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Six Possible Reasons Why  

Things Don´t Change 

 

1. People want to die 

2. Selfishness = Inertia 

3. Optimism + Factor 4 = Inaction 

4. Certainty + Uncertainty = Inaction 

5. Certainty + Prisoner’s Dilemma = Inertia 

6. Concern + Understanding > Action 
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1 INLEDNING 

1.1 CORPORATE CITIZENSHIP – ETT MÅSTE FÖR 

DAGENS FÖRETAG? 

”Businesses cannot reap the economic benefits of open global markets without 
acknowledging  - and responding to – their social and political 
responsibilities. They must be global corporate citizens”.1 

(FNs generalsekreterare Koffi Annan, 2000) 

Multinationella företag har ökat lavinartat i antal de senaste tio åren. I dag 
finns 63 000 transnationella företag och av världens 100 största ekonomier är 
50 företag.2  

Olika krafter har tillsammans verkat för att föra dessa företag till den position 
de är idag. Globaliseringen, vilket har bidragit till att företag har fått 
möjlighet att konkurrera på de flesta av världens marknader. 
Kommunikationsteknologin, vilken har möjliggjort att information sprids 
nästan ögonblickligen världen över till minimal kostnad. Konsumenternas 
ökade makt, genom kombinationen av globaliseringen och framstegen inom 
kommunikation.3 

Dagens stora utmaning är att skapa hållbarhet – att skapa en ekonomi som 
världen klarar att stödja i all framtid. FNs definition av begreppet är följande:  

”Economic development, social development and environmental protection are 
independent and mutually reinforcing components of sustainable 
development”. 

    (Zadek, 2001, s 3)  

Även om det finns tecken på stora förbättringar i den industrialiserade 
världen, är världen som helhet fortfarande på en ohållbar kurs. Orsakerna till 
problemen - stor befolkningsökning och den snabba ekonomiska expansionen 
i de framträdande ekonomierna - är politiska och sociala frågor som 

                                                 
1 Post, 2000 
2 Brytting i Ethos, 2001  
3 Andriof & McIntosh, 2001 
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överstiger företagens mandat och förmåga att förändra. Samtidigt är företag, 
enligt Tichy et al, de enda organisationer med resurser, teknologi, global 
omfattning och motivation att uppnå hållbarhet.4 De har blivit de institutioner 
människor vänder sig till eftersom de anses inneha tillräckliga resurser för att 
lösa problemen. Utöver detta märks också en tendens att regeringar inte 
längre orkar upprätthålla välfärden på egen hand. För företagen innebär det 
här en potentiell ny roll i samhället.5 Detta kombinerat med en 
värderingsförskjutning i samhället, som pekar mot ett större intresse av etik, 
ansvar och en hållbar utveckling, resulterar i att samhällets aktörer ställs inför 
krav på nya förhållningssätt.6 

Vissa företag har fått en ökad förståelse för dessa tendenser i samhället. 
Uttryck som ansvarsfullt företagande, affärsetik och hållbar utveckling har 
blivit modeord7. En möjlighet för företag att bidraga till en utveckling som är 
långsiktigt hållbar: ekonomiskt, socialt och ekologiskt kan uppnås genom 
Corporate Citizenship – företaget som den goda medborgaren. 

Corporate Citizenship kan ses som företags engagemang och påverkan i 
samhället till nytta både för företaget och för samhället i stort.8 Ett exempel på 
detta är McDonalds samhällsengagemang, där företaget instiftat en barnfond 
som upprättat rehabiliteringshem för cancersjuka barn och deras familjer. 
Detta projekt bedrivs tillsammans med sjukhus och barncancerfonder världen 
över.  

Citizenship – medborgarskap – är definierat som de rättigheter och plikter 
medlemmar i ett land har. Företag, som oberoende juridiska enheter är 
medlemmar i länder och kan ses som ”Corporate Citizens”, med juridiska 
rättigheter och plikter. Alla företag är därför Corporate Citizens, men deras 
medborgerliga prestationer varierar precis som för individuella medborgare.9 
Företagens inflytande över den globala ekonomin blir allt större och deras 
närvaro påverkar i allt högre grad de samhällen de handlar med eller 
investerar i. Förväntningarna på företagen ökar därmed dramatiskt. 
Världssamfundet ser exempelvis skyddet för mänskliga rättigheter, i allt 
större utsträckning, som ett villkor för företagens legitimitet på den 
internationella marknaden.10 

                                                 
4 Tichy et al, 1997  
5 Ethos, 2001 
6 Fagerfjäll, 2001 
7 Affärsvärlden, nr 13, 2001. 
8 Andriof & McIntosh, 2001  
9 Andriof & McIntosh, 2001  
10 Fagerfjäll, 2001 
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Ett tecken på att synen på företagens roll i samhället håller på att förändras är 
att ekonomipristagaren Milton Friedmans berömda tes ”the business of 
business is business” inte längre anses som självklar. Enligt Friedman ska 
företag sköta rationaliseringsarbete, effektivitet, och låta det allmänna ta 
ansvar för omsorg och välgörenhet. Han anser att företagsledningar som ägnar 
sig åt välgörenhet samtidigt ägnar sig åt en form av stöld. De stjäl från ägarna 
genom den resulterande lägre aktieutdelningen, eller från de anställda då de 
kunde få högre lön, eller från kunderna som går miste om sänkta priser.11 En 
teori som på nytt fått ökad uppmärksamhet hävdar att företagens syfte inte 
enbart är att skapa värde för sina aktieägare. Man frågar sig om inte företagen 
ansvarar även mot andra grupper – såsom anställda, underleverantörer, 
konsumentgrupper, ideella organisationer, utländska statsmakter, samhällen 
och befolkningen i de länder där företaget är verksamma?12 Företaget 
existerar, enligt denna så kallade intressentmodell, för att tillfredsställa alla 
intressenter.13 

Kretsen av intressenter har under de senaste decennierna vidgats då en ökande 
andel av det som tidigare sköttes offentligt tagits över av privata företag. 
Dessutom har en alltmer global verksamhet tillfört ytterligare intressenter.14 
Globalt Corporate Citizenship är enligt Post en utmaning som företag inte kan 
ignorera eller företagsledare undvika. På varje globalt företags intressentkarta, 
läggs ständigt nya samhällen till, som genererar nya problem och nya 
möjligheter. Globalt Corporate Citizenship kan komma att bli 
standardförväntningen på multinationella företag i vår tid. Skälen är att 
företagens verksamheter är kritiskt viktiga för samhället. Vinsterna och 
kostnaderna för affärsverksamheter är så omfattande att samhällen inte kan 
fungera eller utvecklas utan att man med allvar funderar på det globala 
företagets roll. 15 

I en värld där produkter blir alltmer identiska blir företagens varumärken allt 
viktigare som konkurrensmedel. Ett varumärke som är laddat med den 
positiva värderingen att företaget agerar som en god samhällsmedborgare 
anses numera vara ett starkt varumärke.16  Det finns flera typer av risker för 
företag som avstår från att agera i enlighet med det som faller inom ramen för 
Corporate Citizenship. Ett företag som inte lever upp till konsumenternas krav 

                                                 
11 Bryttning, 1998 
12 Fagerfjäll, 2001 
13 Campbell & Yeung i De Wit & Meyer, 2001. Intressentmodellen utgår från att företag är beroende av flera grupper för 
sin överlevnad, exempelvis anställda, kunder, aktieägare och övriga samhällsaktörer. 
14 Affärsvärlden nr. 13 2001 
15 Post, 2000 
16 www.iccsweden.org 
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riskerar till exempel att drabbas av köpbojkotter och ett sämre anseende.17 I 
samma utsträckning som företagen globaliserats har även människors 
deltagande i frivilliga organisationer vuxit i betydelse. De har ofta bättre 
kunskap om lokal produktion än företagen själva och med hjälp av den nya 
tekniken sprider de sin information blixtsnabbt.18 Genom att företagens 
affärsverksamhet ger effekter på samhället blir de därigenom ständigt 
värderade av omvärlden. Ett resultat av detta är att företag publicerar sociala 
redovisningar som behandlar både miljö- och sociala frågor som ett 
komplement till den traditionella redovisningen. 

I Sverige ligger vi flera år efter i debatten kring företagens sociala och etiska 
ansvar. Företag i England och USA har däremot länge arbetat med att ta fram 
regler, eller så kallade uppförandekoder, för hur de skall bete sig mot sina 
anställda, samhället de verkar i och mot miljön.19 Ett exempel på utvecklingen 
i England inom detta område är att det tillsatts en minister för ”Corporate 
Social Responsibility” (CSR), företagets sociala ansvar. Debatten kring 
företagens sociala ansvar har även nått EU. Under hösten 2001 publicerade 
EU-kommissionen ett Green Paper med titeln: ”Promoting a European 
Framework for Corporate Social Responsibility.” Syftet med skriften är att 
uppmuntra en debatt om hur EU kan främja CSR både på europeisk och på 
internationell nivå. Även FN har tagit ett initiativ för att öka engagemanget på 
global nivå. De har slutit ett fördrag med 50 multinationella företag, ”the 
Global Compact”, som ställer sig bakom nio grundläggande principer för 
miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter. Bland företagen finns Ericsson, 
ABB, och Volvo, liksom Shell, Nike och BP, företag med solkiga rykten i den 
globala handeln. Fram till slutet av 2002 skall tusen företag ha anslutit sig och 
förhoppningen är att Global Compact skall vara drivande när det gäller 
värderingar i affärsvärlden.20 

I USA har Corporate Citizenship funnits som begrepp i cirka 20 års tid 21. Nu 
har frågan om företagens sociala ansvar nått Sverige och Corporate 
Citizenship har under det senaste året blivit ett aktuellt begrepp. Det finns 
flera stora företag som anammat trenden, av vilka vi valt att studera Skandia, 
som tidigt startade ”Idéer för livet” för att minska våld och skadegörelse, 
IKEA och H&M som engagerar sig i att motverka barnarbete och Ericsson 
som bedriver arbete inom katastrofhjälp. Till dags dato finns det inte en bra 

                                                 
17 Urde, 1997 
18 Ethos, 2001 
19 Fagerfjäll, 2001 
20 Socialpolitik nr 1, 2001  
21 Andriof & McIntosh, 2001 
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svensk översättning av begreppet och därför används ”Corporate Citizenship” 
genomgående i denna uppsats. 

 

1.2 STUDIENS INRIKTNING 

För att bättre förstå Corporate Citizenship behövs kunskap. Hur ser då 
kunskapen om Corporate Citizenship ut och var finns den? För att svara på 
denna fråga blir det naturligt att vända sig till de författare som skrivit om 
ämnet och till dem som kan tänkas ha praktisk erfarenhet inom detta område, 
nämligen företag. För att inhämta denna kunskap kan därför en 
litteraturgenomgång i Corporate Citizenship vara ett medel. Följden blir även 
att fråga sig hur enskilda företag ser på begreppet, eftersom det finns många 
vinklingar och nivåer inom området.  

Organisationer existerar för att uppfylla ett syfte och strategier nyttjas för att 
säkerställa att organisationens syfte förverkligas.22 Dagens företagsstrategier 
måste vara bredare än det traditionella produkt-marknadsynsättet från Adam 
Smiths dagar. Nuförtiden måste ledare ta hänsyn till en samling komplexa 
faktorer, där det sociala sammanhanget där företaget verkar ingår,23 och 
därmed även Corporate Citizenship.  Av ovanstående resonemang framgår att 
Corporate Citizenship kan vara en aktivitet av strategisk betydelse. Därför 
anser vi det vara av betydelse och intresse att se på Corporate Citizenship ur 
ett strategiperspektiv. Vi vill bland annat studera hur Corporate 
Citizenshiparbetet växt fram i de fallföretag vi ämnar studera. Vidare anser vi 
det relevant att se om, och i så fall hur, detta arbete avspeglar sig i företagets 
vision och övergripande strategi. Vikten av detta har bland annat poängterats 
av Zadek: 

”Good Corporate Citizenship will only really pay if it is part of a clear 
business strategy”     

                  (Zadek, 2001, s 70) 

Då vi genom litteraturstudier inom området uppmärksammat att det inte finns 
några ingående studier som behandlar Corporate Citizenship och dess 
framväxt ur ett strategiperspektiv och inte heller några som tar ett 
helhetsgrepp på hur man arbetar med det, anser vi att vi i denna uppsats tar en 
fältutvecklande ansats. Denna syftar till att lämna ett bidrag till ett 

                                                 
22 De Wit & Meyer, 2001  
23 Andriof & McIntosh, 2001 
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forskningsområde snarare än att erbjuda ett nytt alternativ.24 Vi ser även 
nyttan företag kan ha av denna studie. Företag som har funderingar kring 
Corporate Citizenship och dess framväxt och tillämpning får en inblick i 
området och hur företag med erfarenhet inom området har agerat och agerar. 
Även företag som redan bedriver någon form av Corporate 
Citizenshipverksamhet kan öka sin kunskap genom att få nya infallsvinklar 
från hur andra företag arbetar inom området och genom 
teorisammanställningen få ökad förståelse för begreppet och arbetet utifrån en 
strategisk vinkel. 

Det finns forskning som behandlar företaget och dess omvärld som fokuserar 
på grupper som har ett anspråk på företagen, så kallade intressenter. 
Intressentteori visar på en utveckling där intressenterna först sågs som hinder 
i omvärlden för att sedan involveras som politiska partners med värdefulla 
resurser för företagets långsiktiga överlevnad.25 Vad har dessa intressenter för 
betydelse för företagen i ett Corporate Citizenshipsammanhang? Vilka är 
anledningarna till företagens engagemang? Genom att studera detta kan man 
anta att man kan få en ökad förståelse för Corporate Citizenship. I samband 
med detta uppkommer en annan intressant aspekt. Känner företagen press från 
omvärlden eller är det de själva som driver frågan och vad är i så fall 
motiven?  

Vår uppfattning är att det finns en mängd aktiviteter och åtgärder till buds för 
företag i sitt arbete att vara ”goda samhällsmedborgare”. Vi anser det därför 
intressant att närmare undersöka hur företag arbetar med Corporate 
Citizenship. Hur ser arbetets inriktning ut och vilka orsaker finns det till att 
inriktningen ser ut på ett visst sätt? Vi anser att denna fråga för med sig andra 
frågeställningar som till exempel hur arbetet relateras till den övriga 
verksamheten och hur det struktureras.  

                                                 
24 Hellgren & Löwstedt i Rombach, 1994 
25 Andriof & McIntosh, 2001 
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1.3 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att utreda och skapa förståelse för begreppet 
Corporate Citizenship och dess framväxt från ett strategiskt perspektiv, samt 
att studera hur och varför företag arbetar med Corporate Citizenship. 

1.4 PRECISERING AV SYFTET 

▪ Vad innebär Corporate Citizenship, ur ett teoretiskt och praktiskt 
perspektiv?  

▪ Hur växer Corporate Citizenship fram i företag? 

▪ Vilka är anledningarna till att företag arbetar med Corporate Citizenship? 

▪ Hur arbetar företag med Corporate Citizenship? 

1.5 UPPSATSENS DISPOSITION 

Efter det inledande kapitlet följer en beskrivning av hur uppsatsen genomförts 
– ”metodkapitlet”. Det tredje kapitlet utgörs av teorier inom ämnet Corporate 
Citizenship som baseras på den litteraturstudie som vi genomfört – 
”Corporate Citizenship som strategisk aktivitet – en litteraturgenomgång”. 
Därefter presenteras den information som vår empiriska undersökning 
genererat – ”Fyra svenska fallföretag”. I nästföljande kapitel belyses empirin 
från kapitel fyra med teorierna från kapitel tre. Uppsatsen avslutas med 
slutsatserna av vår studie. Sist i uppsatsen kan läsaren finna bilagor i form av 
en intervjuguide och en sammanställning av de intervjuer som genomförts för 
att ge läsaren en kompletterande vinkling av undersökningsområdet. 
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2 METOD 

Detta avsnitt är till för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig studiens upplägg 
och förstå dess motiv. Därmed ska denne kunna bedöma värdet av studien. Vi 
inleder kapitlet med hur vi som författare ser på vår omvärld då detta 
avspeglats i studiens upplägg och resultat. Därefter redogörs för vår 
vetenskapliga ansats och forskningsmetod. Vidare beskrivs det praktiska 
tillvägagångssättet följt av en diskussion om uppsatsens trovärdighet. 

2.1 VÅR UPPFATTNING AV OMVÄRLDEN 

”Vilken syn forskaren har på världen påverkar hela forskningsprocessen – från 
att hitta en frågeställning, göra en problemformulering, samla in och 
analysera information, till att tolka den”  

(Bogdan & Biklen i Merriam, 1994 s 66) 

Citatet ovan illustrerar betydelsen av vår syn på omvärlden för den här 
uppsatsen. Genom att vi filtrerar det vi upplever genom våra 
föreställningsramar, betyder detta att vi kommer att tolka hur företagens 
Corporate Citizenshipverksamhet har växt fram och hur de arbetar med det.26 
Våra tolkningar reflekteras även i hur vi valt att selektera och läsa bland vad 
som finns skrivet inom Corporate Citizenship. Härigenom blir den teoretiska 
sammansättningen påverkad av det vi finner relevant för våra 
undersökningsfrågor.  

Ett antagande som blir viktigt att poängtera i detta sammanhang är vår 
uppfattning om att verkligheten är något som är socialt konstruerat, något som 
vi kommer fram till i vårt samspel med omvärlden. Verklighetsuppfattningen 
bygger på vad vi själva, i samverkan med vår omgivning, har upplevt och vad 
vi förmått att förstå. Detta leder fram till att en objektivt given verklighet inte 
anses existera, utan att verkligheten i stället med utgångspunkt i individen, 
skall förstås som subjektivt given.27 Därmed anser vi att vi inte har en helt 
objektiv uppfattning av omvärlden, vilket resulterar i att vårt utredningsarbete 
inte heller kan vara helt objektivt. Trots detta vill vi skapa trovärdighet för 
våra resultat, genom att redogöra för hur vi har valt studieområdet och 
intervjuobjekt. Vi anser det vara av stor vikt att våra slutsatser är väl 

                                                 
26 Atkinson et al, 1990 
27 Beckius, 2001 
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underbyggda, det vill säga framtagna med godtagbara metoder. Dessa 
aspekter syftar tillsammans till att uppnå en viss grad av relevans. Därmed 
strävar vi efter att uppnå vad Eriksson & Wiedersheim-Paul kallar begränsad 
objektivitet. 28  

2.2 VETENSKAPLIG ANSATS 

Som tidigare nämnts anser vi att kunskap filtreras genom våra 
föreställningsramar. Förhållningssättet till studieobjekten och de tolkningar vi 
gör påverkas i stor utsträckning av forskarens personliga förutsättningar, så 
kallad förförståelse. Vi hade innan empiristudierna påbörjades en förförståelse 
för Corporate Citizenship. Under arbetsprocessen har denna dock förändrats, 
allteftersom den empiriska undersökningen genererat nya upptäckter. Denna 
ansats stämmer till stor del överens med en av huvudinriktningarna inom de 
olika vetenskapsidealen, hermeneutik. Hermeneutik kan översättas som 
tolkningskonst eller tolkningslära, där man i studier söker en 
helhetsförståelse, en insikt. Detta tillvägagångssätt förutsätter att man kan få 
en fullständig förståelse av händelseförlopp genom att tolka och till en 
meningsfull helhet sammanfoga det som finns i människors medvetande.29 Att 
få en fullständig förståelse för ett förlopp är enligt vår mening svårt, men har 
trots detta varit eftersträvansvärt i vår studie.  

