för framgång. Enligt 
respondenterna ifrågasätts hur mycket intressenterna egentligen bryr sig om 
socialt ansvarstagande. Ett exempel på det är att anställda tycker att lön är 
en viktigare faktor, vilket tyder på att den ekonomiska makten kan vara 
starkare än den symboliska som här utgör exempel på norm som 
legitimitetstilldelare. 
 
Samtliga respondenter menade att anslutanden till olika initiativ innebär 
socialt ansvarstagande i och med att de genom detta visar ett aktivt 
ställningstagande. Respondenternas svar tolkar vi som att vissa initiativ 
anses vara mer legitima än andra. Om Globalt Ansvar är legitimt råder det 
dock delade meningar om.  
 
”Jag tycker inte att Globalt Ansvar ger oss den legitimitet som vi behöver, 
för vi har en helt annan historia. Sen är det inte så känt idag det här med 
Globalt Ansvar och det har inte fått den genomslagskraften.” (Företag 7) 
 
”Det är ju så att vi också har en internationell marknad och de vet ju inte 
vad Globalt Ansvar är och återigen där borde det då ha varit Global 
Compact som vi skulle ha anslutit oss till.” (Företag 5) 
 
Att några respondenter redan är med i Global Compact eller anser att de 
borde vara med där tolkar vi som att de tycker att det initiativet har en 
högre legitimitetsgrad än Globalt Ansvar. Anledningarna som nämns är att 
initiativet är mer känt, fler företag är anslutna och att arbetet sker på global 
nivå. Dessa tre anledningar är således viktiga för att ett initiativ ska tilldelas 
legitimitet. 
 
Anledningen till att respondenterna har olika preferenser gällande Globalt 
Ansvars legitimitet beror på att företagen ligger på olika nivåer vad gäller 
arbetet med socialt ansvar. Det blir svårt för de företag som har kommit 
långt med sitt arbete att dra fördelar och lära sig av andra som inte är nått 
lika långt. Respondenterna ser detta som att motiven för att närvara och 
utbyta erfarenheter är fler för dem som fortfarande har mycket att lära. Med 
detta sagt måste Globalt Ansvar erbjuda utökad kunskap och överträffa det 
som företagen redan lägger ner resurser på för att kunna tilldelas en högre 
legitimitet. 
 
Att bygga legitimitet på gemensamma normer är betydelsefullt då detta kan 
leda till positiva synergieffekter. I dagsläget ser vi problem med att 
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respondenterna har så olika uppfattningar kring begreppsbildningen och att 
de har kommit olika långt vad gäller arbetet med socialt ansvar. Ytterligare 
ett sätt att göra Globalt Ansvar legitimt är att de anslutna företagen har en 
homogen redovisning.  
 
Att kommunicera sitt sociala ansvar till intressenterna via redovisningen 
kan ses som en del av legitimitetsskapandet eftersom den kan styrka både 
varumärke och rykte. Då ett anslutande i Globalt Ansvar inte kräver att 
företag ska redovisa sitt arbete kan denna legitimitetsskapande handling 
inte kopplas till initiativet. Globalt Ansvar rekommenderar de anslutna 
företagen att följa GRI:s riktlinjer i de fall de frågar efter det men det är 
inget som de kräver. I och med att ett antal av de anslutna företagen 
använder sig av GRI:s riktlinjer i sin redovisning, skulle detta inom en snar 
framtid kunna bli en norm inom Globalt Ansvar och således öka 
legitimiteten för initiativet. Problemen med att företag inte redovisar efter 
enhetliga riktlinjer är att det blir svårt för intressenter att skapa sig en bild 
av företagen, de kan inte jämföra redovisningen mellan företag eftersom de 
inte tar med samma aspekter eller samma nyckeltal.  
 
Ett problem med att få enhetliga normer gällande det som ska presenteras 
för intressenterna är att det inte finns något givet sätt att välja ut vilka delar 
som ska finnas med eller inte. Denna fråga var känslig för respondenterna. 
De som följde till exempel GRI:s riktlinjer sa att de i sin redovisning skrev 
att de följde dessa och de ansåg att det var svaret på vår fråga angående hur 
urvalet gick till. Eftersom det fortfarande inte är lagstadgat och företagen 
således inte måste följa riktlinjerna, har många valt att skriva att de väljer 
att sträva efter att följa dessa. På så sätt kan de skriva av sig all eventuell 
kritik som skulle visa sig att företaget bryter mot en riktlinje. Intressenterna 
kan här visa sin makt och bojkotta företaget om det visar sig att de inte 
följer de normer och värderingar som råder. Även Globalt Ansvar kan på så 
sätt få legitimitetsproblem om de rekommenderar redovisning enligt GRI 
och företagen sedan bryter mot detta. 
 
Förutom regler och normer som legitimitetstilldelare nämner Weber (i 
Olsen och Marger 1993) en tredje faktor, legitimitetstilldelande via 
karisma. 
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Karisma – initiativets genomslagskraft 
 
Att tilldelas legitimitet genom karisma kopplar Weber (i Olsen och Marger 
1993) till ett mer personligt plan. Globalt Ansvar som organisation kan inte 
anses förmedla karisma, det kan dock de individer som representerar 
Globalt Ansvar göra.  
 
Det problem som respondenterna ser med Globalt Ansvar är att det är så få 
företag som har anslutit sig. Med en fungerande extern kommunikation och 
genomslagskraft finns möjligheten att utvidga initiativet och utöka antalet 
anslutna men också en högre tillströmning vid samarbetsformerna. 
Genomslagskraft handlar om att göra sig ett namn för att bli igenkänd, 
ihågkommen och populär. Globalt Ansvar är i sig ett eget varumärke som 
konkurrerar med andra initiativ, i deras fall främst med internationella 
motsvarigheter. Den utåtriktande delen kan jämföras med den karismatiska 
legitimiteten vilket vi anser kan vara en mycket viktig faktor. De namn som 
främst har nämnts av våra respondenter i samband med Globalt Ansvar är 
dåvarande näringsminister Leif Pagrotsky, statsminister Göran Persson, 
avgångna ambassadören Mia Horn af Rantzien och nuvarande 
ambassadören Niklas Bergström. Bedömningen av dessa personers karisma 
varierar från person till person. Våra respondenters svar pekar på att 
politiska åsikter kan vara en betydande faktor vid bedömning av en persons 
utstrålning och genomslagskraft. 
 
Svenska regeringen är visserligen en trovärdig drivande kraft för den här 
typen av arbete. Ett dilemma är dock den politisering som uppfattas av 
företagen. I dagsläget ser respondenterna Persson och Pagrotsky som 
förgrundsfigurer vilka besitter auktoritära positioner. Vi menar att en del av 
den karismatiska legitimiteten har tilldelats dessa genom sin ställning vilket 
enligt våra respondenter kan bli ett problem för initiativets framtid; 
initiativets framtid beror på politiken. I den här typen av frågor verkar det 
som om politisk obundenhet är lättare att hantera då politiska frågor inte 
kommer i vägen för de verkliga kärnfrågorna.  
 
Ambassadören Mia Horn af Rantzien satt på sin post i drygt två år och 
nuvarande ambassadören Niklas Bergström har idag suttit i ett halvt år. 
Tanken är att Bergström ska lämna sin post under sommaren 2005. Detta 
kan påverka huruvida Globalt Ansvar kan bli tilldelad legitimitet via 
karisma eftersom det inte finns några personer att bygga denna på. 
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”Det hänger mycket på den person som driver det. Nu hoppar Niklas 
Bergström av...” (Företag 12) 
 
Vi har tidigare visat på att initiativ i samma genre jämförs med varandra 
och med ett hastigt överslag vågar vi påstå att Globalt Ansvar i detta fall 
möter hårt motstånd. FN jämförs med svenska regeringen och Kofi Annan 
hamnar i en likhetsgranskning med Göran Persson. Annans koppling till 
Global Compact är enligt våra respondenter mycket stark medan Perssons 
förankring i Globalt Ansvar inte är lika stabil. Det blir som att ställa David 
i paritet med Goliat. 
 

Det här gäller så här långt 
 
Vi har i ovanstående avsnitt diskuterat kring huruvida Globalt Ansvar kan 
anses ha blivit tilldelade legitimitet via regler, normer eller karisma. Vi 
ställer oss dock frågande om så är fallet för Globalt Ansvar.  
 
Om initiativet inte anses vara legitimt menar Beetham (1991) att det 
föreligger legitimitetsproblem. För att Globalt Ansvar ska anses vara 
legitimt måste någon tilldela initiativet legitimitet (Peterson i Karlsson, 
1991). I Globalt Ansvars fall är det viktigt att de anslutna företagen anser 
att initiativet är legitimt och i och med detta tilldelar legitimitet till det. Vi 
kommer i kommande avsnitt att behandla vilka problem respondenterna ser 
med Globalt Ansvar och hur förbättringar kan skapa legitimitet.  
 

Är Globalt Ansvar legitimitetsskapande? 
 
I teorikapitlet gick vi igenom några sätt gällande hur legitimitet kan skapas. 
Detta kan ske genom prat, beslut och handling. Fungerar inte detta kan 
legitimiteten fortfarande bestå i och med att det uppkommer organisatoriskt 
hyckleri i organisationen. Syftet med vår uppsats är att undersöka om 
Globalt Ansvar är legitimitetsskapande. Vi frågade därför våra 
respondenter om de förväntningar som fanns innan anslutandet har blivit 
uppfyllda. 
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Förväntad nytta – vad företagen vill ha 
 
Den förväntade nyttan uppstår i det som Globalt Ansvars syftar till att göra 
och vad de anslutna företagen förmodar att de gör. Syftet med Globalt 
Ansvar är enligt Niklas Bergström (2005-04-28) att fungera som ett 
diskussionsforum och att konkretisera de problem med socialt ansvar som 
företag i Sverige står inför. Marknadskommunikationen, det vill säga det 
sätt som Globalt Ansvar kommunicerar ut sitt syfte måste vara klart och 
tydligt. Här drar vi paralleller till vad Ramírez (1996) menar med att forma 
och paketera sitt varumärke, att Globalt Ansvar ska positionera sitt 
varumärke i sin externa omgivning.  
 
Den förväntade nyttan handlar enligt Grönroos (2000) om den image som 
Globalt Ansvar kommunicerar ut och på det sätt som initiativet uppfattas. 
Det är även viktigt att se till vilka roller inblandade parter har. Ju tydligare 
roller desto bättre fungerar samarbetet. Globalt Ansvars roll, enligt dem 
själva, är att de ska ses som informationssamordnare för OECD och Global 
Compact. De vill inte ses som konsulter vars uppgift är att hjälpa företag 
med implementeringen, det är upp till det enskilda företaget. Bergström 
(2005-04-28) påpekade även att Globalt Ansvar vill förmedla en roll som 
samordnare av regeringens CSR-politik och att de arbetar tillsammans med 
andra organisationer för att synkronisera standarder och riktlinjer, till 
exempel ISO och GRI. Ett medlemskap i initiativet borde enligt Bergström 
(2005) signalera att företagen vill associera sig med den svenska 
utrikespolitiken. 
 
Som vi nämnde redan i inledningen är det en vanlig uppfattning att 
personer som jobbar med frågor angående socialt ansvar har svårt att 
orientera sig och att de efterfrågar verktyg och information på området 
(Löhman och Steinholtz, 2003). Detta bekräftades även av våra 
respondenter som påpekade svårigheter bland annat med vad som läggs i 
begreppet, hur allt hänger samman och hur de ska presentera resultatet av 
arbetet för intressenterna. Det är det viktigt för Globalt Ansvar att 
marknadsföra att de hjälper till att lösa de behov som företag har, detta med 
stöd i Grönroos (2000) resonemang. Enligt respondenterna hade företagen 
behov av att i aktuellt fall få hjälp med orientering och strukturering av 
arbetet.  
 