En grundtanke inom hermeneutik är att det inte går att möta fenomen helt 
förutsättningslöst.30 Forskarens roll i intervjuprocessen innebär ett aktivt 
deltagande i interaktionen med sitt intervjuobjekt och för att kunna delta krävs 
det kunskap inom det område man undersöker. I detta avseende anser vi inte 
att förförståelsen är ett problem, vilket allmänt brukar framhållas, utan snarare 
en förutsättning för att kunna delta i processen på ett någorlunda insiktsfullt 
sätt.  Egenskaper som god uppfattning om den allmänna debatten, samt 
kunskap i befintlig teori anser vi istället kan betraktas som något positivt.31 
För oss som tidigare inte var insatta inom området, betydde detta att vi hade 
möjlighet att föra en diskussion som var givande för studiens syfte. Utan detta 
hade vi enligt vår åsikt inte kunnat ställa relevanta frågor.  

Teoribildningen inom Corporate Citizenship anser vi vara i början av sin 
utveckling. Teorierna utgörs enligt vår åsikt av så kallade mönstermodeller 
(eller mönsterteori), där varje författares bidrag bildar en förståelse av 

                                                 
28 Eriksson & Widersheim-Paul, 1999  
29 Eriksson & Widersheim-Paul, 1999 
30 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1987 
31 Beckius, 2001 
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Corporate Citizenship som helhet. Mönsterteorin kan fyllas ut och utökas, 
allteftersom man får mer kunskap inom området. Användandet av denna typ 
av teori passar enligt Merriam bra för kvalitativ forskning. Vi har vid studier 
av våra fallföretag försökt se mönster i företagens agerande och utifrån detta 
utveckla teoriområdet, vilket liknar ett induktivt angreppssätt32. I uppsatsens 
inledning ansåg vi oss anta en fältutvecklande ansats, vilken syftar till att 
lämna ett bidrag till ett forskningsområde snarare än att erbjuda ett nytt 
alternativ33. Denna ansats anser vi kan relateras till vad som tidigare benämnts 
mönsterteori, d v s en teori som kan fyllas ut med ny kunskap.34 

Det är vår förhoppning att vi i denna uppsats genom tolkning av teorier och 
empiri kan öka förståelsen för hur företag arbetar med Corporate Citizenship 
och hur det har växt fram i organisationerna. Därigenom strävar vi efter att 
utveckla ett språk inom detta område snarare än att endast göra en avbildning 
av företagens agerande. Brunsson resonerar kring huruvida forskning syftar 
till att avbilda verkligheten eller till att ge människor en möjlighet att förstå 
ett fenomen genom en utveckling av språket som ett hjälpmedel till en ökad 
förståelse. Språkbildning  skall enligt Brunsson vara empiriskt grundad, det 
vill säga grundad på systematiska studier av sociala system och situationer.35 

2.3 FORSKNINGSMETOD 

Som tidigare nämnts menar vi att omvärlden tolkas subjektivt vilket även får 
konsekvens för vårt val av metod. För att kunna uppfatta intervjuobjektens 
tolkningar behövs en metod som betonar deras syn på vad som skett och sker 
i deras organisationer.36 De verklighetsuppfattningar som kommer till uttryck 
i intervjuerna, måste enligt vår mening uppfattas som subjektiva. Eftersom 
vårt primära syfte är att få en djupare förståelse för ett specifikt fenomen, i 
detta fall Corporate Citizenship och dess framväxtprocess, baseras denna 
studie på en kvalitativ metod. I kvalitativ forskning är man intresserad av 
process, innebörd och förståelse. Vad är det egentligen som sker? Hur ser den 
”naturliga” historia ut som ligger bakom den händelse eller företeelse man 
studerar?37  

                                                 
32 Alvesson & Sköldberg, 1994 
33 Hellgren & Löwstedt i Rombach, 1994 
34 Merriam, 1994 
35 Brunsson, 1982 
36 Bryman, 1989 
37 Merriam, 1994 
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För att se hur företag arbetar med Corporate Citizenship har vi valt att 
undersöka ett fåtal företag ur ett antal olika aspekter. Vi vill se vad som 
kännetecknar framväxtprocessen av Corporate Citizenshipstrategin och dess 
drivkrafter. Därutöver vill vi beskriva hur man arbetar med Corporate 
Citizenship. Detta genomförs med hjälp av vad som kan liknas vid det 
Merriam betecknar som en fallstudie. Genom att koncentrera sig på en enda 
företeelse (fallet), strävar man med detta angreppssätt efter att belysa 
samspelet mellan viktiga faktorer som kännetecknar företeelsen eller 
situationen i fråga och förbättra läsarens förståelse av den företeelse som 
studeras.38  

För att uppnå syftet med uppsatsen ansåg vi det nödvändigt att fokusera på 
kvalitativa fallstudier eftersom de inriktar sig på insikt, upptäckt och tolkning 
och hur de inblandade tolkar en viss situation.39 Genom de intervjuer vi 
genomfört har intervjuobjektet fått ge sin syn på Corporate Citizenship och de 
aspekter vi varit intresserade av, vilket kan relateras till den syn vi har på 
verkligheten som subjektiva tolkningar. Den vanligaste tillämpningen av 
kvalitativa fallstudier är deskriptiva eller förklarande studier, där man från 
början har frågeställningarna relativt klara. Den deskription eller förklaring 
man åsyftar går på djupet, med inriktning på hur det ser ut inom enskilda 
undersökta fall.40 

2.3.1 Metod för datainsamling 

För att kunna ge en bild av hur man kan arbeta med Corporate Citizenship 
ville vi inte enbart undersöka hur företag agerar, utan också förstå anledningar 
till dess agerande och hur arbetet har växt fram. I vårt fall såg vi svårigheten i 
att få tillgång till historiskt sekundärmaterial som behandlat företagens arbete 
med något som de kanske inte visste vad det var. Dessutom är det inte säkert 
att det kommunicerades externt. Av dessa anledningar ansåg vi att intervjuer 
lämpade sig bäst som datainsamlingsmetod. Intervjuer är enligt Eriksson & 
Wiedersheim-Paul den metod som bäst lämpar sig för att följa upp intressanta 
frågeställningar och kunna gå djupare in på specifika ämnesområden.41 Vår 
empiriska datainsamling består främst av primärmaterial i form av öppet 
riktade intervjuer (se intervjuguide, bilaga 1). Vi åsyftade genom detta val av 
intervjuform att genom en vid fråga kunna belysa olika frågeområden. 
Intervjuguiden utformades med tre övergripande frågeområden: vad 

                                                 
38 Merriam, 1994 
39 Yin, 1995 
40 Lekvall & Wahlbin, 1993 
41 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1987 
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Corporate Citizenship är, hur man arbetar med det och varför. Inom dessa 
områden fick intervjuobjekten prata relativt fritt och vi följde upp med frågor 
där vi ansåg oss behöva kompletterande svar. Som tidigare nämnts syftade 
frågeställningarna till att få individens upplevelse av fenomenets kvaliteter, 
vilket är i linje med den öppet riktade intervjuns karaktäristika och vilket även 
gör den deskriptiv till sin karaktär. Syftet med intervjuerna var även att få en 
nyanserad bild av fenomenets olika kvalitéer och uttrycksformer. Förståelsen 
för fenomenet ökar enligt Lantz genom den öppet riktade intervjun då flera 
intervjuer på samma tema visar sig delvis olika.42   

2.4 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

2.4.1 Litteraturstudier 

I initialskedet var sökandet av litteratur mer allmänt inriktat eftersom vi 
endast hade en vag aning om vår frågeställning och området var obekant för 
oss. Insamlingen av sekundärdata skedde i första hand genom en 
grundläggande litteratursökning på universitetsbibliotek över hela landet, med 
hjälp av sökmotorer på Internet. Vi genomförde detta för att få en bild av vad 
som publicerats i ämnet. Vi ville få en bred bild av vad ämnet innefattade 
eftersom en del av vårt syfte var att skapa en förståelse för vad Corporate 
Citizenship är. Största delen av litteraturen hämtades från Linköpings 
Universitetsbibliotek och Handelshögskolan i Stockholm. Förutom publicerad 
litteratur har en stor del av teorierna hämtats från forskningsartiklar via 
databaser på Internet. Vår uppfattning är att den senaste forskningen och 
litteraturen inom området utgörs av forskningsartiklar med olika vinklingar av 
Corporate Citizenship. Forskningstidskriften ”Business and Society Review” 
har till exempel publicerat ett flertal artiklar inom Corporate Citizenship. 
Denna tidskrift inriktar sig på att integrera praktikernas och akademikernas 
världar. Författarna är akademiker men arbetar alla direkt med, eller i företag 
– de är ”boundary spanners”. Många av de fallföretag, på vilka 
undersökningar inom Corporate Citizenship baseras på, är västerländska 
storföretag inom en mängd olika branscher. Även författarkåren utgörs till 
största delen av västerlänningar med anknytning till företags- och 
managementinstitutioner på olika universitet. Som vi tidigare nämnt anser vi 
att dessa författare  presenterar så kallade mönstermodeller som kan relateras 
till varandra för att bättre förstå Corporate Citizenship som helhet och som 
kan utökas med ny kunskap. 

                                                 
42 Lantz, 1993 
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2.4.2 Empiristudier och val av företag 

Till en början genomförde vi i explorativt syfte telefonintervjuer med företag 
som nämnts i dags- och affärspress i Corporate Citizenshipsammanhang. I 
detta stadium av undersökningen var området Corporate Citizenship tämligen 
okänt för oss och från början visste vi inte vad som var värt att undersöka 
inom området. På grund av begränsad kunskap var det svårt att göra en 
problemformulering.43 Dessa samtal med initierade personer syftade till att få 
en inblick i ämnet. Vi kontaktade ett fåtal företag som vi genom dagspress 
uppfattat var engagerade i Corporate Citizenship. De som var företagets 
representanter inom området rekommenderade sedan att kontakta ytterligare 
personer som de ansåg kunde vara till nytta för vår undersökning. När vi hade 
formulerat vår intervjuguide genomförde vi en provintervju med en konsult 
som arbetat flera år inom området för att undersöka studiens empiriska värde 
och att öka förståelsen för Corporate Citizenship. Denna person gav feedback 
på val av frågor och studiens inriktning.  

Eftersom Corporate Citizenship är ett relativt nytt begrepp, som ännu inte fått 
stor uppmärksamhet bland små och medelstora företag, valde vi att studera 
svenska multinationella företag. Genom vår informationssökning uppfattade 
vi att det främst är några få stora svenska företag som nämns i dessa 
sammanhang. Vi fick en bild av att dessa företag var bland dem som aktivt 
strävade efter att ta del i samhällsutvecklingen eller att vara ”goda 
medborgare” samt att deras engagemang inte endast inkluderade donationer.44 
Valet resulterade i fyra företag inom olika branscher, för att få en mer 
nyanserad bild av verkligheten. Dessa fallföretag utgörs i uppsatsen av 
Skandia, H&M, Ericsson och IKEA. 

Vårt urval stärks av Pattons resonemang, där urvalet bör styras av ett antal 
kriterier som syftar till att förbättra och stärka studiens trovärdighet. Man bör 
enligt författaren välja fall som man tror skall generera största möjliga antal 
aspekter på den företeelse man studerar.45 Hjälp i denna strategi har man av 
att låta sig vägledas av vad som beskrivs som ”ändamålsenligt urval”, det vill 
säga informationsrika fall där företeelsen ifråga förväntas visa sig vara 
framträdande.46 Genom vårt val strävade vi efter att få ut så mycket relevant 
information som möjligt, det vill säga försöka uppnå en helhetsförståelse för 
Corporate Citizenship och händelseförloppet av dess framväxt i företagen, 

                                                 
43 Lundahl & Skärvad, 1999 
44 Se årsredovisningar för respektive fallföretag, samt respektive företags hemsida. 
45 Patton, 1990 
46 Patton, 1990     
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vilket är kopplat till vår hermeneutiska vetenskapssyn. På grund av den 
begränsade tidsramen var vi tvungna att välja ett fåtal företag som vi ansåg 
skulle kunna ge en så nyanserad bild av området som möjligt. Detta 
tillvägagångssätt anser vi återspeglas i Pattons resonemang kring val av 
studieobjekt:  

”There are no rules for sample size in a qualitative inquiry. Sample size 
depends on what you want to know, the purpose of the inquiry, what is at stake, 
what will be useful, what will have credibility, and what can be done with 
available time and resources”47  

(Patton, 1990, s 184) 

En förutsättning för att få ta del av den information vi ansåg oss behöva var 
att studera svenska företag med huvudkontor inom rimlig geografisk 
räckvidd, eftersom vi antog att Corporate Citizenshipverksamhet hade en 
stark anknytning dit. Vi har valt företagen utifrån olika kriterier men 
tillgänglighetsaspekten har som ovan visats även påverkat valet av företag.48 

För att få en kompletterande vinkling på Corporate Citizenship ville vi få 
externa personers åsikter i ämnet. Vi kontaktade en internationell reklambyrå 
som specialiserat sig på Corporate Citizenship och ett internationellt 
kommunikationsföretag med mångårig erfarenhet inom området. Konsulterna 
på dessa företag arbetar nära sina kunder i de frågor som uppsatsen behandlar 
och kan därmed relatera till denna studies undersökningsgrupp. Dessa 
intervjuer genomfördes för att få ytterligare förståelse för Corporate 
Citizenship och de utgör inte underlag för analysen i denna uppsats (de 
presenteras dock i bilaga 2). 

Vi kompletterade även våra intervjuer med sekundärdata i form av 
årsredovisningar, information via Internet, samt tidningsartiklar och skrifter 
om de berörda fallföretagen. Detta ansåg vi nödvändigt för att få en mer 
fullständig bild av företagen och deras arbete. Därutöver deltog vi i ett 
seminarium i ämnet Corporate Citizenship som anordnades av föreningen 
Kultur & Näringsliv. 

För att uppnå ett önskvärt resultat av våra intervjuer ansåg vi det vara av vikt 
att de utfördes i gynnsamma miljöer. Intervjuerna har till största delen utförts 
i avskilda rum på företagens huvudkontor, utom i IKEAs fall. Deras 
huvudkontor är beläget i Danmark och på grund av tidsbrist anordnades en 

                                                 
47 Patton, 1990 
48 Lekvall & Wahlbin, 1993 
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intervju i Malmö. Intervjuerna varade i omkring en och en halv timme och 
telefonintervjuerna upp till en halvtimme. Samtalet fortgick till dess att vi 
själva ansåg att intervjuobjekten hade uttömt ämnet. För att inte gå miste om 
detaljer och nyanser i samtalet dokumenterades intervjuerna på band, efter 
intervjuobjektens samtycke. Varje intervju har sedan ordagrant skrivits ut för 
att undvika risken att viktig information förloras. Vi var noga med att etablera 
en kontakt med intervjuobjektet så att vi vid behov kunde komplettera viss 
information. Detta skedde i flertalet fall, då vi under arbetets gång ansåg oss 
behöva ytterligare information. 

2.4.3 Val av respondenter 

Då vårt undersökningsområde innebär företagsövergripande frågor av 
strategisk natur koncentrerade vi oss på att intervjua personer som har varit 
och/eller är insatta i arbetet på en hög nivå i organisationen som samtidigt har 
en inblick i hur Corporate Citizenshipverksamheten har växt fram och hur 
man arbetar med det idag. Urvalet har skett med så kallade nyckelpersoner, i 
vårt fall personer ansvariga för företagets Corporate Citizenshipaktiviteter, 
som sitter i, eller samarbetar med koncernledningen. 49  

”Key informants are people who are particularly knowledgeable and articulate 
– people whose insights can prove particularly useful in helping an observer 
understand what is happening” 

(Patton, 1990, s 263) 

Totalt genomfördes fyra intervjuer och tre telefonintervjuer på fallföretagen: 
Skandia, H&M, Ericsson och IKEA. På Skandia intervjuade vi en medlem i 
VD-staben, tidigare chef för deras sociala ansvar, som dessutom 
kompletterades med en telefonintervju med dess nuvarande chef. Vidare 
representerades H&M av chefen för miljö och socialt ansvar, som varit 
ansvarig för denna avdelning sedan dess upprättande. Inom Ericsson skedde 
intervjun med en person ansvarig för deras Corporate Citizenshipavdelning. 
Även denna person hade deltagit från början, men vi valde att komplettera 
med en telefonintervju av den tidigare chefen för informationsavdelningen 
som initierade engagemanget. Slutligen intervjuades informationschefen för 
IKEA International, med en central roll i företagets sociala arbete, vilket 
utökades med en telefonintervju med miljöchefen på koncernnivå. 
Telefonintervjuerna ansåg vi vara nödvändiga för att få en så fullständig bild 
som möjligt av undersökningsområdet. 

                                                 
49 Patton, 1990 
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För att få en större förståelse för undersökningsområdet valde vi att utföra en 
intervju med en chef på reklambyrån Ogilvy, som arbetar med att utveckla 
Corporate Citizenship för sina kunder. Därefter intervjuades två 
kommunikationskonsulter på Kreab, ett företag med lång erfarenhet av 
kommunikation och att arbeta med externinformation för företag som råkat ut 
för etiska problem. Slutligen genomfördes en telefonintervju med ledaren för 
Amnesty Business Group, som arbetar för att motverka att företag begår 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna och att hjälpa företagen i sitt 
engagemang (se bilaga 2). 

Vi anser att de nyckelpersoner vi valt att intervjua besitter omfattande 
kunskap inom området och att vi genom detta val förväntas säkerställa ett 
brett och informativt intervjuunderlag.  