 
 
 

Analys – de kopplingar vi har gjort 

 

125 

”…ett nytt sätt att baka samman de här olika frågorna som spretar inom en 
organisation. Och liksom samlar ihop dem och ser att de här sakerna 
tillsammans ger ett större värde.” (Företag 3) 
 
Mun till mun marknadsföring, en form av extern kommunikation, bidrar 
också till den förväntade nyttan. I detta fall hade några av respondenterna 
hört talas om initiativet innan det startat upp och var därför med från 
början. Andra företag hade blivit kontaktade av Leif Pagrotsky som 
marknadsfört detta initiativ i ett brev skrivet främst till statliga företag. Inte 
någon av respondenter har angett att de hört talas om detta initiativ via 
något annat företag. Mun till mun marknadsföringen kom i detta fall från 
dem som skulle dra igång detta initiativ. Det initiativtagarna sa i 
uppstartningsfasen har bidragit till den förväntade nyttan. Här vill vi betona 
att vad de sa är tämligen oklart i och med att det inte finns någon 
dokumentation kring detta. Det som vi fått fram av våra telefonintervjuer är 
det som företagsrepresentanterna uppfattat att initiativtagarna avsåg att 
göra. Det är en omöjlighet att veta om det är vad Globalt Ansvars 
representanter har sagt eller om det är respondenternas tolkningar av detta 
som ligger till grund för den förväntade nyttan. Vi har en teori om att det 
uttryckta enbart var i idéstadiet, medan företagsrepresentanterna trodde att 
Globalt Ansvar skulle leva upp till detta. Det är inte alltid så att prat 
resulterar i handling men enligt Czarniawska-Joerges (1988) är dock prat 
en legitimitetsskapande handling i sig.  
 
Det som Globalt Ansvar externt kommunicerade är det som företag borde 
ha förväntat sig av initiativet. Utöver det som framgår på Globalt Ansvars 
hemsida och det Niklas Bergström (2005-04-28) har beskrivit att initiativet 
gör finns andra förväntningar bland våra respondenter, vilka framkom vid 
intervjutillfällena. Dessa kan komma antingen från mun till mun 
marknadsföringen som vi nämnde ovan eller från respondenternas egen tro 
om vad initiativet skulle göra.  
 
Förväntningar bestod i att Globalt Ansvar ska fungera som en svensk 
plattform för denna typ av frågor. Företagen förväntade sig samarbete och 
tvåvägskommunikation samt att Globalt Ansvar skulle gå igenom vad som 
gäller i det specifika företaget och aktuell bransch. En ytterligare 
förväntning var att Globalt Ansvar skulle leda till någon typ av certifiering 
som gör att företag som ansluter sig får en positiv stämpel på sig. De 
förväntade sig även att ett stort antal företag skulle vara ansluta och att 
initiativet vore känt bland allmänheten.  
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Den upplevda nyttan – det företagen fått erfara 
 
När företag har valt att ansluta sig till Globalt Ansvar kommer de via sitt 
engagemang uppleva nyttan kopplad till initiativet. Den upplevda nyttan 
har att göra med vad Globalt Ansvar verkligen erbjuder och hur de gör det. 
Om den upplevda nyttan inte når upp till den förväntande uppstår ett 
förväntningsgap (Ojasalo, 2001). Det bör poängteras att den upplevda 
nyttan är av subjektiv karaktär. Det är företagsrepresentanterna som enligt 
sina premisser bedömer om det finns någon upplevd nytta med Globalt 
Ansvar och i sådant fall vad. Detta styr också hur pass stort 
förväntningsgapet blir, om det ens existerar.  
 
Intervjumaterialet visar att respondenterna anser att Globalt Ansvar besitter 
stor sakkunskap och det finns därför få klagomål på vad de erbjuder. De 
klagomål som finns handlar om på vilket sätt de förmedlar sin kunskap och 
att det finns förväntningar som företagsrepresentanterna menar att Globalt 
Ansvar inte har uppfyllt. Vi har valt att dela in de förväntningar som 
företagen hade på Globalt Ansvar i Ojasalos (2001) två kategorier, tydliga 
förväntningar och orealistiska förväntningar.  
 
I och med att representanterna direkt kan säga vilken del av vissa 
förväntningar som inte är uppfyllda så klassas detta som tydliga 
förväntningar. Företagen hade förväntat sig mer samarbete och 
tvåvägskommunikation istället för envägskommunikation, gärna i form av 
mindre samtalsgrupper. Även Globalt Ansvar har marknadsfört att 
anslutandet skulle innebära någon form av dialog och de skulle vara ett 
diskussionsforum. Denna förväntning har inte att göra med missförstånd 
utan att Globalt Ansvar inte har lyckats åstadkomma detta ännu.  
 
Om marknadsföringen skulle ha fungerat bättre hade fler företag anslutit 
sig och bidragit till att initiativet blivit mer känt, då skulle respondenterna 
ha en högre upplevd nytta. Globalt Ansvar skulle enligt respondenterna 
fungera som en kanal för det offentliga ställningstagandet och ge ett externt 
kvitto på att företagen gör något bra. Detta fungerar i dagsläget inte fullt ut 
i och med att få företag har anslutit sig och att initiativet inte är så känt. Det 
enda som företagsrepresentanterna anser att initiativet bidrar till och som är 
synligt utåt är de seminarier som ordnas och de informationsblad som 
skickas ut. På detta sätt får de inte ut sin kunskap på ett bra sätt. För att den 
upplevda nyttan ska bli högre måste dessa tydliga förväntningar uppfyllas, 
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alternativt kan Globalt Ansvar officiellt gå ut med att de inte kommer att 
uppfylla dessa. 
 
Andra av respondenternas förväntningar kan anses vara orealistiska. Dessa 
orealistiska förväntningar klassas som nästintill omöjliga att uppfylla för 
Globalt Ansvar. Det går till exempel inte att tro att informationen ska rikta 
sig mot det enskilda företagen samtidigt som fler företag ska ansluta sig. 
Om Globalt Ansvar ska ha som målsättning att få så många företag som 
möjligt att ansluta sig har de inte några möjligheter att ge enskilda råd och 
tips till företagen. Detta handlar om ett företag som av någon anledning har 
missuppfattat vilka möjligheter initiativet har. Här är det viktigt för Globalt 
Ansvar att låta företagen veta att detta inte är en möjlighet och att de i 
sådant fall bör använda sig av konsulter istället. 
 
Globalt Ansvar ser sig själva som informationssamordnare och inte som 
konsulter. Inte några av respondenterna ser Globalt Ansvar som några 
konsulter, den rollen är således tydlig för båda parter. Gällande rollen som 
informationssamordnare är den mer diffus. Av intervjumaterialet går att 
utläsa att respondenterna ser initiativet som en samordnare av Global 
Compact och OECD:s riktlinjer. De har även uttryckt att seminarierna har 
gett bra information. Respondenterna hade dock förväntat sig att det skulle 
vara mer av en tvåvägskommunikation och frågan är då om det ryms i 
begreppet informationssamordnare. Att nästan ingen av de tillfrågade 
företagsrepresentanterna har framhävt regeringens roll som samordnare av 
den gemensamma CSR-politiken för landet skulle kunna bero på att det är 
en underförstådd förväntning. Det är ett initiativ som är taget av regeringen 
och den delen av tjänsten kan anses som så självklar att ingen av företagen 
reflekterar över det. Skulle det brista på något sätt, till exempel genom att 
det blir det på något sätt framstår som om regeringen och Globalt Ansvar 
drar åt olika håll, skulle denna förväntning bli uppenbar.  
 
Företagen själva har också en roll i samarbetet, en roll som om möjligt är 
ännu mer oklar. Vissa av företagsrepresentanterna ansåg sig vara en 
diskussionspartner, en roll som de menar inte fungerar. Ett par av 
respondenterna tyckte att de blev tilldelade rollen som föregångare men 
inte på vilket sätt de ska vara det. I och med att de anslutna företagen inte 
kan ses som kunder ur ett mer traditionellt synsätt kan detta också vara en 
anledning till den oklara rollen. Anslutna företag betalar inget och har 
heller inte några krav på sig hur de ska agera. I och med att Globalt Ansvar 
startade år 2002 har inte interaktionen mellan samordnarna och företagen 
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pågått speciellt länge vilket vi anser är en bidragande faktor till att rollerna 
sinsemellan fortfarande är obestämda.  
 

Den totala nyttan  
 
För att den sammanlagda upplevda nyttan, med andra ord den totala nyttan, 
ska vara godkänd måste den upplevda nyttan vara lika bra som den 
förväntade. För att kunden ska få en bra total nytta måste den upplevda 
nyttan överträffa den förväntade (Kotler et al, 1999). 
 
På frågan om den upplevda nyttan överträffar den förväntade pekar svaren 
åt olika håll. Gällande den direkta frågan till respondenterna om huruvida 
de har upplevt någon nytta med anslutandet svarade tolv av femton ja. 
Problemet med denna fråga kan vara att den inte ger företagen så stort 
utrymme. Med bakgrund i Bettis (i Alvesson och Sköldberg, 1994) andra 
kriterium, meningens koherens, kan detta vara en fråga där respondenten 
väljer att medvetet svara att de upplevt nytta med anslutandet eftersom det 
annars kan tyckas ogenomtänkt att vara med i något som inte innebär 
någon ökad nytta och legitimitet. Det kan med andra ord anses vara 
inkorrekt att svara att det inte har gett någon nytta för vissa respondenter. 
Den nytta som respondenterna angav på denna fråga handlade om att 
företagen kunde dra fördelar av varandras kunskaper och att det var bra då 
de ville göra ett offentligt ställningstagande. De allra flesta hade med andra 
ord upplevt någon form av nytta när vi ställde denna direkta fråga. Vi 
ställer oss dock frågande till om denna nytta överstiger den förväntade. 
 
Det som talar emot detta är de förväntningar som respondenterna hade 
innan anslutandet och om Globalt Ansvar hade uppfyllt dem. Även här kan 
Bettis (i Alvesson och Sköldberg, 1994) andra kriterium kopplas in. Om 
respondenten svarar att de har upplevt nytta och på nästa fråga svarar att de 
hade ett antal förväntningar som de anser att Globalt Ansvar inte har 
uppfyllt, kan svaret på den första frågan ifrågasättas. Eftersom hälften av 
respondenterna angav att de hade förväntningar innan anslutandet som 
Globalt Ansvar inte har uppfyllt är det rimligt att anta att dessa tycker att 
den förväntade nyttan var högre än den upplevda. Detta innebär enligt 
hälften av våra respondenter att ett förväntningsgap finns och att Globalt 
Ansvar befinner sig i en situation som kan innebära legitimitetsproblem. 
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”Jag kan inte säga om de har levt upp till förväntningarna eller inte. Jag 
kan inte säga vad förväntningarna var, jag minns faktiskt inte.” (Företag 
13) 
 
Den andra hälften av respondenterna hade inga förväntningar. Detta är ett 
godtagbart svar men det kan också vara så att dessa förväntningar var 
underförstådda. Om respondenterna inte hade några förväntningar blir det 
således svårt för Globalt Ansvar att uppfylla dem och dessa respondenter 
torde anse att den totala nyttan åtminstone är godkänd. Om förväntningarna 
var underförstådda så borde Globalt Ansvar ha uppfyllt dem eftersom de 
annars hade blivit uppenbara för respondenten. Även dessa respondenter 
torde tycka att den totala nyttan åtminstone är godkänd. 
 

Skapande av en gemensam plattform 
 
Av ovanstående analys framgår att hälften av våra respondenter tycker att 
den totala nyttan är godkänd medan den andra halvan anser att det motsatta, 
det finns ett förväntningsgap. Vi vill poängtera att förväntningsgapet inte 
enbart kan sägas bero på agerandet av de ansvariga för Globalt Ansvar, 
även de anslutna företagen måste engagera sig för att nätverket ska fungera. 
Förväntningsgapet kan bero på att Globalt Ansvar har legitimitetsproblem 
och vi vill därför föra en diskussion kring detta. 
  
Vad både företagsrepresentanterna och Niklas Bergström (2005-04-28) har 
nämnt som syfte med Globalt Ansvar är att nätverket ska fungera som en 
svensk plattform med utgångspunkt i Global Compact och OECD. För att 
nätverket ska vara legitimitetsskapande krävs att samarbetet fungerar för 
alla inblandade parter.  
 