2.5 UPPSATSENS TROVÄRDIGHET 

De företag vi valt är företag som vi genom den information som funnits 
tillgänglig ansett kommit relativt långt i sitt Corporate Citizenshiparbete. Det 
kan mycket väl vara så att andra företag har kommit lika långt, eller till och 
med längre, men ej aktivt kommunicerat ut det till allmänheten. Den externa 
kommunikationen anses vara det sista steget i Corporate 
Citizenshipprocessen, vilket visar på att vi förhoppningsvis har gjort ett 
relevant val av företag.50 

Vid valet av företag för undersökningen av Corporate Citizenship och dess 
framväxt skulle det kanske kunna anses rimligt att de studerade företagen har 
en uttalad strategi för Corporate Citizenship. Även om företagen inte har en 
formulerad strategi så kan de ändå bedriva arbete som faller inom ramen för 
Corporate Citizenship. Detta hävdar även Mintzberg som sett att strategier 
kan växa fram utan att det är företagets avsikt från början.51 Med andra ord 
kunde vissa intressanta företag inte uppmärksammats om vi utgått från att 
företagen måste ha en uttalad strategi. Vi tycker även att det är värt att påpeka 
att företag inte behöver arbeta med Corporate Citizenship i en ”idealisk form” 
för att vara intressanta för vår undersökning. Man kan se att engagemanget 
och arbetet med Corporate Citizenship kan beskrivas utefter en skala med 
olika grad av engagemang och anammande av Corporate Citizenship som idé. 
Skalans ytterligheter kan liknas vid ”idealet” respektive att företaget endast 
uppfyller lagstiftningen och förnekar sin roll i samhället.52 Detta är något som 

                                                 
50 Enligt Steinholz, Ogilvy. 
51 Mintzberg, 1985 
52 McIntosh et al, 1998, Marsden, 2000 
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vi kommer att behandla vidare i kapitel tre där vi närmare studerar vad 
Corporate Citizenship kan betraktas som. 

Hur strategier växer fram är utan tvekan ett komplext område. Därför kan 
man fråga sig om intervjuer under en specifik tidpunkt, med få personer, kan 
urskilja denna process tillförlitligt. Vår förhoppning är ändå att vi med hjälp 
av nyckelpersoner, som deltagit i processen på ett tidigt stadium, lyckats 
urskilja hur framväxten har gestaltat sig. Dock skulle det kunna vara av vikt 
att studera sekundärmaterial längre bak i tiden eftersom framväxten av 
strategier har ett långt tidsperspektiv och intervjuobjekten omedvetet kan göra 
efterhandskonstruktioner av utvecklingen. I vårt fall hade detta betytt att vi 
stått inför ett dilemma: att göra djupare studier i sekundärmaterial på 
bekostnad av antalet intervjuer. Vi såg inte detta som ett alternativ på grund 
av tidsramen för detta arbete och då vår prioritering var att via intervjuerna 
generera så mycket relevant information som möjligt. 

Genom att öppet och klart redovisa hur vi genomfört studien och de val vi har 
gjort avser vi att i möjligaste mån uppfylla det som kan betraktas som det 
viktigaste bedömningskriteriet för den kvalitativa metoden, nämligen 
intersubjektivitet. Det innebär möjligheten för andra än forskaren själv att ta 
del av studien och förstå hur den genomförts. Studiens trovärdighet beror då 
till stor del på hur väl läsaren kan analysera de procedurer som ligger till 
grund för det slutliga resultatet.53 

Vi strävar efter att förmedla den bild av verkligheten som intervjuobjekten 
har. Då är frågan huruvida våra resultat stämmer överens med verkligheten? 
Detta är vad som kan betraktas som frågan om undersökningens inre validitet. 
Eftersom vi är intresserade av perspektiv, det vill säga intervjuobjektens 
konstruktion av verkligheten, försöker vi i möjligaste mån återge dessa så att 
de stämmer överens med deras uppfattningar av situationen, för att uppnå inre 
validitet.54  

Resultaten av studien är inget som med stor säkerhet kan generaliseras och 
gälla för även andra företag och situationer. Det är inte heller vad som är 
syftet med studien och inte heller något syfte med den forskningsmetod som 
kallas fallstudie.55 Vi vill utöka kunskapen inom vårt studerade område och 
öka förståelsen för de situationer som våra fallföretag befinner sig i. Vad vi 
kan erbjuda är vad Brunsson benämner: 

                                                 
53 Eneroth, 1992 
54 Merriam, 1994 
55 Merriam, 1994 



 19

 

”(…) optioner på språk som praktikerna kan välja att försöka applicera i sin 
egen situation eller ej.”  

(Brunsson, 1982,  s 106) 

Därmed kan vi lämna över frågan om i vilken utsträckning resultaten från vår 
undersökning är tillämpliga på andra situationer åt de personer som befinner 
sig i dem. Detta är ett annat sätt att betrakta extern validitet där läsaren måste 
fråga sig vad det är i undersökningen som är tillämpligt i dennes situation. 
Genom att vi försökt att förmedla vad vi anser vara typiskt i våra olika 
fallföretag i fråga om syn på, framväxt och arbete med Corporate Citizenship 
kan vi till viss del hjälpa läsaren med detta.56 Även om vår undersökning inte 
kan förväntas vara direkt överförbar på andra företag, i enlighet med att vår 
undersökning snarare har ett språkbildande syfte, gör den förhoppningsvis 
inte ointressant och oanvändbar för andra företag än de som utgjort den 
empiriska basen.57 

Eftersom vi har utfört intervjuer kan man fråga sig om våra resultat kan 
upprepas. Det är problematiskt eftersom människors beteende och kunskap är 
föränderliga, något som kan ses som ett problem för hela 
samhällsforskningen. Då vi befinner oss i en situation där den information 
som kommer fram är en funktion av den person som bidrar med den och av 
våra färdigheter som forskare, stämmer det så kallade reliabilitetskravet inte 
in. Dock kan man gå från begreppet i traditionell bemärkelse och använda 
begreppet ”grad av beroende” när det gäller de resultat som vi får från 
informationen. Vi strävar då efter att resultaten har någon mening och 
beroende. Genom att förklara våra bakomliggande antaganden, kriterierna för 
att välja respondenter och det sociala sammanhang ur vilket informationen är 
hämtad kan vi delvis försäkra oss om att resultaten är beroende.58  

2.5.1 Intervjusituationen 

Innan vi genomförde intervjuerna trodde vi att det fanns en risk att 
intervjuobjekten skulle svara politiskt korrekt. Därför ansåg vi det av vikt att 
vara neutrala i intervjusituationen och inte visa eventuella värderingar av 
intervjuobjektets svar i till exempel sociala frågor, då detta skulle ha kunnat 

                                                 
56 Merriam, 1994 
57 Brunsson, 1982 
58 Merriam, 1994 
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påverka svaren. Detta på grund av att intervjuobjekten troligtvis känner att 
deras företag har press på sig att verka på ett visst sätt i samhället. 
Antydningar om att de ej skulle ta sitt sociala ansvar skapar lätt misstro i 
samtalet och en försvarsattityd, vilket inte är gynnsamt för resultatet. Det är 
dock värt att poängtera att vi inte har undvikit frågor som har varit relevanta 
för vår undersökning. 

Ovanstående resonemang anser vi visar på att vi är medvetna om att den 
interaktion som en intervjusituation innebär påverkas båda av oss som 
intervjuare och av intervjuobjektet. Vi, liksom intervjuobjektet, har haft 
förväntningar på resultaten redan innan intervjun äger rum och det finns då en 
risk att intervjuobjektet har anpassat de svar vi fått, medvetet eller ej, efter 
vad de trodde vi ville höra. Detta benämns intervjuareffekten, och som 
forskare är det viktigt att vara medvetna om risken med denna.59  

                                                 
59 Eriksson & Wiedersheim- Paul, 1987 



 21

3 CORPORATE CITIZENSHIP 
SOM STRATEGISK  AKTIVITET           
– EN LITTERATURGENOMGÅNG 

I detta kapitel, teorikapitlet, presenterar vi en sammanställning av den 
litteraturgenomgång inom Corporate Citizenship som genomförts för att 
skapa förståelse för området. Kapitlet är uppdelat i fyra delar: olika synsätt på 
Corporate Citizenship, hur Corporate Citizenship kan relateras till strategi och 
hur det kan växa fram som strategisk aktivitet, grundläggande anledningar till 
Corporate Citizenship och slutligen hur arbetet med Corporate Citizenship 
kan se ut. Teorikapitlet är ett första steg i att bättre förstå begreppet Corporate 
Citizenship och dess relation till företagets verksamhet och strategi.  
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3.1 CORPORATE CITIZENSHIP – EN 

LITTERATURGENOMGÅNG 

Eftersom en del av vårt arbete utgjorts av en litteraturgenomgång inom 
området Corporate Citizenship vill vi här redogöra för bakgrunden till denna. 
Vi anser det relevant för att läsaren ska förstå hur de olika begreppen som 
används i teorikapitlet relaterar till varandra.  

Författare och teoribildning inom Corporate Citizenship behandlar både 
begreppet Corporate Citizenship och Corporate Social Responsibility (CSR). 
Litteraturen inom CSR är omfattande med tusentals titlar som sträcker sig 
nästan sextio år tillbaka.60 CSR identifierar fyra typer av ansvar: ekonomiskt, 
juridiskt, etiskt och ”önskvärt” ansvar. Ekonomiskt ansvar inkluderar de 
förpliktelser som företaget har för att upprätthålla ekonomiskt välstånd och 
för att möta konsumtionsbehov. Juridiskt ansvar innefattar att företag måste 
fullgöra dess ekonomiska mission inom det juridiska ramverket. Etiskt ansvar 
kräver att företag fogar sig efter de moraliska regler som definierar lämpligt 

                                                 
60 Andriof & McIntosh, 2001  
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beteende i samhället. Önskvärt ansvar reflekterar samhällets önskan om att se 
företagen aktivt involverade i förbättringen av samhället.61 

Den exakta kopplingen mellan CSR och Corporate Citizenship har inte varit 
helt klar i det som publicerats inom området på senare tid. I vissa fall 
framställs de som näst intill synonyma.62 Till dags dato har författarna inte 
lyckats enas om vad Corporate Citizenship verkligen är. Vissa anser att 
Corporate Citizenship koncentreras till och behandlar ett smalare område än 
CSR och att det enbart avser de aktiviteter som företag företar sig för att 
konkret möta sociala krav på ett ansvarsfullt sätt.  

Birch står för en annan syn. Han hävdar att företag genom CSR har fokuserat 
på aktivitetsprogram, externa sådana, och inte på kulturförändringar inom 
själva företaget. Effektivt Corporate Citizenship är möjligt endast om 
företaget omvärderar sig självt bortom CSR mot ett accepterande av 
Corporate Citizenship på varje nivå, i varje policy och i alla verksamheter 
inom företaget.63 Tack vare CSRs omfattande natur så är dess ramverk 
användbart för att karakterisera Corporate Citizenship.64 

Under 1990-talet skiftade dock den vetenskapliga uppmärksamheten från 
CSR till Corporate Citizenship. Det uppkom ny forskning inom CSR i mindre 
omfattning än tidigare men däremot publicerades nya böcker, tidskrifter och 
konferenspresentationer inom Corporate Citizenship.65 

3.2 OLIKA SÄTT ATT SE PÅ CORPORATE 

CITIZENSHIP 

Genom litteraturgenomgång av Corporate Citizenship kan man urskilja 
flertalet definitioner och vinklingar i ämnet. Nedan redogörs ett antal 
författares ”definition” av Corporate Citizenship, som vi anser centrala för 
förståelse av begreppet.  

Andriof & McIntosh hävdar att Corporate Citizenship associeras mer och mer 
med idén om ”hållbarhet”. Det är även synonymt med konceptet ”Corporate 
Societal Responsibility”. Det nya ordet ”societal” används för att undvika ett 
begränsande i form av termen ”Social Responsibility”, när det översätts till 

                                                 
61 Maignan et al, 1999 
62 Andriof & McIntosh, 2001  
63 Andriof & McIntosh, 2001 
64 Andriof & McIntosh, 2001 
65 Andriof & McIntosh, 2001 
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europeiska språk, vilken enbart refererar till sociala frågor. Societal 
Responsibility täcker in alla dimensioner av ett företags påverkan på, relation 
med och ansvar inför samhället i stort. Denna samlade inverkan för med sig 
effekter i samhället som sprids som ringar på vattnet och dessa kan delas in i 
ekonomiska, miljömässiga, och sociala områden som överlappar varandra.66   

Vidare menar författarna att om CSR anses vara lönsamhet plus 
tillmötesgående av samhällets förväntningar plus filantropi67, så betyder 
ansvarsfullt Corporate Citizenship att företag är mer medvetna om och förstår 
de samhällen i vilka de verkar. Detta betyder att företagsledare nu handskas 
med en mängd olika frågor såsom större ansvar, kränkning av mänskliga 
rättigheter, hållbarhetsstrategier, etik på arbetsplatser, intressentmanagement 
etc.68 

Kanter hävdar att det är en fundamental skillnad mellan Corporate Citizenship 
och den traditionella välgörenhetsmodellen för företag. Traditionella 
finansiella donationer och volontärprogram i företag genererar liten 
substantiell social förändring därför att de har misslyckats att till fullo utnyttja 
företagens unika färdigheter och förmågor. Corporate Citizenship kan 
generera hållbara lösningar på sociala problem därför att det, enligt 
författaren, tillhandahåller ett forum för lärande, innovation och 
affärsutveckling.69  

Ur ett annat perspektiv kan Corporate Citizenship ses som en förening mellan 
två rådande omständigheter: dels (1) ökade samhällsförväntningar av 
”corporate benefits” i en tid av statliga neddragningar; och (2) strategisk 
företagsledning som syftar till en värdeökning i alla funktioner och aktiviteter 
i ett företag.70  

Utifrån dessa omständigheter vill vi snäva ner begreppet och vi använder oss 
då av Tichy et als definition av Corporate Global Citizenship. Den inriktar sig 
på organisatoriska aktiviteter och program som sträcker sig bortom den 
traditionella definitionen av vinstdrivande verksamheter. Corporate Global 
Citizenship syftar, enligt författarna, till att förbättra kvalitén i samhället 
genom aktivt, deltagande, och organiserat engagemang. Ordet globalt är 

                                                 
66 Andriof & McIntosh, 2001 
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68 Andriof & McIntosh, 2001 
69 Vidaver & Altman, 2000 
70 Andriof & McIntosh, 2001 
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inkluderat därför att många organisationer rör sig mot en global arena med 
operativa enheter i många olika länder.71 

Corporate Global Citizenship är, enligt Vidaver & Altman, förenat med en 
förståelse för och medvetenhet om framtida trender, som kommer att påverka 
både affärsklimatet och livskvalitén för världens befolkning. Det globala 
affärslivet kommer att stå inför en ökad integrering med globala politiska, 
sociala och miljörelaterade frågor, som kommer att tvinga dem att 
omdefiniera dess roll som en betydande kraft för världens integration.72 
Corporate Citizenship förutsätter att företag inte bara uppfyller de 
grundläggande krav som ställs på dem utan även bidrar proaktivt genom att 
förstärka den institutionella infrastrukturen73 i det samhälle de verkar.74 

Post menar att ”Corporate Global Citizenship” inkluderar faktiska resultat 
(vad företag GÖR) och den process genom vilket detta uppnås (HUR de gör 
det).75 

Zadek benämner ett företag som engagerar sig inom Corporate Citizenship ett 
”Civil Corporation”. Enligt honom är det ett företag som drar full nytta av 
möjligheterna till lärande och handling vid integrering av sociala och 
miljömässiga mål i dess kärnverksamhet. Detta sker genom att effektivt 
utveckla interna värderingar och kompetenser. Denna definition av ”företaget 
som medborgare” utgör enligt författaren en bas för våra förväntningar på 
företag, och för hur strategi kan formuleras och utvecklas, för att möta de 
utmaningar och ambitioner som krävs för en hållbar utveckling.76 

3.2.1 Fem hörnstenar inom Corporate Citizenship 

Baserat på ovanstående definitioner följer nedan en slutsats av vilka 
nyckelbegrepp som utgör grunden i Corporate Citizenship, genom att 
integrera tidigare nämnda författares tankar tillsammans med vad Tichys et al 
kallar hörnstenarna inom Corporate Citizenship.  

                                                 
71 Tichy et al, 1997 
72 Tichy et al, 1997  
73 Denna infrastruktur innefattar ett samhälles existerande system av formella organisationer och informella nätverk som 
säkrar ekonomiska möjligheter, social stabilitet, politisk representation, ekologisk hållbarhet, kulturellt berikande och 
teknologisk förmåga. 
74 Vidaver & Altman, 2000 
75 Post, 2000 
76 Zadek, 2001  
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Corporate Citizenship är företagens försök till svar på dagens utmaningar: 
stora sociala och miljömässiga problem. Detta angreppssätt utgörs av 
förståelse, värderingar, engagemang, handling och samarbete.  

Förståelse: Corporate Citizenship handlar om att förstå sociala frågor, 
kulturella skillnader, miljöproblem och ekologiska frågor.  

Värderingar: Att stå för värderingar som optimerar humankapitalets 
potential och samtidigt bevarar miljön. Företag måste omvärdera dess ”single 
bottom line” (en redovisning endast för dess aktieägare) till en redovisning 
som tar hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga frågor.  

Engagemang: Corporate Citizenship kräver engagemang, att ta hänsyn till 
värderingar och göra långsiktiga investeringar. Företagen tar ansvar utan att 
för den delen minska dess vinst. Alla anställda i en organisation uppmuntras 
att bidraga kreativt genom Corporate Citizenship. En av kärnpunkterna är att 
företag skapar strategier som möjliggör att de kan engagera sig. Äkta 
engagemang visas enligt författarna då företag behåller sina värderingar även 
i dåliga tider, med en stark tro på att det är den långsiktiga behållningen som 
räknas, samt att få aktieägarna att förstå detta.  

Handling: Corporate Citizenship uppmuntrar handlingar som 
institutionaliserar värderingar och engagemang inom företaget.  

Samarbete: Denna aspekt binder samman hela Citizenshiparbetet. Ett 
samarbete och en dialog mellan företag, kommun, stat och 
frivilligorganisationer (NGOs77) måste etableras för att uppnå synergieffekter. 
För att uppnå ett hållbart samhälle skall det även vara en kommunikation 
mellan alla intressenter i samhället. Dessutom skall företagen utveckla ett 
långsiktigt, kontinuerligt förhållande till sina anställda.  