Att sätta etiketter på sitt prat, sina beslut och sina handlingar är enligt 
teorierna viktiga för organisatorisk makt, det Etzioni (1966) kallar för 
symbolisk makt. Symboliken i etiketterna måste vara tydliga och det är 
ledningen som har makt att skapa denna. Etiketten på socialt ansvar är idag 
mindre bra av många anledningar. Ett tydligt exempel på 
etikettsförvirringen är begreppen Compliance, Compliance plus och 
Beyond Compliance. Den avgångna ambassadören i Globalt Ansvar, Mia 
Horn af Rantzien (i Magnusson et al, 2003), använde sig av just dessa 
begrepp när hon beskrev olika stadier av socialt ansvar. Det visade sig att 
våra respondenter över huvudtaget inte diskuterade i dessa termer när de 
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beskrev samma område. Syftet med etiketten socialt ansvar är att locka 
företag som inte anslutit sig att göra det varför det är nödvändigt att ha en 
gemensam begreppsapparat. Detta torde dock inte vara något hinder för den 
interna implementeringen i varje enskilt företag i och med att samma 
begrepp används inom dessa.  
 
Problemen med att ha ett flyktigt begrepp uppenbarar sig snarare när det 
har att göra med de enskilda företagens externa kontakter. Ett exempel är 
när alla företagen träffas vid Globalt Ansvars seminarium och alla 
använder sig av olika begrepp, definitioner som tillskänks olika betydelser. 
Vissa anser att socialt ansvar är ekonomiskt och juridiskt ansvar, vissa 
anser att socialt ansvar även innefattar att ta etiskt och filantropiskt ansvar 
och den tredje gruppen tycker att filantropsikt ansvar verkligen inte bör 
räknas in i begreppet socialt ansvar.  
 
”Jag tror att det kommer att se bra ut givet att man får ett strukturerat sätt 
att jobba med det. […] Att skapa någon slags samhörighet till det 
engagemang man säger att man har.” (Företag 8) 
 
Etiketter används också för att sortera in saker och händelser i olika fack. 
Vilka delar som ska läggas inom begreppet socialt ansvar är ingen 
självklarhet. Det är därför inte heller uppenbart för företagsrepresentanterna 
hur många som arbetar med dessa frågor på företaget och vilka 
arbetsuppgifter som kan räknas till detta område. Det är viktigt att ha 
etiketter som associeras med något bra. Om de ansvariga för frågor 
angående socialt ansvar upplever området som invecklat kommer det att 
avspeglas på det övriga företaget. Om inte ens de ansvariga vet vad som 
ska ingå eller på vilket sätt företaget ska jobba med detta så blir 
implementeringen svår. Det är inte alltid en fördel att sortera in allt i fack 
men respondenterna känner att de har ett behov att strukturera upp arbetet 
mer. En bra etikett där alla vet vilka delar som ingår skulle förbättra 
möjligheterna till detta. 
 
Att prata är som vi nämnt en legitimitetsskapande handling och de allra 
flesta respondenter har medverkat på ett par seminarier. Eftersom dessa 
beskrivs som seminarier med envägskommunikation och endast en kort 
frågestund drar vi slutsatser av att pratet uteblir och det blir mer en 
informationssammanfattning. Pratet som legitimitetssökande handling går 
ut på att företagen gemensamt ska diskutera de problem som finns på 
området och sedan samtala fram olika lösningar kring dessa (Czarniawska-
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Joerges, 1988). Några av våra respondenter känner att det egna företaget 
har kommit så pass långt att pratet inte ger något ökat mervärde. De 
problem som diskuteras har de för länge sedan klarat av. Här uppstår 
legitimitetsproblem eftersom vissa av företagen inte kan utvecklas 
tillsammans med Globalt Ansvar i den takt som de önskar. 
 
När företagen beslutat att de ska gå med i Globalt Ansvar har 
respondenterna upplevt att det blivit lättare att kommunicera dessa frågor 
internt och att detta bidrar till en högre legitimitet.  
 
”Nyttan är drivkraften för att fortsätta driva frågorna internt. […] Då hålls 
ju frågeställningen vid liv även internt och diskuteras.” (Företag 9) 
 
I och med detta torde ett anslutande enligt dessa respondenter vara 
legitimitetsskapande men frågan är då om det är det. Vi ifrågasätter vilken 
grund detta står på och hur stabil denna är. Eftersom de som är ansvariga 
för dessa frågor i sina företag och sköter kontakten med Globalt Ansvar 
ställer sig frågande till hur allt hänger ihop drar vi slutsatsen att det blir 
komplicerat att kommunicera detta innehåll till sina medarbetare. En 
person med stark karisma skulle visserligen trots detta kunna tilldela 
Globalt Ansvar legitimitet genom att ge motiv för initiativets fördelar. Om 
denna person saknar karisma och initiativet inte har något djup förankring i 
företaget brister legitimiteten (Weber i Olsen och Marger, 1993). 
 
När vi sedan kommer till handlingen, det vill säga det företagen verkligen 
har gjort i och med anslutandet till Globalt Ansvar var svaren vaga. Några 
säger att de inte behövt ändra på något andra säger att det låg i linje med 
det övriga arbetet och skulle ha gjorts i alla fall. Om företag har en stark 
företagskultur kan nya tankar och idéer svårligen implementeras. Innebär 
denna företagskultur att företagen aldrig har problem med korruption, 
dåliga arbetsförhållanden eller kränkning av de mänskliga rättigheterna 
som till exempel mobbing, är det förståligt att företagen inte behöver utföra 
några extra handlingar. En respondent menade att etiska koder enbart 
behövs för dem som inte vet hur man ska uppföra sig. Vi menar dock att 
det inte existerar ett enda företag där det inte sker några misstag. Anställda 
i företag är mänskliga och agerar inte alltid rationellt därför kan det ibland 
vara bekvämt att ha riktlinjer att stödja sig mot. När det gäller sådana här 
komplexa riktlinjer som ett anslutande till initiativet ändå innebär måste 
företagen verkligen se hur rutiner och processer i företagen fungerar. Det är 
ledningen som har makten att göra detta. Om ledningen anser att etiska 
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koder ska implementeras är det också deras uppgift att definiera de 
konkreta problem som finns inom organisationen. Eftersom handlingar är 
legitimitetsskapande och det i princip inte finns några genomförda projekt 
kopplade till Globalt Ansvar kan initiativet inte anses vara 
legitimitetshöjande ur denna aspekt. Detta är inte ett legitimitetsproblem 
eftersom handlingar såsom implementering av riktlinjer kan göras innan 
anslutande och inte är direkt kopplade till Globalt Ansvar. Nackdelarna 
med detta är att legitimitet skapas genom samarbete med andra initiativ och 
att Globalt Ansvar blir lidande.  
 
Genom prat, beslut och handling skapas legitimitet inom Globalt Ansvar, 
både för initiativet men också för de anslutna företagen men även för deras 
intressenter. Av våra respondenters svar tolkar vi att Globalt Ansvar som 
initiativ är ett bra exempel på Brunssons (2002) organisatoriska hyckleri. 
Det har nu gått tre år sedan initiativet startade och det har enligt många 
respondenter ännu inte nått till en acceptabel nivå. Globalt Ansvar skapade 
via sitt prat en bild utåt mot företagen vad initiativet skulle handla om och 
tog sedan ett beslut om att starta upp initiativet. När det sedan kommer till 
handlingen upplever respondenterna att denna har uteblivit. Genom god 
retorik har Globalt Ansvar lyckats skapa en bild av att denna handling snart 
är aktuell. Följande citat visar på att företagen har en tro på framtida 
handlingar. 
 
”Det tror jag är en viktig uppföljning med anslutandet. Om vi skulle pratas 
vid nästa år vid den här tiden då tycker jag att de borde ha kommit dit i 
alla fall.” (Företag 8) 
 
”…det är alltid så med de här lite politiska initiativen, det är en lite annan 
värld än den vi lever i som företagare. Man jobbar på ett helt annat sätt, 
det tar lite längre tid och så vidare...” (Företag 6) 
 
Det sistnämnda citatet visar på att företagen har förståelse för och 
accepterar att det tar ett tag att skapa ett fungerande nätverk. Vissa 
respondenter bryr sig inte om att prat, beslut och handling inte är 
synkroniserat, det organisatoriska hyckleriet fungerar således inom Globalt 
Ansvar. Andra respondenter menar dock att det är synd att Globalt Ansvar 
inte genomför några handlingar och tror att initiativet inom kort kommer att 
försvinna om ingen bättring sker. 
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Varumärket och legitimiteten  
 
För oss har det blivit uppenbart att flertalet av de handlingar och beslut som 
görs med kopplingar till det som traditionellt sett räknas till socialt ansvar 
har att göra med att kommunicera sitt varumärke. Inom detta fält kan 
Globalt Ansvars identitetsskapande sägas ingå. Att vårda sitt varumärke 
handlar om att kunna koppla ihop det som uttrycks i prat och handling med 
den image som varumärket ska förmedla till omvärlden.  
 
Att jobba för att ens varumärke ska få den rätta imagen är även viktigt ur 
ren konkurrenssynpunkt. Ju viktigare allmänheten tycker att dessa frågor är 
desto större anledning finns det att satsa på den här typen av frågor. I 
Globalt Ansvars fall handlar det om att de agerar på samma marknad som 
ett antal andra initiativ och standarder som företag kan ansluta sig till. Det 
som Niklas Bergström (2005-04-28) bedömde som legitimitetsproblem kan 
kopplas till Global Ansvars varumärke. I sin kommunikation till omvärlden 
kan detta istället vändas till något positivt. Det behöver inte vara så att 
anslutna företag blir uthängda i pressen, snarare kan de få positivt utrymme 
i media till följd av ett medlemskap. Det är viktigt att Globalt Ansvar drar 
nytta av media som viktiga paketerare och använder dem för att förmedla 
sitt budskap (Ramírez, 1996). När Globalt Ansvar har nått den punkten att 
de själva kan uttrycka sin form, kan de även förmedla detta till sin 
omgivning. Clarke (2003) menar att media påverkar intressenter att skapa 
uppfattningar. Om Globalt Ansvar utnyttjar detta kan de stärka sitt 
varumärke och få fler företag att ansluta sig.   
 
”Ja, det kändes självklart [att ansluta sig till Globalt Ansvar], det var inget 
konstigt utan det var det vi redan hade på något sätt utan det blev bara 
tydligare att visa detta. Och att kunna använda det utåt så att säga, i 
marknadsföring och så är det ju enklare om man kan koppla det till något 
som andra känner till.” (Företag 11) 
 
De bidragande faktorerna till ett stärkt varumärke och fler utbyten med 
intressenter är en förbättrad image, tydligare struktur och tillfallen goodwill 
som ges Globalt Ansvar när initiativet förknippas med symboler som 
representerar skönhet och välvilja. De flesta företag har en bild av hur de 
vill uppfattas, så långt det är möjligt ska denna uppfattning som formuleras 
av en verksamhet genomsyrad av samma värderingar (Clarke, 2003). 
Kontakter i företag ska alla uttala samma vision och känsla till 
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omgivningen, exempelvis att Niklas Bergström uttrycker samma saker som 
står på Globalt Ansvars hemsida. Det är viktigt att paketera estetiken så att 
intressenter ser det Globalt Ansvar har för intention att visa, detta är en stor 
utmaning enligt Ramírez (1996).  
 
Som vi påpekade tidigare kan Globalt Ansvar anses ha legitimitetsproblem. 
De problem som bör åtgärdas för att de anslutna företagen ska känna en 
högre nytta med initiativet kan kopplas till den interna och externa 
kommunikationen. Om företagens förväntningar är godkända eller 
överträffas kommer de uppfatta Globalt Ansvar som legitimt och således 
tilldela dem legitimitet. Som Karlsson (1991) menade är legitimiteten 
kopplat till ett ömsesidigt beroende. Om Globalt Ansvar anses vara ett 
legitimt initiativ kommer de också tilldela de anslutna företagen legitimitet. 
 