3.3 CORPORATE CITIZENSHIPS RELATION              

TILL STRATEGI 

Här följer den andra delen av vår referensram som behandlar Corporate 
Citizenship i ett strategisammanhang där vi ämnar relatera det till 
strategibegreppet och se på dess framväxt. 
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Strategier kan skapas för olika grupper av människor och/eller aktiviteter 
inom en organisation. I företag med flera affärsområden krävs en 
övergripande företagsstrategi som lierar de olika affärsområdesstrategierna.78 
Affärsidén är en formulering som sammanfattar vad företaget ska tjäna pengar 
på. Syftet med strategier är bland annat att de ska avspegla denna affärsidé 
och leda till att företaget uppfyller sina mål. Tillsammans utgör därmed den 
övergripande strategin och affärsidén den samlade och långsiktiga inriktning 
företaget har. Strategier som ligger ”under” syftar att uppfylla dessa.79  

Problemet med att diskutera strategi är att många motsatta åsikter existerar 
bland författare inom olika delar av strategiområdet. Mintzberg har definierat 
strategi som: 

“Strategies also define the range of businesses which the enterprise will 
pursue, its organizational structure, and the contributions (economic and non-
economic) which it would make to stakeholders, employees, customers and 
communities”  

(Mintzberg et al 1995,  s 23) 

Enligt vår mening lyfter Mintzberg i sin definition av strategi på ett tydligt 
sätt fram betydelsen av att företaget bör definiera vilka intressenter det ämnar 
generera ekonomiska eller icke-ekonomiska bidrag till. Eftersom en grund för 
Corporate Citizenship är företagets relation till dess intressenter, visar 
ovanstående citat på att Corporate Citizenship, oavsett vilken vikt man lägger 
vid det, är något som bör beaktas ur ett strategiskt perspektiv. 

Flera av författarna80 som behandlat olika aspekter av Corporate Citizenship 
menar att det bör behandlas som en strategisk aktivitet och andra går steget 
längre och hävdar att det måste finnas en stark koppling mellan Corporate 
Citizenship och den övergripande företagsstrategin eller affärsidén för att 
företag ska kunna dra fördel av Corporate Citizenships fulla potential.  

Detta framgår av följande citat av Zadek: 

                                                 
78 De Wit & Meyer, 2001   
79 De Wit & Meyer, 2001 
80 Zadek, 2001, Andriof & McIntosh 2001, McIntosh et al 1998, Carroll 1989, Marsden 2000.  
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”Good Corporate Citizenship will only really pay if it is part of a clear 
business strategy” 

(Zadek, 2001, s 70) 

Följden av ovanstående resonemang blir att Corporate Citizenship bör vara en 
naturlig beståndsdel av företagsstrategin. För att en strategi för Corporate 
Citizenship ska kunna genomsyra verksamheten krävs att den integreras på 
den högsta strategiska nivån i företaget. 

Att arbeta med Corporate Citizenship bygger på hållbarhet och kräver 
långsiktigt tänkande från företagets sida. Effektivt Corporate Citizenship är 
endast möjligt om företag antar en helhetssyn och accepterar Corporate 
Citizenship på varje nivå, i varje policy och i all verksamhet i företaget.81 Att 
tänka och arbeta strategiskt innebär ett långsiktigt förhållningssätt. För att en 
övergripande strategi i ett företag ska vara effektiv och uppfylla de uppsatta 
målen måste strategin vara enande och integrerad i verksamheten. Dessutom 
är strategi ett medel för att uppnå organisationens syfte i betydelsen av dess 
långsiktiga mål.82 Utifrån ovanstående diskussion ser vi att Corporate 
Citizenship i sig självt är en strategisk aktivitet.    

3.3.1 Framväxt av Corporate Citizenship 
som en strategisk aktivitet 

Hur växer en strategi för en ny verksamhet fram i ett företag? För att bättre 
förstå varför företag arbetar med Corporate Citizenship på ett visst sätt anser 
vi det vara relevant att titta på olika sätt strategier kan växa fram på. Enligt 
Mintzberg & Waters kan man studera strategier som ”ett mönster i en 
organisations beslutsfattande och handlingar”. Mintzbergs studier har ofta 
inriktats på organisationers historiska strategiprocesser83 vilket vi anser likna 
vårt sätt att studera framväxten av Corporate Citizenship i våra fallföretag. Vi 
ser därmed på framväxten genom att studera företagens agerande inom ramen 
för Corporate Citizenship över tiden. Detta möjliggör att vi kan urskilja en 
framväxt av en eventuell strategi för Corporate Citizenship. 84  

Inom strategilitteraturen finns två diametralt motsatta synsätt när det gäller 
framväxten av strategier; planerande och framväxande strategier. Vi använder 
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oss här av Mintzberg och Waters85 för att visa på hur Corporate 
Citizenshipstrategier kan växa fram på olika sätt, då vi anser att författarna på 
ett illustrativt sätt fångar denna motsättning. Mintzberg & Waters menar att 
kombinationen av tre dimensioner påverkar strategiframväxten. Dessa utgörs 
av ledningens intentioner, som delas mer eller mindre av andra i 
organisationen. Därutöver påverkar graden av central kontroll över 
organisationens handlingar. Till sist kan miljön vara mer eller mindre 
gynnsam, kontrollerbar och förutsägbar.86  

En avsiktlig strategi härrör från en formell plan. För att den skall kunna 
benämnas helt avsiktlig krävs att specifika intentioner existerar, delade av alla 
olika aktörer. Dessa intentioner måste sedan ha genomförts precis som 
planerat. Miljön – omvärlden måste därför ha varit antingen helt förutsägbar, 
väldigt gynnsam, eller under total kontroll av organisationen. Detta visar 
enligt författarna att det är svårt att hitta helt avsiktliga strategier i 
organisationer.  

Mintzberg & Waters menar att det är svårt att förvänta sig perfekta former av 
helt avsiktliga eller helt framväxande strategier utan man kan finna tendenser 
i riktningarna mot den ena eller den andra. Dessa utgör två poler på en skala 
utmed vilken man kan förmoda att verklighetens strategier hamnar. 
Genomförda strategier som var menade från början benämns som 
”avsiktliga” av Mintzberg och Waters. De hävdar även att genomförda 
strategier kan uppstå i frånvaro av avsikter och kallas då för 
”framväxande”.87 Strategier kan träda fram oavsiktligt då strateger tar ett 
steg i taget för att försöka sätta ihop en genomförbar handlingsplan. 
Handlingsmönster visar sig över tiden då strategerna gradvis lär sig och 
kommer överens om en specifik riktning, så kallande lärande strategier.88 
Detta är speciellt viktigt då miljön är för instabil eller komplex, eller för stark 
för att stå emot.  

Principiellt ser faktorerna hos en helt avsiktlig strategi ut som följer: helt 
förutsägbar miljö, specifika och av organisationen delade intentioner, och en 
ledning som har full kontroll över genomförandet. För en framväxande 
strategi gäller att omvärlden inte går att förutse, det finns inga intentioner i 
organisationen och ledningen har ingen kontroll över framväxten.   

                                                 
85 Mintzberg & Waters, 1985 
86 Mintzberg & Waters, 1985 
87 De Wit & Meyer, 2001  
88 De Wit & Meyer, 2001   
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Nedan presenteras olika former av strategier, där de först följande ligger 
närmast avsiktlig och därmed mer planerad strategi, och slutar med de som 
mest reflekterar strategier med karakteristika av ”framväxande” strategi. Vi 
anser det viktigt att påpeka att det är åtta medvetet renodlade typstrategier 
som är presenterade. Författarna menar att i verkligheten kan flera av 
typstrategierna finnas representerade samtidigt inom ett företag.89 

 

Strategi Huvuddrag 

Planerad En planerad strategi formuleras av de centrala ledarna. 
Strategiplaneringen inkluderar både proaktiv90 sökning efter 
nya möjligheter och reaktiv91 lösning på existerande problem. 
Systematisk, bred analys görs för att utveckla strategier som 
integrerar företagets beslutsprocess. Den planerade strategin 
påträffas i miljöer som är ganska förutsägbara. Systematisk 
avsökning och analys av omvärlden kan tillhandahålla 
företaget den kunskap som behövs för att påverka dess 
omvärld till deras fördel. Dessa strategier är oftast avsiktliga.  

Entre-
prenör 

Strategin utformas av en kraftfull ledare och guidas av 
ledarens egen vision. Motiven bakom handlingsmönster är 
denne ledares vision, hans föreställning om företagets ”vara” i 
dess värld. Avsikterna kommer från en individ som inte måste 
artikulera dem. Så länge som de anställda svarar på ledarens 
personliga vilja, kan strategin ses som ganska avsiktlig. 
Strategin kan även ha ”framväxande” karakteristika. Ledaren 
både formulerar och implementerar, vilket gör att han snabbt 
kan reagera på feedback eller på nya möjligheter och hot och 
omformulera visionen. Det är denna anpassningsmöjlighet 
som skiljer den från den planerade. Omvärlden är en kraft som 
kan bli använd och kontrollerad. Det dominerande målet är 
organisationens tillväxt. 

Ideo-
logisk 

Medlemmarna i en organisation delar en vision och 
identifierar med den så starkt att de följer den som en 

                                                 
89 Mintzberg & Waters, 1985 
90 Proaktivt engagemang är inom ett Corporate Citizenshipkontext när ett företag handlar självständigt genom att 
involvera sig i sociala frågor som företaget har påverkan på och makten att inverka på. (Marsden, 2000)  
91 Reaktivt engagemang är inom ett Corporate Citizenshipkontext när ett företag, genom hot av dess rykte från NGOs, 
övertygas att acceptera ett större ansvar för sin påverkan på sociala frågor och att börja söka lösningar. (Marsden, 2000) 



 30

ideologi. Avsikter kan normalt sett identifieras, då ideologin 
är öppen eller till och med artikulerad i en inspirerande credo. 
Den kollektiva visionen är svår att förändra då ideologin 
institutionaliserats av en karismatisk ledare. Ideologisk 
strategi är därför högst avsiktlig. 

Paraply Ledarna sätter upp generella riktlinjer för beteende – 
definierar dess gränser – och låter de anställda manövrera 
inom dessa. De upprättar ”paraplyer” under vilka 
organisationens handlingar förväntas falla. Denna strategi kan 
kallas ”avsiktligt framväxande” då ledarna avsiktligt sätter 
upp de villkor under vilka strategierna tillåts växa fram. 
Paraplystrategin beskrivs som en av de möjliga formerna, men 
de flesta strategier har paraplykarakteristika. Nästan all 
framväxt av strategi innefattar till en viss gräns ett centralt 
ledarskap med intentioner att styra, guida och driva andra. 

Process Ledarna kontrollerar strategiprocessen (anställningar, struktur 
etc.) och överlåter innehållsaspekten till andra aktörer. Detta 
leder till att de indirekt kontrollerar innehållet. Strategierna är 
delvis avsiktliga och delvis framväxande. 

Uncon-
nected 

En del av organisationen med avsevärd bestämmanderätt har 
möjlighet att genomföra dess egna handlingar, då den är vagt 
kopplad till resten av företaget. Eftersom dess intentioner 
varken kommer från de centrala ledarna eller från 
organisationen i stort, kan de ses som tämligen framväxande 
från organisationens sida. Men sett från enheten kan den både 
vara framväxande eller avsiktlig. 

Konsen-
sus 

Strategin uppkommer ur ömsesidig anpassning. Aktörerna 
strävar mot mönster som blir genomgripande i avsaknad av 
centrala eller gemensamma avsikter. Strategierna är tämligen 
framväxande. 

Påtving-
ad 

Dessa strategier påtvingas från företagets omvärld och är 
mestadels framväxande. De tvingar organisationen till ett visst 
handlande, oavsett om det finns central kontroll. I stort sett 
alla strategier begränsas i någon utsträckning av dess omvärld. 

Tabell 1. Sammanställande beskrivning av olika typer av strategier. Källa: Mintzberg 
1985, s 8 
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Framväxande strategi i sig självt inbegriper att lära sig vad som fungerar - ta 
ett steg i taget för att hitta genomförbara mönster eller konsekvens. Det är ofta 
genom identifieringen av framväxande strategier som ledare och andra i 
organisationen ändrar sina intentioner. Med andra ord är avsiktliga strategier 
inte sällan framväxande strategier som har blivit ”frilagda” och därefter 
formaliserade. Om ledningen är öppen för framväxande strategier kan detta 
möjliggöra för den att agera innan det finns full förståelse. Företagets 
distinkta kompetens kan inte alltid fastställas på papper a priori, utan måste 
oftast upptäckas empiriskt genom att testa var dess styrkor och svagheter 
finns. Framväxande strategier tillåter en ledning som inte vet tillräckligt om 
olika aktiviteter inom organisationen att överge kontrollen till dem som har 
den information som krävs för att formulera realistiska strategier. Marsden 
menar vidare att engagemang i sociala frågor, policyutveckling och 
rapportering är en följd av företagets erfarenhet i miljöfrågor. Genom detta ser 
vi att det finns en möjlig koppling mellan Corporate Citizenshipframväxten 
och företagets tidigare miljöarbete.  

3.4 ANLEDNINGAR TILL ATT FÖRETAG 

ARBETAR MED CORPORATE CITIZENSHIP 

I denna tredje del av teorikapitlet går vi över till att försöka förstå vilka 
anledningar företag kan ha till att arbeta med Corporate Citizenship. Här 
spelar, enligt teorin, företagets intressenter en central roll.  
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Både Carroll och Vidaver & Altman menar att företag måste förvalta den 
omgivning de verkar i. Carroll menar att företaget har ett anspråk i samhället 
och ser därför flera anledningar till att företaget behöver hålla sig a jour med 
de frågor, problem och förändringar som visar sig i olika behov från 
samhället. En anledning är direkt kopplad till egennytta och 
självbevarelsedrift, exempelvis då företag vanligtvis har avsevärd verksamhet 
i det lokala samhället och därför vill skydda sina investeringar. Vidare kan 
fördelarna utgöras av till exempel en förstärkning av varumärket och minskad 
risk att företagets rykte kan försämras.92 Även Tichy et al ser Corporate 
Citizenshipaktiviteter som en investering för att öka företagets rykte, vilket 

                                                 
92 McIntosh et al ,1998 
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enligt författarna genererar långsiktiga resultat i form av konkurrensfördelar 
och ökad lönsamhet.93  

3.4.1 Intressenterna – en anledning till 
Corporate Citizenship 

Omgivningen utgörs av aktörer som direkt eller indirekt har någon form av 
relation till eller anspråk på företag.94 Denna omgivning består bland annat av 
företagets intressenter som kan ha inverkan på företagets verksamhet. Vi 
anser det därför relevant att redogöra för de möjliga positiva eller negativa 
reaktioner som kan komma från dessa intressenter, eftersom vi ser att dessa 
kan utgöra anledningar till varför företag arbetar med Corporate Citizenship 
och hur framväxten av Corporate Citizenship kan gestalta sig. Att redogöra 
för företagets intressenter är enligt vår mening därför av betydelse då deras 
relation till företaget är det som Corporate Citizenship till stor del bygger på. 
95 

Vad är en intressent? 

För att vidare skapa en ökad förståelse inom området väljer vi att redogöra för 
vad en intressent kan ses som. En intressent kan definieras som en individ 
eller grupp som kan påverka eller som påverkas av företagens handlingar, 
beslut, policys eller mål. Genom en interaktion mellan företaget och 
intressenterna kan en ömsesidig påverkan uppstå.96 Intressenterna delas upp i 
två grupper: de primära och sekundära intressenterna. De primära 
intressenterna har kontraktsenliga relationer med företaget och anses 
nödvändiga för dess framgång. De primära intressenterna utgörs av ägare, 
kunder, leverantörer och anställda. De sekundära kan utgöras av media, 
miljöaktivistgrupper, lokala samhällsgrupper och konsumentgrupper. En av 
företagens stora utmaningar består i att möjliggöra för de primära 
intressenterna att uppnå sina mål, samtidigt som man tar tillvara på de 
sekundära intressenternas intressen.97  

Företagets intressenter - en plattform av möjligheter  

Ett sätt att se på intressenternas positiva och negativa påverkan är det som 
formuleras av Fombrun et al. De menar att ett Citizenshipprogram ökar ett 

                                                 
93 Tichy et al, 1998 
94 Maignan et al, 1999 
95Andriof & McIntosh, 2000, Maignan et.al. 1999 
96 Carroll, 1989 
97 Hartman, 1998 
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företags vinstpotential, genom ett ökat stöd från företagets sju 
intressentgrupper. Detta leder sedan till samarbete i genomförandet av 
initiativ från företaget utformade för att uppnå strategiska mål. Varje 
intressentgrupp erbjuder en specifik typ av stöd som gynnar tillväxten av 
företagets så kallade rykteskapital. Rykteskapitalet kan definieras som det 
värde som överstiger dess likvidationsvärde och dess intellektuella kapital. 
Författarna betonar att hållbart Corporate Citizenship skapar rykteskapital och 
utgör på så sätt en plattform från vilken nya möjligheter kan uppkomma. 
Slutligen poängteras att ett rykteskapital skapas över tiden, allteftersom 
omvärlden tolkar företagets handlingsmönster.98 

Även Tichy betonar betydelsen av detta. Rykteskapital bygger enligt 
författaren på kvalitén och typ av upprepade interaktioner ett företag har med 
sina intressenter. Om intressenternas intressen åsidosätts förlorar företaget 
genast trovärdighet från denna grupp. Företag som missköter sig anses få 
negativ publicitet genom kritiska intressenter, deras rykte blir lidande med 
försämrad moral bland de anställda som följd. Dessutom kan produktimagen 
och företagets anseende i samhället försvagas. 99  

Ett företags rykteskapital är det värde som företaget riskerar i dess vardagliga 
interaktion med intressenter. Eftersom rykteskapitalet är beroende av 
intressenternas stöd så är varje intressentgrupp en källa till ryktesrisk som 
måste hanteras. Nedan följer olika typer av löften om stöd från olika 
intressentgrupper, som gynnar tillväxten av företagets rykteskapital, samt de 
risker som är kopplade till de enskilda intressentgrupperna.100  

Från anställda: Stöd i form av engagemang 

Anställda har den största potentiella inverkan på ett företags rykteskapital. 
När de interagerar med kunder, kollegor, och vänner förmedlar de för- och 
nackdelar med företaget de arbetar för och hjälper därmed till att sprida mer 
eller mindre gynnsam ”word-of-mouth” om företaget. Genom 
Citizenshipprogrammet anses företag gynnas genom ökad motivation både 
från deltagare och från icke-deltagare i programmet. Ökat engagemang, en 
större känsla för företaget och ökad dragningskraft gentemot arbetssökande 
(så kallad employee-branding) är potentiella effekter av programmet.101 Ett 
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erkännande av att de anställda vill bli involverade, och formulering av 
strategier som möjliggör detta, ligger i Corporate Citizenships natur102.  

Enligt Fombrun et al löper starka företagskulturer som lägger stor vikt vid 
teamwork och att stärka företagsmål internt mindre risk att erfara svekfullt 
beteende från de anställda, därför att ovan nämnda åtgärder lierar de 
anställdas egennytta med kollektivets bästa.103 Även Swanson & Niehoff 
betonar att företagskulturen kan vara ett viktigt medel för att uppnå målen 
relaterade till företagets ansvar. 

Från kunder:  Lojalitetslöfte 

Det principiella löftet från kunder är lojalitet vilket generar köp och 
rekommendationer. Citizenshipprogram kan fungera som marknadsföring när 
det gäller att bygga en attraktiv image av företaget. 

Risken i detta fall ligger i att kunderna, till följd av missförtroende mot 
företaget, inte visar lojalitet genom att köpa deras produkter.104 

Från investerare: Löfte om värde 

Investerare kan förstärka rykteskapitalet när de talar i gynnsamma termer om 
ett företag, köper aktier och sätter i gång en uppåtgående spiral i företagets 
marknadsvärde. 

Genom att bibehålla transparens, hålla nära kontakt med analytiker och 
investerare och engagera sig i Corporate Citizenshipprogram anses 
investerarnas värdering av företaget öka och därmed minskar risken att ett 
företags rykteskapital skall skadas.105 

Från affärspartners: Löfte om samarbete 

Citizenshipprogram kan skapa tillfällen för partnerskap att utvecklas såväl 
som att förstärka förtroendet i relationen med redan existerande partners. Bra 
Corporate Citizens anses även ha större sannolikhet att attrahera partners med 
bra anseende. Handlare och leverantörer förväntar sig färre störningar i 
värdekedjan från till exempel missnöjda kunder eller anställda och joint 
venturepartners blir mindre oroade för hot från intressenter.   

                                                 
102 Andriof & McIntosh, 2001   
103 Fombrun et al 2000 
104 Fombrun et al 2000 
105 Fombrun et al 2000 
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Om en affärspartner upphäver en strategisk allians kan företaget hotas av 
försämrat rykte. Dåligt rykte kan också spridas från en partner till en annan. 
Underleverantörers användning av barnarbetare, förstör enligt författarna 
många företags rykten. Företag försöker reducera riskerna genom att investera 
i lokala Citizenshipprojekt och dela affärsrisken med en partner.106 

Från aktivister: Löfte om stöd 

Köp av många konsumentprodukter och tjänster kan påverkas väsentligt 
genom godkännande/stöd från aktivistgrupper. Genom en aktivistgrupps 
godkännande kan företag på en konkurrenskraftig marknad få fördelar, till 
exempel i form av en ökad försäljning. 

För att hantera hot om bojkotter bör företag etablera relationer med 
aktivistgrupper och uppmuntra en öppen dialog dem mellan i omtvistade 
frågor.107 

Från samhället: Löfte om legitimitet 

Fastän de flesta företag ser lokala samhällen som passiva intressenter, 
mobiliserar och agerar ibland vissa samhällen. Lokala samhällen kan agera 
för att attrahera nyinvesteringar eller skydda lokala företag som delar deras 
värderingar och intressen. 

En fara enligt Fombrun et al är att företag är socialt distanserade från det 
lokala samhälle de opererar i, på grund av att de har olika normer och 
trossatser. Genom Citizenshipprogram anses företag dock kunna dämpa 
eventuella protester och avvärja hot om legitimiteten av dess verksamhet.108 

Från media: Löfte om gynnsam bevakning 

Om Citizenshipprogram upplevs som oväntade och involverar interaktion 
mellan stora företag och mindre privilegierade sektorer i det lokala samhället, 
är det troligt att de får uppmärksamhet från reportrar och generar gynnsam 
publicitet för företaget.  

Om företag engagerar sig i Corporate Citizenshipaktiviteter och detta syns i 
media minskar risken att företaget skall få negativ publicitet.109 
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Ovanstående kategorisering av möjligheter med Citizenshipprogram och 
eventuella risker relaterade till intressenters reaktioner på företagets 
verksamhet anser vi kan kopplas samman med vilka motiv företag kan tänkas 
ha med Corporate Citizenship. I figuren nedan görs en sammanfattande 
illustration av vad som tagits upp gällande Corporate Citizenship som 
aktivitet och de intressentrelationer som följer av detta. Dessa 
intressentrelationer anses generera en viss typ av stöd till företag. Dessa stöd 
utgör tillsammans det rykteskapital ett företag kan ha vilket kan resultera i 
långsiktiga effekter för företaget i form av konkurrensfördelar och förbättrad 
lönsamhet. Modellen utgår ifrån Tichy et als sammanfattning av Corporate 
Citizenship där vi har kompletterat med Andriof och McIntoshs beskrivning 
av Corporate Citizenship och Fombrun et als beskrivning av intressenterna 
som en möjlighet till stöd för företaget. 
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Figur 1. Egen sammanställning av anledningar till att arbeta med Corporate 
Citizenship med inspiration från Tichy et al (1997). 
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3.5 HUR KAN ARBETE MED CORPORATE 

CITIZENSHIP SE UT? 

Den sista delen i referensramen utgår från hur företag kan arbeta med 
Corporate Citizenship genom att visa hur företag kan skapa en social vision, 
vilken inriktning Corporate Citizenshiparbetet kan ha och hur arbetet kan 
beskrivas med hjälp av en process som täcker hela arbetsgången. Vidare 
redogörs för grunder i hur företag kan vara strukturerade och avslutningsvis 
hur man kan urskilja ett företags utveckling genom att titta på företagets mål 
och deras agerande inom Corporate Citizenship. 
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3.5.1 Att skapa en social vision 

Enligt Kaduchin och Clair är det viktigt att bygga in idén om Corporate 
Citizenship i företagets mission eller vision. Symboliskt är detta viktigt då det 
gör att Corporate Citizenship blir ett centralt mål i organisationen. Det 
symboliserar ett företags intentioner att skapa en mer balanserad och hållbar 
vision för företaget. Enligt författarna måste den sociala visionen följaktligen 
uttryckas i företagets affärsidé. Den skall vara omfattande och innehålla 
insatser, volontärer och samarbeten. Denna vision skall även reflekteras i 
företagets interna policys. 110 

Vidare bör den sociala visionen enligt författarna skräddarsys för företagets 
specifika kultur och miljö och bli en integrerad del av företagskulturen. Även 
om många företag inför liknande program, så utvecklar varje företag sin egen 
vision och dess medel för att uppnå dessa. Detta kräver undersökningar och 
analys för att utvärdera och inkorporera de anställdas intressen och samhällets 
behov. Till sist poängteras att samhällsangelägenheter bör decentraliseras och 
att chefen för den lokala verksamheten måste vara ansvarig för det. 111 

 

                                                 
110 Kaduchin & Clair i Tichy et al, 1997  
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3.5.2 Globala Citizenshipprofiler 

På en övergripande nivå kan man beskriva ett företags arbete genom dess 
globala omfattning och inriktningen på den bransch det verkar i. Detta har 
betydelse eftersom det påvisar att graden av internationalisering och 
branschtillhörighet har inverkan på företagets Corporate 
Citizenshipinriktning.  

Enligt Post är det inte möjligt att skapa en Global Corporate 
Citizenshipmodell som passar alla företag. Detta på grund av den mängd av 
företags- och samhällsfaktorer som är inblandade i ett företags omvärld. 
Istället utgår han ifrån att modellen ska passa ihop med den bransch företaget 
verkar i, det specifika företaget, dess problemområde och vilka samhällen 
som är inblandade. Två faktorer står i centrum för ett företags globala 
Citizenshipprofil. Den första är den globala omfattningen av företagets 
verksamhet, det vill säga, till vilken grad globalisering existerar i företaget. 
Den andra faktorn utgörs av branschorientering vilket betyder den aktuella 
branschens traditionella inställning till Citizenshipfrågor.112 Posts nedan 
beskrivna inriktningar kan ses som olika typinriktningar som företag och 
branscher tenderar att ha. 

3.5.2.1 Global omfattning 

Den globala omfattningen av ett multinationellt företags affärer utgörs av 
antalet länder, deras geografiska närhet, kulturella avstånd, graden av 
koordinering i värdekedjan och dess marknadskanaler. Omfattningen av 
verksamheten har direkt påverkan på om företagsledare tänker på 
Citizenshipfrågor länderspecifikt, regionalt eller globalt. Globalt Corporate 
Citizenship har tenderat att utvecklas med omfattningen av verksamheten, 
från lokala till mer globala modeller.  

• Det inhemska företaget. De företag som faller inom ramen för 
denna inriktning har haft stor framgång på hemmamarknaden innan de 
utvecklat en internationell marknadsstrategi. Globala branscher som 
olja/bensin, motorfordon och telekommunikationsutrustning består av 
företag som var framgångsrika på sina hemmamarknader innan de 
initierade en internationell expansion. I Citizenshiptermer tenderar dessa 
företag att ha en stark nationell infallsvinkel på hur Citizenshipaktiviteter 
bör genomföras. 
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• Det multiinhemska företaget. I vissa globala företag är den 
övergripande strategiska visionen att positionera sig som ett ”inhemskt 
företag” i varje enskilt land som det har verksamhet. Den här typen av 
företag ägnar sig åt lokalt Citizenship överallt där de har verksamhet. De 
stöder länderspecifika Citizenshipstrategier som betonar lokalt lämpade 
samhällsaktiviteter. Den multiinhemska Citizenshipmodellen betonar, 
precis som sin motsvarande affärsmodell, lokal identitet och närvaro 
snarare än företagets ”globala namn”. 

• Det globala företaget. En distinkt egenskap hos ett ”riktigt” 
globalt företag är dess ansträngning att samtidigt bli sett som både globalt 
och lokalt. Företag som ägnar sig åt den här affärs- och 
Citizenshipmodellen utvecklar distinkta identiteter som globala Corporate 
Citizens. Ett globalt företag utvecklar även Citizenshipstrategier som 
gäller för hela företaget och som harmoniserar eller integrerar lokalt 
agerande med globala teman och engagemang.  

3.5.2.2 Branschorientering 

Egenskaperna hos en viss typ av bransch definierar enligt Post de dominanta 
elementen vid utformandet av Citizenshipstrategier. Trots att många företag 
har verksamheter som överlappar nedanstående kategorier så förknippas varje 
bransch med vissa dominanta karakteristika. Nedan redogörs för Posts olika 
kategorier.113 

• Naturtillgångsmodellen. Företag som är involverade i utvinning, 
utveckling eller stor användning av naturtillgångar har oundvikligen 
inverkan på det lokala samhället. Involvering i samhället kräver mildrande 
av negativa effekter, stöd av passande samhällsaktiviteter och förbättrandet 
av behövd service för anställda och medborgare.  

• Industri/tillverkningsmodellen. Industri- och tillverkningsföretag 
står ofta inför samhällsfrågor liknande de företag som utnyttjar 
naturtillgångar, dvs företagets ”verksamhetslicens” är villkorlig genom 
samhällets godkännande. Samhällsaktivister har lärt sig att sakta ner eller 
hindra företagsaktiviteter tills tillfredsställande åtgärder har vidtagits för 
att skydda samhället från oacceptabel risk.  

• Servicemodellen. Serviceföretaget står sällan inför utmaningen 
gällande dess så kallande sociala verksamhetslicens, som kan ses som en 
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legitimitet för företagets verksamhet i samhället. Däremot står de inför 
utmaningen att möta standarder och inrikta sig på samhällets förväntningar 
av företagsinvolvering. Ett företags image och identitet är extremt viktiga 
tillgångar i servicebranscher. Rykte är av stor betydelse när företaget 
strävar efter att möta utmaningarna från innovation, distribution och 
marknadsföring.  

• Detaljhandelsmodellen. Global detaljhandel utvecklar 
Citizenshipprofiler som tenderar att vara aktiva och involverade med 
konsumenter och samhällen. Underhållning och försäljning av 
konsumentprodukter är ofta associerade med publika händelser. 
Citizenshipprofilen hos globala detaljister, som även kan tillverka det de 
säljer, kan vara organiserad kring marknadsföringsteman, Citizenshipidéer, 
kopplingar till välgörenhetsorganisationer eller sociala orsaker. Då företag 
betonar sina märkesnamn så blir företagets image och identitet som 
medborgare viktigare. 

3.5.3 En modell för Citizenshiparbetet 

I detta avsnitt redogörs för några författares syn på hur företags arbete med 
Corporate Citizenship kan beskrivas utifrån olika faser. Vi ser detta som en 
guide och kan fungera som ett stöd till företag gällande hur man kan arbeta 
med Corporate Citizenship. Vi är medvetna om att den utgår från att arbetet är 
en väl strukturerad process, vilket det inte behöver vara när företag arbetar 
med detta. Vi anser dock att den på ett tydligt sätt åskådliggör typiska faser 
som företag kan tänkas gå igenom när de arbetar med Corporate Citizenship. 

Vidaver & Altman betecknar samhället, i vilket företag verkar, med ett 
begrepp kallat ”institutionell infrastruktur”. Denna infrastruktur innefattar ett 
samhälles existerande system av formella organisationer och informella 
nätverk som säkrar ekonomiska möjligheter, social stabilitet, politisk 
representation, ekologisk hållbarhet, kulturellt berikande och teknologisk 
förmåga. Författarna menar att ett företag bör investera i den institutionella 
infrastrukturen och se detta som en process. Denna process innebär att 
företaget involverar sig i proaktiva och strategidrivna ansträngningar för att 
förstärka ekonomiska, sociala, politiska, ekologiska, kulturella eller 
teknologiska system som förankrar de institutionella infrastrukturerna i varje 
samhälle där företaget verkar. Ett exempel på detta kan vara att försöka 
motverka brottslighet eller brist på utbildning. Båda är problem som hotar 
stabiliteten i samhällets ekonomiska och sociala system.  
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Författarna hävdar att företag genom att integrera denna process i de operativa 
förfarandena kan skapa ett klimat för Corporate Citizenship som kan utgöra 
en solid grund för en konkurrenskraftig verksamhet genom förbättrat rykte, 
affärsutvecklingsmöjligheter och engagemang från de anställda. Författarna 
tillstår att det dock kan finnas andra effektiva sätt att använda Corporate 
Citizenship än den process som redogörs för nedan.114  

Med detta som bakgrund har författarna utarbetat riktlinjer som guidar 
företaget genom processen – den så kallade Citizenshipprocessen som 
beskriver hur man kan arbeta med institutionella infrastrukturinvesteringar. 
Denna process består av fem faser: identifiering, undersökning, innovation 
genom samarbete, implementering och integrering. Faserna bygger på 
Vidaver & Altmans115 resonemang om inte annat anges då vi har valt att 
komplettera vissa steg med andra författare som behandlat vissa områden mer 
ingående.  
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3.5.3.1 Faser i Corporate Citizenshiparbetet 

1. Identifiering 
är den första fasen i processen. 
Detta innebär att man avsöker 
företagets miljö för att upptäcka 
ekonomiska, sociala, politiska, 
ekologiska, kulturella eller tekniska 
omständigheter som kan hota den 
institutionella infrastrukturen i det 
samhälle där företaget verkar. 
Hemlösa,drogmissbruk, kriminalitet 
och brist på utbildning är exempel 
på hot mot stabiliteten i samhällets 
ekonomiska, sociala och politiska 
system. 

2. Undersökning. 
Företagets beslutsfattare inriktar sig 
på hot som de har en unik position 
att motverka, med hjälp av de 
produkter eller den service de 
erbjuder. Branschens karaktär 
definierar de dominanta elementen i 
ett företags Citizenshipstrategi, 
precis som Post hävdar i sin tidigare 
nämnda ”branschorientering”. Ett 
kommunikationsföretag, till 
exempel, skulle kunna vara speciellt 
passande och kunnigt till att hjälpa 
samhällen med dess 
kommunikationsproblem. 

Faser i Corporate
Citizenshiparbetet

Undersökning

Innovation genom samarbete

Implementering

Identifiering

Integrering

Figur 2 . Faser i Corporate       
Citizenshiparbetet. 

Källa: Vidaver-Altman (2000) s 172 

Koch har utvecklat riktlinjer för samhällsengagemang som vi anser kan 
kopplas till denna fas. Enligt Koch bör samhällsengagemang planeras och 
organiseras med samma energi och omvårdnad som andra delar av 
företaget. Dessutom anser han det vara av vikt att projekten uppnår samma 
kostnadseffektivitet som andra delar i organisationen. Vidare är det viktigt 
att företaget utnyttjar dess talanger och resurser, d v s ansvariga personer 
bör involvera sig i projekt de förstår och som fokuserar på aspekter som 
intresserar och påverkar de anställda. Koch hävdar att företag bör 
involvera sig i de samhällen de känner till bäst, och där de har den största 
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förmågan att tillfredsställa dess högst prioriterade behov. All handling 
behöver inte uteslutande härröra från företagens huvudkontor utan 
effektiva program bör finnas överallt där företagen är verksamma. Till sist 
poängterar författaren att det bästa stödet företag kan ge är ”hjälp till 
självhjälp”.116 

3. Innovation genom samarbete 
Företagsrepresentanter samarbetar med medlemmar av andra 
samhällssektorer för att skapa strategiskt drivna lösningar för att identifiera 
hot mot samhällets institutionella infrastruktur och stärka andra system 
som påverkas av organisationens verksamhet.117   

Eftersom samarbete, som tidigare nämnts, är ett nyckelbegrepp inom 
Corporate Citizenship kommer vi att utveckla varför och hur ett företag 
kan samarbeta inom Corporate Citizenship.  

Enligt Andriof kan man inte längre hantera intressenter som om de vore 
åtskilda och utan förbindelser med företaget, för att uppnå en livskraftig 
företagsstrategi. Företagen måste utveckla system för att möjliggöra att de 
kan prioritera intressenterna, liera sig med dem och integrera varandras 
budskap, hellre än att motverka intressenterna påverkan på företaget. 118 

Andriof har identifierat syftet med intressentpartnerskap och dess 
korresponderande form av samarbete. Detta utgörs av: förvärvande av 
kunskap, samfinansiering av sociala investeringar, kombination av 
kompetenser och förbättring av kommunikation.119 Samarbetsformerna är 
dialog, joint venture, samprojekt och allians.  

Förvärva kunskap – samarbete genom dialog 

Inom intressentpartnerskap får företag och intressenter kunskap av 
varandra. Parterna behöver denna kunskap för att uppnå sina strategiska 
mål genom en dialog mellan varandra. 