Resumé av Analys 
 
Inledningsvis i analysen kopplade vi samman Carrolls (1998) pyramid och 
Ljungs (1992) fyrfältsmatris och fick genom detta fram tre konstellationer 
av våra respondenters syn på vad som socialt ansvar är. Analysen fortsatte 
med huruvida Globalt Ansvar, som behandlar frågor kring socialt ansvar, 
kan anses vara legitimitetsskapande. Detta gjorde vi genom att se till både 
respondenternas ursprungliga förväntningar, upplevda nytta och tankar om 
framtiden. Vi ställer oss frågade till om Globalt Ansvars kan anses ha blivit 
tilldelade legitimitet då respondenterna påvisade många brister och 
förbättringar som bör göras för att skapa legitimitet. 
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Slutsatser - det här kom vi fram till 
 
Vår undersökning har visat att Globalt Ansvar som nätverk har 
legitimitetsproblem eftersom ingen legitimitet har tilldelats initiativet via 
regler, normer eller karisma. Den legitimitet som skulle kunna tilldelas 
Globalt Ansvar är via normer och gemensamma värderingar. Det finns ett 
antal faktorer som både bör skapas och förbättras för att 
legitimitetstilldelande via normer ska ske. Legitimitetsproblemen beror på 
bristfällig intern och extern kommunikation. 
 
Den interna kommunikationen brister då Globalt Ansvar och de anslutna 
företagen (1) inte har en gemensam begreppsapparat. Detta beror dels på att 
de anslutna företagen har kommit olika långt i arbetet med socialt ansvar 
och kan via initiativet inte dra nytta av varandras erfarenheter och kunskap 
samt att de lägger olika saker i begreppet. De använder sig alltså inte av 
ömsesidiga etiketter vilket är en förutsättning för att legitimitet via normer 
ska tilldelas Globalt Ansvar. (2) Det interna pratet skapar inte tillräckligt 
starka incitament för att skapa en gemensam fungerande plattform. Trots att 
prat i sig kan ses som en legitimitetsskapande handling räcker pratet inom 
Globalt Ansvar inte till. Initiativet har (3) inte lett till några konkreta 
handlingar, vilket också krävs för legitimitetsskapande. En annan del av 
den interna kommunikationens som brister är att (4) rollerna i samarbetet är 
otydliga, både vad gäller Globalt Ansvars medarbetare och de anslutna 
företagen. De är diskussionsparter utan att diskussioner sker och de ses som 
föregångare utan att några krav ställs. Om företagen ska fungera som 
ambassadörer för Globalt Ansvar måste de först känna att det finns någon 
nytta med anslutandet. 
 
Den bristande externa kommunikationen beror på att Globalt Ansvar (5) 
inte har lyckats paketera sitt varumärke på ett framgångsrikt sätt. Det är för 
få företag anslutna idag och initiativet är inte tillräckligt känt. De har heller 
(6) inte marknadsfört initiativet på ett bra sätt. Detta kan delvis bero på att 
mun till mun marknadsföringen inte fungerar eftersom de anslutna 
företagen inte upplever någon stor nytta med initiativet. Detta visar sig i att 
det står en sak på hemsidan, Niklas Bergström säger en annan och 
företagen uttrycker en tredje sak. Globalt Ansvars företrädare kan reparera 
detta genom att klargöra vad de erbjuder. Globalt Ansvar har i dagsläget 
legitimitetsproblem och torde inte kunna ge de anslutna företagens arbete 
med socialt ansvar högre legitimitet. 
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Framtiden 
 
Att spekulera i framtiden är alltid osäkert. Vår förhoppning är dock att 
Globalt Ansvar ska utvecklas och genom detta erhålla en ökad legitimitet. I 
ett nätverk som Globalt Ansvar är det viktigt att alla talar samma språk. Vi 
menar att de i framtiden bör skapa en gemensam begreppsapparat och 
gemensamma handlingar att utgå från. De måste således arbeta på att få 
mer fungerande etiketter på området socialt ansvar. Vi anser att området 
etiketter inbegriper användning av Globalt Ansvars logotyp, vilken skulle 
kunna användas i större utsträckning än i dagsläget. Förutsättningen för att 
denna ska brukas är att symbolen förknippas med något legitimt.   
 
En åtgärd som är nödvändig för framtiden är att inblandade parter i Globalt 
Ansvar kommunicerar och klargör initiativets möjligheter och 
begränsningar. För att företagen ska uppleva att initiativet ger en ökad nytta 
måste Globalt Ansvar leva upp till de förväntningar som finns. Ansvariga 
för Globalt Ansvar har lyckats skapa legitimitet genom organisatoriskt 
hyckleri där prat har medfört att anslutna företag hoppas på en ljusnande 
framtid. Vi ser det som att de ursprungliga initiativtagarna har gett 
företagen en stafettpinne som de inte lyckats fånga och springa med ännu. 
Detta beror både på bristfällig kommunikation från ansvariga personer men 
även på att företagen inte ännu hittat ett bra sätt att utveckla 
kommunikationen sinsemellan. Vi ser en ljus framtid för detta område och 
tror att företagen har gjort rätt då de står i startgroparna, beredda på att 
gripa tag i stafettpinnen och börja springa! 
 

Fortsatta studier 
 
Eftersom vi i vår undersökning inte har tittat på företag som av någon 
anledning valt att inte ansluta sig, menar vi att det skulle vara av intresse. 
Vidare skulle en branschjämförelse mellan företag ge en ny vinkel av hur 
det sociala ansvaret varierar. Ett annat alternativt att genomföra en 
undersökning där skillnader påvisas mellan små och medelstora företag. I 
denna uppsats har varumärken berörts i mindre utsträckning. En alternativ 
uppsats skulle kunna utgå från just detta område. Slutligen kan Globalt 
Ansvar sägas vara ett politiskt initiativ varför det skulle vara intressant med 
en studie som tar hänsyn till politiska aspekter och som behandlar för- och 
nackdelar med just politiska initiativ. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Vår intervjuguide 
 
 
Bakgrund 
  

• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter och vilken position har du 
på ditt företag?  

• Från tanke till handling och i nuläge, hur har arbetsprocessen med 
socialt ansvar förflutit och vad jobbar ni med just nu?   

När och varför började det? 
På vems initiativ började arbetet?  
Hur många är det som arbetar med dessa frågor? 
Hur gick det till när du började arbeta med frågor angående 
socialt ansvar?  
Till vem rapporteras arbetet? 