Samfinansiering av sociala investeringar – samarbete genom joint venture 

Två eller fler partner tillhandahåller resurser för saminvesteringar. 
Begreppet saminvestering är brett i denna kontext, då det förutom 

                                                 
116 Koch i Carroll, 1989 
117 Vidaver & Altman, 2000 
118 Andriof & McIntosh, 2001  
119 Andriof & McIntosh, 2001   
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finansiella resurser även innefattar ledningsresurser i form av 
humankapital. Ett joint venture används här för att dela risk och expertis. 

Kombination av kompetenser - samarbete genom samprojekt 

Kombinationen av kompetenser är en process för att uppnå gemensamma 
syften. Kompetens definieras i termer av adekvat kvalificering, både fysisk 
och intellektuell, för att uppnå ett uppsatt mål. Kompetens kan sägas vara 
produkten av en sammansättning av resurser och förmågor. Samarbetet 
utförs i projektform och organisationernas kunskap och resurser samordnas 
för att uppnå projektets mål.  

Förbättring av kommunikation - samarbete genom allians 

Förbättring av kommunikation karakteriseras i detta fall av ett ökat 
informationsutbyte mellan företag och dess intressenter såväl som aktivt 
deltagande av intressenter i denna process. Alliansen består av en 
konfederation med andra baserat på ett gemensamt intresse i form av ett 
fördrag eller avtal. Den är en formell överenskommelse mellan företaget 
och minst en av dess intressenter att etablera en sammanslutning med ett 
särskilt mål. Denna samarbetsform innebär mindre aktivt deltagande än ett 
joint venture. 

Generellt sett ger en bättre kommunikation med externa intressenter ökad 
förutsägbarhet av förändringar i företagens omvärld.120 

4. Implementering. 
Enligt Fombrun et al. sker implementering då företag och 
samhällsrepresentanter arbetar tillsammans för att aktivera det man kom 
fram till i samarbetsfasen.  

Implementering är enligt vår åsikt ett begrepp som är svårt att konkretisera 
i vårt valda studieområde. Detta på grund av att begreppet innefattar olika 
delar som vi behandlar i detta teorikapitel. Till att börja med anser vi att 
implementering innefattar hur Corporate Citizenship organiseras och 
struktureras. Dessutom är samarbete och integrering aspekter som ryms 
inom implementering. Detta resulterar i att vi ser att implementeringen 
integreras i de nämnda delarna. Vi finner stöd i vårt resonemang av 
Anthony & Govindarajan, som beskriver att strategier implementeras med 
hjälp av organisationsstruktur, företagskultur och ”human resource 
management”. Organisationsstrukturen specificerar bland annat roller och 
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ansvarsfördelning som formar beslutsfattandet. Företagets kultur syftar till 
den uppsättning av värderingar och normer som guidar ledningens 
handlande. Human Resource Management är enligt författarna bland annat 
val och utbildning av personal för att utföra organisationens strategi.121  

5. Integrering 
Representanter från tre sektorer: företag, stat och ledande 
samhällsorganisationer, arbetar för ett stabilt långsiktigt engagemang för 
att förbättra den institutionella infrastrukturen.  

Enligt Vidaver & Altman kan man även betrakta integrering ur ett internt 
perspektiv. Vi anser att både Kaduchin & Clair samt Birch visar på hur 
viktig integrering är för att företag skall kunna utnyttja Corporate 
Citizenships fulla potential. Enligt dessa författare krävs att företag 
integrerar idéer om Corporate Citizenship i företagskulturen och att en 
social vision reflekteras i företagets interna policys.122 

En sätt att integrera Corporate Citizenship i verksamheten kan enligt vår 
mening ske genom att använda sig av värderingar. Waddock menar att 
processen där företaget arbetar för att bli en god medborgare kräver att 
företaget skapar en dialog med de anställda, där kärnvärderingar öppet 
diskuteras. Kärnvärderingar, uttalade eller ej, driver verksamheten och 
dess operationella utövanden. Författaren anser även att Corporate 
Citizenship är kärnan i  vad som kan definieras som företagets syfte.123  

Tanken, med ovanstående beskrivna faser för Corporate Citizenshiparbetet 
är enligt författarna att processen är cyklisk och att det företaget lärde sig i 
integreringsfasen hjälper kommande upprepningar av processen.124  

3.5.4 Organisering av en ny aktivitet 

Ett företags strategi har en stark påverkan på dess struktur.125 Följande citat 
beskriver vad struktur kan ses som:  

 

 

                                                 
121 Anthony & Govindarajan, 2000 
122 Kaduchin & Clair i Tichy et al, 1997, Birch i Andriof & McIntosh, 2001 
123 Waddock, 2000 
124 Vidaver & Altman, 2000 
125 Wheelen & Hunger, 1992 
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”(…)the overall mechanism in the organization that impacts the flow of 
information, the process of decision making, and the delineation of 
responsibility” 

(Husted, 2000, s 26) 

När en ny aktivitet kommer till i företaget anser Wheelen & Hunger att det är 
nödvändigt att en ny lämplig struktur skapas.126 Corporate Citizenship kan ses 
som en ny aktivitet i företaget vilket medför att organisationens struktur enligt 
ovanstående resonemang bör anpassas. Vilken betydelse en aktivitet har för 
en organisation och vilken koppling den har till andra delar i organisationen 
återspeglas i hur den struktureras och organiseras127. Vi kommer nedan att 
redogöra för grundläggande sätt att organisera företag och en aktivitet såsom 
Corporate Citizenship. Med hjälp av detta anser vi att det går att uppnå en 
bättre förståelse för hur företag arbetar med detta område.  

Trots att organisationer finns i alla storlekar och former så kan de grupperas i 
tre generella kategorier: funktionell- affärs- och matrisstruktur.128 

Funktionell struktur. Ledaren har specifik kunskap och ansvarar för en viss 
funktion inom företaget. Denna person har bättre kunskap inom området än 
en generell ledare, och styr därför arbetet bättre.  

Affärsenhetsstruktur. Dess ledare är ansvariga för de flesta aktiviteter inom 
affärsenheten och denna fungerar nästan som en semioberoende del av 
företaget. 

Matrisstruktur. I denna struktur har funktionella enheter dubbla 
ansvarsområden. Den eftersträvar att få det bästa av två världar – en hög nivå 
av funktionell expertis kombinerat med stark fokus på till exempel ett projekt, 
tillsammans med ett stort samarbete mellan olika divisioner. Detta leder till 
att de anställda får två chefer, en projektledare och en funktionell ledare. 

Inom organisationer kan även följande tre strukturella arrangemang existera 
enligt Sadler129: 

Projektgrupper. Syftar till att utföra en specifik uppgift, för att sedan överges 
vid dess slutförande.  

                                                 
126 Wheelen & Hunger, 1992 
127 Husted, 2000 
128 Anthony & Govidarajan, 2001   
129 Sadler, 1996 
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Kommittéer. Tenderar att vara mer långlivade än projektgrupper. De fokuserar 
på frågor som berör mer än en avdelning eller division inom företaget, och är 
en permanent del av organisationen.  

Nätverk. I vissa företag inbegriper nätverk externa relationer – ett globalt nät 
av allianser och joint ventures. I andra företag innebär nätverk informella 
bindningar mellan ledare – flytande team som arbetar över funktioner. 
Därutöver definieras det som nya sätt för ledare att dela information genom 
att använda management informationssystem. Ett nätverk förändrar hur och 
av vem som viktiga företagsbeslut görs. Det integrerar beslut horisontellt på 
den lägsta chefsnivån och med ökad hastighet. Ett nätverk identifierar "the 
small company inside the large company".130  

Samarbete är ett nyckelord inom Corporate Citizenship. När det gäller 
samarbete mellan samhällssektorer hävdar Wadell att företagen bör skapa nya 
forum, oftast i form av nya organisationer, för att stödja koordineringen av 
aktiviteter och utbyte av resurser. Detta uppnås genom att förena de tre olika 
institutionella strukturerna: företag, stat och samhällsorganisationer.131 Detta 
resonemang anser vi ha betydelse för hur företag väljer att strukturera sin 
Corporate Citizenshipverksamhet. 

3.5.5 Klassificering av Corporate Citizenship132        
- en matris 

Enligt uppsatsens syfte vill vi undersöka hur Corporate Citizenship vuxit fram 
i företag och hur deras arbete inom detta område ser ut idag. Denna 
avslutande del av referensramen ägnar vi därför en modell som fångar varför 
och hur Corporate Citizenshipaktiviteter vuxit fram.  

Med hjälp av en Corporate Citizenshipmatris bestående av nio boxar kan man 
identifiera företagets inställning till dess roll i samhället, kartlägga 
utvecklingen av ett företags Citizenshippolicy och dess tillämpning. Matrisen 
länkar samman företagets mål med graden av Citizenengagemang orsakat av 
behovet av att förutse eller tillgodose intressenternas krav. Företagets ”mål” i 
denna matris anser vi till viss del återspeglar varför man arbetar med 
Corporate Citizenship. Därutöver visar utvecklingen av ett företags 
Citizenshipengagemang hur framväxten av eventuella Corporate 
Citizenshipstrategier sett ut.   

                                                 
130 Charan, 1991   
131 Wadell, 2000  
132 Marsden, 2000 
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Mål: 

• Tillfredsställande av ledningens egna mål. Mål som tillfredsställer 
aktieägarna samtidigt som det möjliggör för ledare att öka dess egna löner 
och säkerhet genom tillväxtstrategier.  

• Fokus på aktieägarvärde.  

• Trippelmål. Denna typ av övergripande målsättning i ett företag 
innebär att sociala och miljömässiga mål är i linje med finansiella mål och 
betyder avkall på finansiell avkastning på kort och medellång sikt. Denna 
målsättning är idag mer en idé än verklighet. Kan ses som ett led i att 
uppnå långsiktig hållbart aktieägarvärde.  

Corporate Citizenshipengagemang: 

• Förnekande av socialt engagemang.  

• Reaktivt engagemang. Reaktiv strategi uppkommer då starka 
förändringskrafter redan har påverkat utförandet133. Företag blir 
övertalade, oftast via hot av dess rykte av NGOs, att acceptera ett större 
ansvarstagande.  

• Proaktivt engagemang. Detta innebär att man drar nytta av svaga 
förändringskrafter vars inverkan ännu inte är kända134. Detta engagemang 
uppkommer när ett företag handlar autonomt genom att involvera sig i 
sociala frågor i vilka de har möjlighet och makt att påverka.  

                                                 
133 De Wit & Meyer, 2001  
134 De Wit & Meyer, 2001 
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Figur 3. Faser i Corporate Citizenshiparbetet. Källa: Marsden 
(2000), s 152 

Matrisen resulterar i nio olika typer av Corporate Citizenship som 
beskrivs nedan 

1. Godtycklig filantropi (välgörenhet). 

2. Specialister rapporterar till VD. Miljö- och samhällsspecialister 
rekryteras för att givandet skall bli mer professionellt. Här är beteendet 
reaktivt inför externa förslag på givande och berör knappt den övriga 
verksamheten. Ibland skapas halvautonoma donationsfonder på grund av 
skatteskäl och för att behålla givandet även under sämre tider. 

3. Specialisters involvering i externa frågor. Arbetet karakteriseras 
av en ökad inblandning från specialisternas sida i företagets externa 
policyfrågor. Detta leder till ett mer proaktivt tillvägagångssätt: en sorts 
strategisk välgörenhet. Trots att en del av aktiviteterna involverar vissa 
delar i organisationen, är denna typ av välgörenhet alltid beroende av 
företagets finansiella resurser genom VD och påverkar inte resultatet av 
företagets affärsverksamhet.  

4. Överlåtande av engagemang till dotterbolag eller divisioner. 
Det här är en typisk position hos stora konglomerat med många 
dotterbolag och också den position som många stora företag rört sig mot 
när de var tvungna att öka värdet för aktieägarna, minska sina 
ledningsstrukturer och överlåta större självständighet till deras operativa 
divisioner. Följden blir stor neddragning av miljö- och social verksamhet. 
Denna box innebär att de få aktiviteter som förekommer inte är en del av 
någon sammanhängande policy.  
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5. Reaktivt delengagemang sker när företag är tvingade av till 
exempel samhällstryck eller hot om reglering. Det kan till exempel 
innefatta att införa uppförandekoder eller specifika standards.  

6. Proaktivt delengagemang. Det här kan vara en naturlig 
utveckling från box 5 eller 3, när företag ser möjligheter till värdeökning 
för aktieägarna genom att agera självständigt inom en specifik 
samhällsfråga. 

7. (.) Tom box, för syftet att bygga en matris. Det är svårt att 
föreställa sig ett företag i praktiken som har trippelmål men som inte tar 
hänsyn till frågor om samhällsansvar.   

8. Reaktivt helhetsengagemang. Detta engagemang är ett resultat 
av att företag, som svar på ett avsevärt externt tryck och möjligtvis en kris, 
rör sig mot att leda och styra sin påverkan på samhället som en helhet. 
Företaget gör en helhetlig riskanalys av företagets påverkan på samhället 
och introducerar gedigna lednings- och rapportsystem. 

9. Aktivt hållbart ledarskap. Företaget förbinder sig inte bara till 
management av sin tripple-bottom-line utan engagerar sig även aktivt i 
”politiskt” ledarskap i hållbarhetsfrågor. I detta stadium har företag tydliga 
trippelmål, integrerade managementsystem och en transparent 
redovisnings- och rapporteringsprocess. 

3.6 SAMMANFATTNING AV 

LITTERATURGENOMGÅNGEN 

Inledningsvis redogjorde vi för litteratur som berör företagets ansvar, dess 
omfattning och karaktär. Det framgick att det finns många skilda 
uppfattningar gällande vad företagets ansvar består av och hur det kan 
definieras. Därefter behandlade vi olika författare inom Corporate 
Citizenshiplitteraturen och visade på begreppets komplexitet. Vi förde sedan 
samman olika författares syn på Corporate Citizenship vilket resulterade i 
modellen ”Corporate Citizenships fem hörnstenar”. Den innehåller de 
nyckelbegrepp som sammanfattar vad Corporate Citizenship bygger på. För 
att få en förståelse för Corporate Citizenships strategiska karaktär gick vi 
igenom vad strategi är och dess förhållande till Corporate Citizenship. 
Därefter redogjordes det för ett företags intressentgrupper och vilka 
möjligheter till förbättrat rykteskapital dessa kan utgöra. Utifrån denna teori 
kan anledningar till Corporate Citizenshipverksamhet identifieras. 
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För att kunna svara på frågan hur Corporate Citizenship har växt fram i 
företag redogjorde vi för Mintzbergs principer för hur strategier kan växa 
fram. Som en följd av detta gick vi sedan igenom vad som kan ligga bakom 
framväxten av Corporate Citizenship där vi ser att företagets intressenter 
spelar en central roll. 

Litteraturgenomgångens sista del syftade till att beskriva hur företag kan 
arbeta med Corporate Citizenship. Teorier presenterades som avsåg att 
förklara och klassificera Corporate Citizenshipinriktningen i företag. 
Därutöver redogjordes för ”faser i Corporate Citizenshiparbetet” som utgörs 
av en strukturerad process i fem steg. För att bättre förstå hur företag arbetar 
inom området fann vi det betydelsefullt att visa på hur företag kan organisera 
sitt engagemang. Slutligen presenterades en matris som kopplar samman 
företagets grundläggande mål och företagets inställning till Corporate 
Citizenshipengagemang.  

3.7 REFLEKTIONER AV TEORIKAPITLET 

Till att börja med ämnar vi redogöra för vår syn på Corporate Citizenship 
eftersom det existerar ett flertal synsätt. Det är nödvändigt att klargöra vår syn 
då den kommer att följa oss genom analysen och påverka resultatet. Vi 
instämmer med Andriof & McIntoshs och Birchs (i Andriof & McIntosh) sätt 
att betrakta Corporate Citizenship. Begreppet täcker in alla dimensioner av ett 
företags påverkan på, relation till och ansvar inför, samhället i stort. Denna 
samlade inverkan för med sig effekter i samhället som sprids som ringar på 
vattnet och kan delas in i ekonomiska-, miljömässiga- och sociala områden 
som överlappar varandra. Birch förespråkar att det är nödvändigt med 
förändringar av kulturen inom företaget för att kunna dra nytta av Corporate 
Citizenships fulla potential. Effektivt Corporate Citizenship är enligt honom 
endast möjligt vid ett accepterande av fenomenet på varje nivå, i varje policy, 
och i alla funktioner inom företaget. 

Flera författare som togs upp i teorikapitlet anser att Corporate Citizenship 
bör ses som en integrerad del av företaget. Det ska inte styras av enskilda 
funktioner eller dotterbolag, vilket medför att det bör ha någon form av 
självstyre och placeras på en hög nivå i organisationen. Anledningen till detta 
är att möjliggöra en påverkan på den övriga verksamheten och ett oberoende. 
Därmed finner vi det intressant att undersöka Corporate Citizenships relation 
till koncernledningen. Vår reflektion i detta fall blir att ju närmare relationen 
till koncernledningen är desto större blir engagemangets strategiska betydelse.  
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Vidare ser vi att teorin om företagets globala citizenshipprofil är starkt 
kopplad till vad som i Vidaver & Altmans fem-fas-process benämns som 
undersökning. Denna fas anser vi mer rättvisande bör benämnas inriktning. 
Hur företagen inriktar sitt arbete inom Corporate Citizenship hänger enligt vår 
mening därmed samman med vilken global omfattning arbetet har respektive 
vilken bransch företagen verkar i. 

I den kommande analysen kommer vi inte att behandla implementering 
enskilt, då vi efter resonemanget i teorikapitlet anser att det faller in under 
flera andra områden där vi ser att integrering samlar dessa områden. Vi anser 
att integrering är ett av nyckelorden som genomsyrar en stor del av 
teorikapitlet. Hur arbetet struktureras har även inverkan på hur pass integrerat 
i den övriga verksamheten engagemanget blir. Det stöd av anställda som 
Fombrun et al nämner i ”Intressenterna – en plattform av möjligheter” anser 
vi förutsätter att en integrering av Corporate Citizenship har kommit till stånd. 
Även ”Corporate Citizenships relation till övergripande företagsstrategi” är 
en stark indikator på i vilken utsträckning det är integrerat i verksamheten. 
Till sist är integrering en fas i den process som visar hur företag kan arbeta 
med Corporate Citizenship.  

Ytterligare en reflektion arbetet med teorikapitlet fört med sig är att den 
koppling vi ser mellan de tre olika mål som används för att kunna positionera 
företagen i matrisen hör samman med de olika stöd ett företag kan vänta sig 
från sina intressenter. Det är inte stöden i sig som relateras utan de motiv 
företag kan tänkas ha till att engagera sig. Vi ser därför att företagens motiv 
kan användas som en del för att kunna positionera deras Corporate 
Citizenshipengagemang. Frågan om företagens motiv blev därför något som 
vi förde med oss till empirin och som sedan kunde användas för att analysera 
företagen i matrisen. 
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4 FYRA SVENSKA FALLFÖRETAG 

Syftet med detta kapitel är att belysa hur Corporate Citizenship växt fram i 
våra fallföretag och hur de arbetar med det idag. Den inledande 
företagsinformationen är hämtad från företagens årsredovisningar, Internet, 
broschyrer och intervjuer.  

4.1 SKANDIA 

Skandia bildades 1855 och har varit noterat på Stockholms fondbörs sedan 
1863. Företagets affärsidé är att tillgodose kundernas sparbehov genom att 
erbjuda innovativa tjänster och produkter i världsklass. Skandia har sedan 
starten varit internationellt verksamt med kontor etablerade världen över. 
Under de senaste åren har Skandia genomgått en stor förändring från att ha 
varit ett försäkringsbolag med tyngdpunkten i skadeförsäkring till ett 
fokuserat globalt sparbolag. Sparverksamheten bedrivs i mer än 20 länder och 
har vuxit genom organisk tillväxt. I Sverige har företaget ca 2 300 anställda. 
Skandias omsättning under år 2000 var 198 miljarder SEK.  

1987 bildades stiftelsen Idéer för Livet som varje år delar ut pris till eldsjälar i 
samhället. Stiftelsen har en oberoende styrelse där inte Skandia har någon 
”rösträtt”. Pengarna skall delas ut till förebyggande verksamhet. I Skandias 
fondutbud finns även en etisk fond som heter ”Idéer för livet”, där en viss del 
av avkastningen går till stiftelsen. Därutöver finns en avdelning inom Skandia 
som heter Idéer för Livet, som stödjer arbete för barn och ungdom. Detta görs 
i samarbete med ideella organisationer, skolor, föreningar och kommuner. 
Skandias arbete sker för ”barn och ungdom genom vuxna i deras närhet”. 
Företagets övertygelse är att främjande arbete skall påbörjas tidigt. Skandia 
samarbetar långsiktigt med organisationer som BRIS, Farsor och Morsor på 
stan, Fryshuset, En Rökfri Generation etc. Därutöver ägnar flera hundra 
Skandiamedarbetare ett antal arbetstimmar i månaden åt Idéer för Livets 
verksamhet lokalt. Avdelningen Idéer för Livet i Sverige har totalt 11 
personer anställda och dess motsvarighet finns även i Finland, Norge och 
Danmark. 

Ett av Skandias främsta mål är en uthållig intjäningsförmåga och därmed god 
lönsamhet för sina ägare. Detta kan enligt företaget uppnås genom att ha 
affärsprocesser och produkter som är hållbara genom en sammanvägning av 
finansiell lönsamhet, miljömässig hänsyn och socialt ansvarstagande. 
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Skandias övergripande strategi är att specialisera sig på de länkar i 
värdekedjan där de är bäst, samt samarbeta med partners som är världsledande 
inom sina områden i enlighet med konceptet ”Specialister i samverkan”. 

Jan Molin, Skandias VD-stab och tidigare chef för Idéer för Livet 
intervjuades. Därefter gjordes en telefonintervju med Alice Bah, nuvarande 
chef för Idéer för Livet i Norden. 

4.1.1 Skandia och Corporate Citizenship 

”Skandia är en del av samhället, därför vill Skandia ta ansvar för samhällets 
utveckling”   

(Alice Bah, Idéer för Livet, Skandia) 

Hur ser företaget på Corporate Citizenship? 

Företaget ser Corporate Citizenship som ”Skandias samhällsansvar”. Enligt 
Molin är det mer en definitionsfråga. Han anser å andra sidan, att hela 
Skandias produktsortiment lyder under Corporate Social Responsibility. 
Genom sina produkter tryggar de ålderdomen, skyddar individen och avlastar 
samhället.   

Hur har Corporate Citizenship växt fram i företaget? 

Skandia var tidigt ett internationellt företag, och fick därigenom influenser 
utifrån att företag kunde agera som goda medborgare. Redan på 70-talet 
började företaget fundera på hur man kunde bli ett bredare och mer folkligt 
företag, eftersom man inte uppfattades som ett företag för ”folket”. Under 
mitten av 80-talet skedde en stor ökning av våldsbrott i samhället och 
skadegörelse i skolor.  

”Folkhemmet hade blivit stört” 

(Jan Molin, Skandia) 

Detta utlöste en reaktion bland Skandias kunder. Enligt Molin var 
kundrelationerna ett vägande skäl till att Skandia började engagera sig i 
sociala frågor. Det tillsattes en grupp som behandlade denna fråga. Via en 
annonskampanj gick man sedan ut och uppmuntrade folk att komma med 
idéer för att motverka denna förändring i samhället. Internt fanns en 
skepticism mot detta engagemang, på grund av att socialt engagemang ansågs 
som något som var statens ansvar och inte företagets. 1987 bildades stiftelsen 
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Idéer för Livet, och personer utan anknytning till Skandia valdes till styrelsen. 
Detta var en åtgärd som syftade till att skapa trovärdighet i engagemanget.  

För det första ville Skandia ta aktiv del i samhället som opinionsbildare och 
legitimera sig som en bra medborgare. För det andra var skadeprevention ett 
motiv till företagets engagemang, vilket också skulle leda till att företaget 
kunde bli mer lönsamt. Företaget anser sig framförallt vara ansvariga inför 
fyra intressentgrupper: dess kunder, aktieägarna, samhället och de anställda.  

En anledning till att Idéer för Livet bildades var dåvarande VDs 
samhällsengagemang. Han var drivkraften och vek aldrig i tron om att detta 
var rätt. Skandias nuvarande VD har satt upp ett mål att samtliga 
Skandiamedarbetare år 2005 skall ta del av samhällsutvecklingen på ett eller 
annat sätt.   

Skandia har varit noggrant med att från början lägga upp planer och budgetar. 
Perspektivet har varit 2-3 års sikt i taget. Enligt Bah fokuserar de mycket på 
omvärldsanalys, då deras engagemang i olika frågor kräver en hög nivå på 
deras diskussioner. Vidare har de gjort grundläggande 
marknadsundersökningar, positioneringsarbete, skapat mission och vision för 
Idéer för livet. 

Trots att Skandia har upphört med skadeförsäkringar har Idéer för Livets 
verksamhet inte förändrats. I och med att denna del av Skandia upphörde 
försvann ett argument för att engagera sig i skadeprevention, men till dags 
dato har till exempel företaget fortsatt med samarbetet för nattvandring. 

Hur arbetar företaget med Corporate Citizenship? 

Skandia har gjort ett omfattande arbete för att ta fram de grundläggande 
värderingar som existerar i företaget. Dessa har arbetats fram i så kallade 
”councils” där alla chefer är med i ett värderingsprogram och får ge förslag 
anonymt, hur man förhåller sig till olika frågor. På så sätt skalade Skandia ner 
vilka kärnvärderingar som fanns. Idéer för Livet finns, enligt Molin inbyggt i 
Skandias kärnvärderingar: passion, kreativitet, värdeskapande, mod och 
engagemang. Därmed ligger samhällsarbetet i linje med företagets 
övergripande strategi. Det är viktigt att alla anställda, genom hela 
organisationen, ska vara medvetna om de värderingar som styr företaget. Det 
är med andra ord värderingarna som styr och fungerar som ett verktyg för 
strategierna.  
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”Idéer för Livet är inte en marknadsavdelning, det är ett förhållningssätt, en 
livsstil” 

(Jan Molin, Skandia) 

Konsekvens är ett nyckelord i hela organisationens agerande, för att 
upprätthålla trovärdigheten både internt och externt. Ett nyligen 
uppmärksammat fall är då Sverigedemokraterna ville bli kunder i 
SkandiaBanken (en del i Skandiakoncernen) men nekades inlåning, trots att 
det strider mot lagstiftningen. 

Avdelningen Idéer för Livet lyder direkt under koncernledningen, och de 
ansvariga rapporterar direkt till VD. Denna struktur bidrar till att undvika 
problem med att specifika avdelningar har olika mål i arbetet med dessa 
frågor. Motsvarande avdelningar finns även i Norge, Finland och Danmark. 
Anledningen till att stiftelsen Idéer för Livet startades var att försöka skapa en 
fristående enhet för att undvika att dotterbolagen skulle se den enbart som en 
del av deras verksamhet. I och med detta, och i kombination med ett starkt 
uttalat stöd från VD, har Idéer för Livet fått en hög status som har bidragit till 
dess framgång. Dock föreligger en hotbild om det tillsätts en ny VD på 
Skandia med nya värderingar, som anser att socialt ansvar inte är relevant för 
företaget och att avdelningen Idéer för Livet bör läggas ner. I det här scenariot 
hoppas Molin att företagskulturen är så stark att det inte går att ändra 
inriktning.  

Bah menar att Idéer för livets arbete präglas av hennes visioner. Dock måste 
hon hålla sig inom koncernledningens ramar. Dessa ramar präglas enligt 
henne, av en så kallad Skandiakonsensus.  

Skandia arbetar aktivt med så kallade ambassadörer ute i organisationen. 
Tillsammans med eldsjälar ute i samhället arbetar man i nätverk. Via detta 
agerar man som en länk mellan kommunerna och andra organisationer.  

Bah menar att Idéer för livet försöker engagera medarbetarna i största möjliga 
mån. Om engagemanget är tillräckligt förankrat hos de anställda ökar chansen 
att Skandia bibehåller sin aktiva roll. Bah understryker vikten av att informera 
de anställda och engagera dem, eftersom ett starkt samhällsengagemang 
stärker Skandias affärer.  

När Idéer för Livet hade funnits i organisationen i cirka 7 år började man att 
internmarknadsföra det, bland annat genom ambassadörerna, som blev 
deltidsansvariga för konceptet. Det ansågs viktigt att bygga ett 
förtroendekapital inom organisationen, och hos de engagerade utanför 
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organisationen. Idag kommuniceras verksamheten mycket internt. Detta sker 
via ambassadörerna och intranätet. 

I början talade man inte om aktiviteterna externt, vilket berodde på en rädsla 
att engagemangen skulle misstolkas av samhället, och därmed skada 
företaget. Idag tas inte den risken i beaktande. Enligt Bah är Skandia mycket 
medvetna om vad de skall svara på frågan: Varför gör Skandia detta 
egentligen? Då svarar de att det lönar sig att göra bra saker.  

”Vi får aldrig hyckla om att vi är ett aktieägt, vinstdrivande företag. Vi skulle 
aldrig få hålla på om det inte lönade sig”  

(Alice Bah, Idéer för livet) 

Bah ser en ökning av företagets goodwill och att de kan attrahera den bästa 
arbetskraften som ett resultat av Skandias engagemang.   

Idag erbjuds samtliga anställda att engagera sig två timmar per månad, på 
arbetstid, för att stödja en frivillig organisation. Detta ger ett mervärde för de 
anställda genom att man känner sig stolt över att arbeta för Skandia. Detta 
samordnas och administreras av avdelningen där Bah är ansvarig. Skandia har 
förhoppningen att en anledning till att man söker arbete hos Skandia skall 
vara att man vill engagera sig i samhällsutvecklingen.  

Skandia anser att det är relativt enkelt att hitta projekt som ligger nära deras 
kärnverksamhet eftersom affärsidén går ut på omhändertagande. Då de 
ständigt gör omvärldsanalyser ligger de oftast steget före politiker och 
kommuner, då det gäller att se vad som behövs. Här upplever Bah en stor 
obalans i synen på problemlösningar etc. Skandias kriterier för projekt och 
samarbeten är att de skall förena människor, skapa mötesplatser och bygga 
nätverk. Enligt Bah är de som vänder sig till Skandia inte ute efter pengar 
utan att få ta del av deras väl utvecklade nätverk.  

Den största delen av Skandias samarbete sker med kommuner, socialtjänsten, 
polisen, skola, idrottsklubbar etc. Skandia anser sig ”leva nära” 
organisationerna de samarbetar med, där samarbetet karakteriseras av en 
dialog dem emellan. Samarbetsavtalen löper aldrig längre än tre år, för att 
kunna säkra kvalitén i samarbetena genom utvärdering, och för att kunna byta 
partners. Samarbete syftar även till att utbyta kunskap. Det finns dock alltid 
ett närvarande hot av icke skötsamma partners. Skandia bjuder även in andra 
företag för att samarbeta med dem, dock hävdar intervjupersonerna att 
Skandia måste vara väldigt försiktiga med varumärket i samarbete med andra 
organisationer. 
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Enligt Molin har man än så länge inte haft kraft eller den ”rätta” 
verksamheten internationellt att expandera konceptet Idéer för Livet utanför 
Norden. Detta på grund av att man utomlands går via försäkringsmäklare och 
inte har direktkontakt med kunderna.  

I dagsläget har man ännu inte anammat tripple-bottom-line redovisning. 

4.2 HENNES & MAURITZ 

H&M startades 1947 och har idag sammanlagt 682 butiker i 14 länder. 
Butikerna finns i Europa och USA och företaget har totalt cirka 20 000 
anställda. Under år 2000 öppnades 90 nya butiker. Omsättningen under 2000 
uppgick till 35.9 miljarder.  

H&M driver sedan 1999 ett projekt för ungdomar i Bangladesh, där de 
utbildas till sömmerskor. På deras träningscenter är eleverna garanterade 
arbete hos någon av H&Ms leverantörer efter avslutad utbildning. H&M hade 
ursprungligen tänkt att driva projektet under två år men har nu bestämt sig för 
att fortsätta med det tillsvidare. H&M stödjer även miljöprojektet Baltic Sea 
2008, i samverkan med ryskt och finskt näringsliv, som syftar till att förbättra 
vattnet i Östersjön.  

Företaget gick under året med i Global Responsibility, vilket är en 
Internetbaserad kommunikationsplattform för hållbarhetsfrågor. Plattformen 
erbjuder allmänheten tillgång till information om företagets miljöarbete samt 
etiska och sociala ansvar. Syftet är att främja öppenhet och dialog mellan 
företag och allmänheten.  

Hennes & Mauritz affärsidé är att erbjuda mode och kvalité till bästa pris. 
Företagets övergripande strategi är ”att ständigt göra förbättringar”. 

Vi intervjuade Ingrid Schulström, “Manager Environment and Corporate 
Social Responsibility” på Hennes & Mauritz´s huvudkontor i Stockholm. 
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4.2.1 Hennes & Mauritz och Corporate Citizenship 

Inom H&M används inte begreppet Corporate Citizenship utan Corporate 
Social Responsibility. Schulström anser att det är fråga om en 
begreppsförvirring. Enligt henne innefattar CSR mycket mer än Corporate 
Citizenship, att man går steget längre i sitt ansvar.  

 

Hur har Corporate Citizenship växt fram i företaget? 

H&M arbetar med två huvudfrågor: miljö och företagets leverantörskedja. 
Enligt Schulström har drivkrafterna för H&Ms del varit de anställda och 
kunderna. För att kunna attrahera arbetskraft nu och i framtiden måste man 
kunna visa att man är ett ansvarstagande företag. Dessutom måste även 
kunderna kunna lita på företaget. Ägarna anses också viktiga, då det nu även 
kommer mer utvecklade rapporteringsskyldigheter. Media har i viss mån varit 
en drivkraft eftersom de förmedlar en bild som påverkar H&Ms kunder, 
anställda etc. Till sist ser Schulström att fackföreningar och NGOs påverkat i 
ganska stor omfattning. 

 ”Alla har dragit sitt strå till stacken till att påverka vår utveckling och vår 
strategi av vad vi vill uppnå i vårt arbete” 

(Ingrid Schulström, H&M) 

Engagemanget inom barnarbetsfrågor och farliga kemikalier i textilier 
startade i början på 1990-talet. Frågorna var omdebatterade i media eller via 
kampanjer där kundernas negativa reaktioner framfördes. Men det fanns ingen 
som ägde ansvaret för denna typ av frågor i organisationen. Det hanterades i 
praktiken i ett land, exempelvis lokalt i Kina och Indien, och mot media i ett 
annat land. Exempelvis satt en anställd i Belgien och svarade på klagomål 
från kunder i samband med en kampanj. Ansvaret för de sociala frågorna var 
spritt i hela företaget. Det uppstod därför ett behov från ledningen att samla 
dessa frågor och 1997 införde företaget uppförandekoder för sina leverantörer 
och Schulström blev ansvarig för att arbetet började organiseras centralt.  

Schulström ser inga specifika faktorer som avgörande för företagets 
engagemang. Det växte fram under flera år, varefter behovet uppstod i olika 
situationer. Det blev en ökad medvetenhet både externt och internt i dessa 
frågor.  Ett av de huvudsakliga motiven är dock att förbättra arbetsvillkoren 
för dem som tillverkar företagets kläder. Eller som det uttrycks i inledningen 
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till uppförandekoden ”H&M känner att det är av ökad vikt att ta ansvar för 
alla sina handlingar”. På lång sikt ser de också vikten av detta engagemang 
för varumärket. Det handlar enligt Schulström om att vidga 
kvalitetsbegreppet. Konsumenterna kommer att väga in dessa frågor vid 
bedömningen av ett företag. Om kunderna inte köper ett plagg på grund av att 
de tror att det är tillverkat under undermåliga förhållanden är det enligt 
Schulström ett kvalitetsproblem för H&M. 

Konkret visste H&M vad de ville arbeta med från början med inte hur. 
Anledningen var att det inte fanns något att ”ta på”, som till exempel en 
standard. Det fanns inte heller en vedertagen väg att gå eller några företag 
som förebilder inom området. Det var helt nytt och därför var H&M tvungna 
att bygga arbetet själva. Enligt Schulström var det svårt att sätta upp mål då 
man inte såg framför sig hur processen skulle gå till, hur man gör och vart det 
var rimligt att nå. De visste inte ens själva vart de ville nå. De fick ta ett litet 
steg i taget. I dagens läge tror Schulström att de skulle kunna sätta upp klara 
mål, eftersom de arbetat länge med frågorna.  

H&M tycker att de sociala frågorna ryms inom begreppet kvalité som nämns i 
dess affärsidé  ”mode och kvalité till bästa pris”. Ordet kvalité lades till för 
fyra år sedan. Redan då fanns frågor som att säkra arbetsförhållanden med i 
strategin enligt Schulström.  

Någon strategi för det sociala ansvaret har dock inte formulerats. Enligt 
Schulström vet företaget vad de vill och vad de gör, men H&M är inte ett 
företag som formulerar så mycket på papper. Emellertid vill hon gärna att VD 
gör ett uttalande om företagets strategi i dessa frågor, vilket skulle ge mer 
tyngd åt H&Ms arbete inom det här området.  