• På vilket sätt tar ditt företag socialt ansvar?  
Vad lägger ni i begreppet?  
Varför tar företaget socialt ansvar?  
Kan ni förstå varför företag inte tar socialt ansvar? 

 
 
Varför Globalt Ansvar? 
 

• Varför anslöt ni er till Globalt Ansvar? 
Vilka var förväntningarna på Globalt Ansvar? 
Har Globalt Ansvar uppfyllt de ursprungliga förväntningarna?  
Var det självklart för er att överhuvudtaget ansluta er till ett 
initiativ och med initiativ menar vi då ett ställningstagande att 
aktivt följa vissa riktlinjer eller normer?  
När ni anslöt er till Globalt Ansvar valde ni då mellan flera 
olika initiativ? Vad var det som avgjorde det valet? 

 
Nytta 
 

• Finns någon upplevd nytta med anslutandet och i sådant fall vad?  
På vilket sätt har Globalt ansvar bidragit till information om 
ämnet och hur ska ni arbeta med dessa frågor?  



 

 

Har ni medverkat i några seminarier eller på annat sätt dragit 
fördel av anslutandet? 
Vad är kostnaden, och då inte bara den finansiella biten?  

• På vilket sätt har Globalt Ansvar förändrat det sätt ni agerar på? 
• Vilka åtgärder/projekt har ni genomfört?  

Vet du ungefär hur mycket som är budgeterat för arbetet med 
socialt ansvar? 

• För ni någon slags dialog med andra företag angående socialt 
ansvar?  

Vilka företag och under vilka former?  
 
Legitimitet 
 

• Vilka av ert företags intressenter, skulle du säga, bryr sig mest och 
engagerar sig i frågor gällande socialt ansvar? På vilket sätt påverkar 
de er? 

Vad tror du skulle hända om ni upphörde att agera för det 
sociala ansvaret? 

• Anser ni att anslutandet till Globalt Ansvar är legitimitetsskapande 
och varför?  

• Hur tror du att Globalt Ansvar skulle kunna bidra till ett högre 
legitimitetsskapande? 

• Hur redovisar ni ert arbete inom socialt ansvar för era intressenter?  
• Vad gäller er hållbarhetsredovisning [om de har någon], hur sker 

urvalet för vad som ska tas med i denna? Detta med tanke på den 
balans mellan vad som gjorts bra och vad företaget bör göra bättre. 

Verifieras Ert företags frivilliga redovisning av en extern 
oberoende part?  
Efterfrågas verifiering av Era intressenter?  

• Stärker arbetet med socialt ansvar ert varumärke? 
 
 
Avslutning 
 

• Hur kommer framtiden för Globalt Ansvar att se ut? 
Varför tror ni att endast 15 företag har anslutit sig? 

 
 
Be att få komplettera! 
 
 



 

 

Bilaga 2 – Brev samt intervjufrågor till 
respondenterna 

 
Hejsan [namn]! 
 
Eftersom vi avtalat en tid för telefonintervju den [datum]/[månad] klockan 
[tid] angående Globalt Ansvar kommer här de frågor vilka intervjun 
kommer att utgå ifrån.  
 
Jag skulle redan nu vilja passa på att fråga om det går bra att intervjun 
spelas in. Detta för att både jag och min uppsatspartner ska kunna ta del av 
intervjun i transkriberat format men även för att vi ska komma ihåg allt 
som sagts och kunna återge en så korrekt bild som möjligt av samtalet. Att 
ni och de övriga 14 företagen anslutna till Globalt Ansvar har medverkat i 
intervjuerna kommer givetvis att framgå i uppsatsen, dock inte vem som 
sagt vad.  
 
Jag vill även poängtera att denna uppsats görs för Linköping Universitets 
räkning och att Globalt Ansvar inte är inblandade. Slutligen hoppas jag att 
det går bra om vi vill återkomma och komplettera med någon fråga om det 
skulle behövas.  
 
De nedanstående frågorna är övergripande och kommer under intervjun 
kompletteras med följdfrågor för att vi ska få så uttömmande svar som 
möjligt.  
 
 
Vi hörs på [dag]! 
 
Med vänlig hälsning/ [namn] med uppsatspartner [namn] 
                                    
 
INTERVJUFRÅGOR: 
 

• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  
• Från tanke till handling och i dagsläget, hur har arbetsprocessen med 

socialt ansvar förflutit och vad jobbar ni med just nu?   
• På vilket sätt tar ditt företag socialt ansvar?  
• Varför anslöt ni er till Globalt Ansvar? 
• Upplever ni någon nytta med anslutandet och i sådant fall vad?  
• Har Globalt Ansvar förändrat det sätt ni agerar på? 



 

 

• Vilka åtgärder/projekt har ni genomfört till följd av anslutandet?  
• För ni någon slags dialog med andra företag angående socialt 

ansvar? 
• På vilket sätt skapar ni legitimitet bland era intressenter? 
• Anser ni att anslutandet till Globalt Ansvar är legitimitetsskapande 

och i så fall varför? 
• Vilka av ert företags intressenter, skulle du säga, bryr sig mest och 

engagerar sig i frågor gällande socialt ansvar? På vilket sätt påverkar 
det er? 

• Hur tror du att Globalt Ansvar skulle kunna bidra till ett högre 
legitimitetsskapande? 

• Hur presenterar ni arbetet för era intressenter? 
• Vad gäller er hållbarhetsredovisning [om de har någon], hur sker 

urvalet för vad som ska tas med i denna? Detta med tanke på den 
balans mellan vad som gjorts bra och vad företaget bör göra bättre. 

• Hur tror du att framtiden för Globalt Ansvar ser ut? 
 

Bilaga 3 - Intervju med Niklas Bergström 
 

• Vad är syftet med Globalt Ansvar? 
• Tycker du att ni uppfyller det syftet? 
• Tror du att GA är legitimitetsskapande? 
• Vad tror du krävs för att GA ska vara legitimitetsskapande? 
• Vilka företag har ni inriktat er mot, som ska ansluta sig. Har ni valt 

ut dem eller? 
• På vilket sätt sker forumen?  

 
 