Den miljö som H&M verkar i rörande de sociala frågorna anser Schulström 
vara ganska förutsägbar. Detta tack vare att hon ständigt håller sig aktivt 
informerad om de strömningar som finns inom området.  

Hur arbetar företaget med Corporate Citizenship? 

Schulström ser H&Ms arbete med sociala frågor kopplat till företagets 
övergripande strategi ”att ständigt göra förbättringar”. H&M har en stor 
drivkraft till förbättring inbyggt i företaget i allt de gör. Detta gör att de 
arbetar med frågor inom det sociala området på samma sätt som med alla 
andra frågor inom företaget. Eftersom H&M är ett modeföretag är de enligt 
Schulström vana vid ”snabba kast” och förändringar och att ständigt anpassa 
sig till olika situationer.  
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H&Ms VD har delegerat det totala ansvaret till Schulström i frågor rörande 
miljö och CSR. Hon arbetar tillsammans med miljösamordnare samt två 
personer som arbetar med sociala frågor. Ute i världen finns 21 
produktionskontor, där 30 personer arbetar heltid med dessa frågor, och i 
huvudsak driver det dagliga arbetet. De arbetar nära produktionen och följer 
upp arbetet på fabrikerna.  

Schulström anser att H&M borde kommunicera arbetet bättre än vad de gör i 
dagsläget. Mer information borde finnas tillgänglig för anställda och kunder, 
och även för investerare i form av rapportering. H&M måste även bli bättre på 
att svara på frågor i butik då kunskaperna där är bristfälliga. Detta på grund av 
att det är svårt att effektivt nå ut till de 20 000 anställda. H&M har precis 
börjat arbeta med en reklambyrå för att se hur man skall kommunicera de 
sociala frågorna externt.  

”Nu har vi börjat förstå att vi måste ta ett samlat grepp, det räcker inte längre 
med två sidor i årsredovisningen” 

(Ingrid Schulström, H&M) 

Idéer till projekt kommer både från produktionsländerna och från Sverige. Det 
anordnas workshops där de som arbetar med dessa frågor lokalt kommer med 
idéer. De får mycket ansvar i dessa frågor. Projekten skall ligga nära H&Ms 
verksamhet i frågor som man vill bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete 
inom. Företaget bedriver idag trainingverksamhet i en yrkesskola för 
textilarbetare. Behovet uppstod då USA hotade att bojkotta all textilimport 
från Bangladesh om man inte fick ordning på barnarbetet. Unicef kontaktade 
H&M, eftersom de är länken till fabrikerna. Det sattes upp ett 
träningscentrum för att utbilda barnen till sömmerskor för att sedan garanteras 
anställning hos en leverantör.  

H&M samarbetar med andra köpande företag där de utbyter erfarenheter. De 
har även nyligen gått med i Amnesty Business Group för att få tillgång till 
deras globala och lokala nätverk. Därutöver är de med i Global Compact och 
Business for Social Responsibility där man i en ”Labour Standard Group” 
träffas och utbyter erfarenheter med andra företag. Schulström understryker 
att H&M nästan alltid har kontakt med andra organisationer, till exempel med 
advokater vad gäller lagstiftningen eller med skolor som hjälper till vid 
barnarbete etc. H&M är medvetna om att de inte är experter inom området 
och därför bygger de partnerskap och lär av andra organisationer. De mest 
seriösa organisationerna är öppna för samarbete och ser H&M som en del av 
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lösningen. En stor del av syftet med samarbetet är att skapa en dialog och 
försöka förstå varandra.  

Samarbetet är inte strukturerat, utan snarare behovsstyrt, hävdar Schulström. 
Ibland karakteriseras samarbetet av organiserade projekt och ibland handlar 
det mest om att H&M behöver ett ”bollplank” när det dyker upp problem. 

Schulström deltog nyligen i en så kallad intressentdialog där ett tiotal stora 
svenska företag och ett femtontal organisationer, allt från Attac, Röda Korset 
till International Coalition Against Death Penalty, deltog. Anledningen var att 
skapa en dialog, förstå varandra och göra en framtidsanalys. Företagen ville 
veta vilka frågor dessa organisationer kommer att driva i framtiden som 
företag bör vara medvetna om och kunna möta. Schulström blev inspirerad av 
företag som arbetar med andra typer av frågeställningar. Exempelvis borde 
H&M ha en uttalad policy mot barnsexhandel, då deras anställda reser mycket 
och då de även har många anställda i utlandet. Hon insåg att problemet kunde 
beröra H&M och att de kanske varit för mycket inriktade enbart mot 
arbetsförhållanden. Hon tycker att det är nyttigt att få reda på vad opinionen 
är ute i världen, men hon kunde inte urskilja någon kampanjfråga där 
människor kommer att protestera med plakat. 

Schulström ser heller inte att H&M i framtiden kommer att vidga sitt sociala 
engagemang externt. Istället kommer de att arbeta mer inåt i organisationen. 

H&M sätter inte upp några mål i siffror för sitt social ansvar. Inom 
miljöområdet finns det mätbara mål, då det är lättare att kvantifiera. 
Schulström hävdar att H&M vill rapportera, de vet bara inte hur. De skall 
rapporterar på Global Responsibility Platform, men än så länge vet man inte 
vilka indikatorer man skall rapportera. 

4.3 IKEA 

IKEA är ett av få svenska, globala konsumentvarumärken. Företagets 
affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment form- och funktionsriktiga 
heminredningsartiklar till så låga priser att så många människor som möjligt 
har råd att köpa dem. Från starten 1943 har möbelkoncernen expanderat till 
ett internationellt företag med drygt 140 varuhus inom koncernen och 
ytterligare 20 varuhus som ägs och drivs av franchisetagare utanför IKEA-
koncernen. Under år 2000 besökte cirka 260 miljoner personer IKEA varuhus 
runt om i världen. Produkterna köps in från 2 000 leverantörer i 53 länder. 
Omsättningen för verksamhetsåret 2001 var 99,2 miljarder SEK.  
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”IKEA way on purchasing furniture”, är en övergripande uppförandekod som 
infördes under år 2000 avseende arbetsvillkor och miljö hos IKEAs 
leverantörer. IKEA har definierat minimikrav som alla leverantörer måste 
leva upp till, då det gäller frågor om miljö, hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen. En viktig punkt är kravet att barnarbete ej får förekomma.  

På internationell nivå stödjer IKEA World Resource Institute i deras 
kartläggning av jordens återstående urskogar. IKEA samarbetar med UNICEF 
i 200 byar i Indien där leverantörer till IKEA har tillverkning. Fokus läggs på 
att utbilda barn och kvinnor. Därutöver finns samarbete med Unicef och 
Rädda Barnen i Kosovo för att restaurera skolor i de konfliktdrabbade 
områdena. I Sverige arbetar de för närvarande med två projekt, Stiftelsen Så 
ett frö, för att återskapa regnskog på Borneo, och BRIS – Barnens Rätt i 
Samhället.  

IKEAs vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna.  

Vi intervjuade Marianne Barner, informationschef för IKEA International och 
ansvarig för barnarbetsfrågor på huvudkontoret i Köpenhamn samt gjorde en 
telefonintervju med Susanne Bergstrand, miljöchef för IKEA International.  

4.3.1 IKEA och Corporate Citizenship 

Hur ser företaget på Corporate Citizenship? 

IKEA pratar inte i termer av Corporate Citizenship. Detta på grund att av att 
terminologin inte är så lätt att använda inom företaget.  

Barner menar att det gäller att omvandla det inne i företaget till ord som berör 
de anställda. Utåt är det möjligt att tala om Corporate Citizenship, men det 
anses inte vara ”IKEAnskt”. Företaget ser Corporate Citizenship som att ta ett 
miljöansvar och ett socialt ansvar.  

Hur har Corporate Citizenship växt fram i företaget? 

IKEA har lång erfarenhet av miljöfrågor sedan mitten av 80-talet. Även 
debatter angående farliga kemikalier i tillverkningen av bokhyllan Billy 
gjorde att frågor kring företagets roll och dess ansvar kom upp till ytan. För 
IKEAs del var engagemanget i början mycket drivet av lagstiftning, till 
exempel hur deras utsläpp skulle regleras. 

I mitten av 1990-talet växte de sociala frågorna i och med debatten om 
barnarbete i mattilverkningen i Sydasien. Även om man inte hittade 
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barnarbete inom IKEAs verksamhet, satte medias bevakning igång en 
process. Media, kunder, intresseorganisationer, var alla bidragande till att 
företaget reagerade.  

Miljöarbete har länge pågått inom företaget, men det är först under den 
senaste fyra till fem åren som man kan se en tydlig förändring i sättet att 
arbeta med dessa frågor. Barner anser även att det är medarbetarna som ser 
möjligheter för företaget att påverka och ta sitt ansvar, man ställer som 
anställd krav på sitt företag. Man skall inte underskatta betydelsen för de 
anställda att arbeta på ett företag som behandlar dessa frågor på ett bra sätt. 
IKEA ser det sociala ansvaret som en möjlighet för företaget att bli ännu mer 
lönsamt. Därutöver kan även IKEAs leverantörer bli mer lönsamma. Man ser 
sig som en del av samhället och anser det därför vara viktigt att följa 
utvecklingen av vad som händer, och därigenom skapa bättre förutsättningar 
för människorna och miljön.  

Barner ser att IKEA i dagens läge går ifrån en kärna av intressenter som 
tidigare var naturlig, till att omfatta nya typer av grupper. Grupper som anses 
viktiga är medarbetare, kunder, leverantörer och dess medarbetare, media, 
NGOs, och representanter från regeringar.  

När Kamprads testamente formulerades nämndes ”de många människorna”. 
På den tiden refererade detta till kunder och medarbetare. Utifrån denna 
vision har det inte varit ett stort steg att utvidga begreppet att också omfatta 
leverantörer och deras anställda samt miljön. Något som ytterligare 
underlättat framväxten av det sociala ansvaret är den humanistiska 
grundsynen som finns i företaget.  

”Som i många andra företag har det här växt fram ur ett miljöengagemang” 

           (Marianne Barner, IKEA International) 

Barner understryker att både VD och ledning har varit tydliga i sitt stöd i 
frågor rörande socialt ansvar och anser att detta har haft en stor betydelse för 
framväxten av engagemanget i företaget. Kamprads sätt att se på hur ett 
företag skall drivas och hans syn på människor har definitivt påverkat 
framväxten och utgör en plattform för hur företaget skall handla i dessa 
frågor. Framväxten beskrivs som en resa där influenser kommit både inifrån 
och utifrån organisationen.  

Miljöarbetet har haft klara strategier redan från början. IKEA formulerade en 
miljöpolicy 1991 och den gäller fortfarande. Nu arbetar de efter den fjärde 
versionen och först nu kallar man det en strategi, som löper över fyra år. I 
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processen med den senaste versionen gjordes ett grundläggande 
utredningsarbete då man samlade information, diskuterade internt med 
miljöspecialister och med miljörörelsen. IKEA listade styrkor, svagheter, 
möjligheter, hot och man tittade på utvecklingen ur ett femtioårigt perspektiv.  

IKEA är enligt Barner, ett processinriktat företag. I frågan om företagets 
sociala ansvar har det handlat om att ta många steg, i form av en process. Hon 
hävdar att man har gjort mycket under årens lopp, men däremot är de inte 
alltid först med att ”formulera” sitt arbete. Det har varit viktigt att noga arbeta 
igenom frågor internt, istället för att bara formulera det på papper. När arbetet 
med frågorna väl har etablerats i organisationen sprids det mer kraftfullt. Till 
en början sker arbetet nere i organisationen för att sedan tas upp på en högre 
nivå och bli en policy. Barner poängterar att de interna krafterna inte skall 
undervärderas.  

Hur arbetar företaget med Corporate Citizenship? 

IKEA har som nämnts utvecklat ”The IKEA way on purchasing home 
furnishing products”, en övergripande uppförandekod med en tillhörande mer 
detaljerad för företagets leverantörer. Vid framtagandet av dokumentet insåg 
man att engagemanget passade bra in i företagets affärsidé. Arbetet i 
fabrikerna kontrolleras av inköpskontoren i respektive land. Personalen på 
inköpskontoren har utbildats inom området med stöd av ”IKEA International 
Compliance Organisation”, som även kontrollerar att arbetet sköts på lokal 
nivå. Utbildning har varit nyckelordet inom området under år 2001. Förutom 
utbildning av inköpsorganisationen har man även utbildat de som arbetar 
inom produktutveckling.  

I organisationen, måste arbetet hela tiden relateras till grundvärderingarna i 
företaget. Enligt Bergstrand integreras aldrig arbetet inom organisationen om 
det inte finns en koppling till affärsidén. Detta är en insikt som kommit under 
åren.  

IKEAs affärsverksamhet utgörs av två huvuddelar: inköp/tillverkning 
respektive försäljning i varuhusen. De sociala och miljörelaterade frågorna 
har störst betydelse för inköp/tillverkning. Därav följer att deras 
huvuddokument i dessa frågor relaterar till denna del av verksamheten. 
Implementeringen av miljöfrågorna leds av miljöspecialister inom sex 
områden som arbetar tätt tillsammans i en grupp kallad miljöforum. I den 
gruppen, som leds av miljöstaben, utvecklas strategier och arbetet 
koordineras. Enligt Bergstrand är det en nätverksorganisation där man försökt 
decentralisera i högsta möjliga mån. Från årsskiftet 2001/2002 kommer 
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miljöstaben att utvidgas att även innefatta socialt arbete och kallas Social & 
Environmental Responsibility. Den här funktionen kommer att lyda direkt 
under koncernledningen. Koncernchefen ansvarar för att utveckla frågor inom 
detta arbete och att driva dem. Barner ser även kommunikationsavdelningens 
samarbete med den nya avdelningen som en naturlig del. Enligt Bergstrand 
har det inte funnits en organisation inom socialt ansvar tidigare, då man först 
velat se hur frågorna vuxit fram i företaget och vad de inneburit för IKEA, 
innan man sätter upp en organisation.  

IKEA anser att det är viktigt att dessa frågor länkas till den övriga 
affärsverksamheten. Om man förhandlar om pris och kvalité ser IKEA att 
även dessa krav måste integreras. Företaget vill se sig som samarbetspartner 
till leverantörerna och inte som någon polisiär funktion. Samarbetet bygger på 
nära relationer vilket inte skulle bli fallet om företaget till exempel hyrde in 
en extern organisation som skulle sköta det här arbetet. För att kunna 
samordna arbetet globalt har man skapat ”IKEA International Compliance 
Organization”, som stödjer och kontrollerar det arbete som görs på lokal nivå. 
Integreringsarbetet av frågorna i den dagliga verksamheten underlättas av att 
företaget har 40 inköpskontor över hela världen inom IKEA Trading, som har 
direkt ansvar för kontakten med leverantörerna.  

IKEA är fortfarande inne i en fas där internkommunikationen dominerar. 
Internt genomförs seminarier där man använder länderchefer, marknadschefer 
och Human Resourceschefer som sedan ansvarar för att kommunicera ut det i 
organisationen. Även koncerntidningen, Internet och broschyrer används. Den 
befintliga externa kommunikationen är via katalogen och i annat tryckt 
material där det implicit framhävs. Framöver är intentionen dock att företaget 
ska ha en tydligare extern kommunikation, exempelvis via en social rapport. 
Riskerna med engagemanget kan vara att företaget får förväntningar på sig att 
allt skall vara perfekt, vilket inte är möjligt. De ser att det är ett ständigt 
pågående arbete, då man hela tiden lär sig. IKEA anser att deras engagemang 
ska kommuniceras som en del av en helhet, inte som en enskild del. 

IKEA arbetar kontinuerligt i team med att identifiera och diskutera olika 
hotscenarier och vilka framtida frågor som kommer att få betydelse för 
företaget. Informationsavdelningen spelar därmed en viktig roll i samarbetet 
med avdelningarna för miljö och socialt ansvar.     

IKEA International drar upp riktlinjer och sätter ramar för hur projekten skall 
bedrivas. Inriktningen är satt mot barn och miljö, och skall vara förknippat 
med företagets verksamhet. Inom denna ram kan det dock förekomma 
länderspecifika projekt. IKEAs anställda deltar ej själva aktivt i projekten. 
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Enligt Barner är företaget inte färdigt inom detta område, hon skulle vilja att 
de anställda blir mer engagerade i projekten.  

IKEA samarbetar med få partners (exempelvis Röda Korset och Unicef) i 
dessa frågor. Det huvudsakliga syftet med samarbetet är att utbyta kunskap. 
När barnarbetsfrågan dök upp visste företaget lite i frågan, vilket gjorde att 
organisationerna var en resurs de snabbt vände sig till. IKEA ser samarbetet 
som en dialog, där ett ömsesidigt utbyte sker, där organisationerna även lär 
sig hur företag fungerar. Till dags dato finns dock inga konkreta 
samarbetsavtal.   

Fördelen med att samarbeta med ett FN-organ är att de arbetar nära 
myndigheterna, och därmed får man en större hållbarhet i investeringarna.  
IKEA anser det viktigt att myndigheterna deltar då det är de som i slutänden 
har ledar- och ägarskapet i projekten.  Företaget har ännu inte skrivit på 
Global Compact, men kommer troligen att göra det i framtiden.  

4.4 ERICSSON 

Ericsson har varit internationellt aktiva sedan 1876 och tillhandahåller 
totallösningar på allt från system och applikationer till tjänster och teknologi 
för mobiltelefoner. Med en omsättning på cirka 280 miljarder SEK var 
företaget världens största på mobiltelefonsystem år 2000 och ensamt ansvarigt 
för en sjättedel av Sveriges export. Företaget hade samma år drygt 105 000 
anställda i 140 länder.  

Ericsson har tagit fasta på teleteknikens möjligheter i sina globala sociala 
projekt, Ericsson Response. Med sin personal i 140 länder har företaget startat 
ett samarbete med FN och Röda Korset där företaget ställer personal och 
kommunikationsutrustning till förfogande vid katastrofer. Deras senaste insats 
är att lösa kommunikationsproblemen i Kabul, Afghanistan. 

Vidare delar Ericsson varje år ut 2,5 miljoner kronor i priser till förslag från 
frivilligorganisationer runtom i världen. Detta så kallade Ericaprojekt, 
(Ericsson Internet Community Award) handlar om att ge vinnande förslag 
utveckling och teknik för att förverkliga samhällsprojekt där man tar hjälp av 
Internettekniken. 

Företaget har även initierat ett stort internationellt program som kallas 
”Miljöprofil i arbetet”, som hjälper de anställda att utvärdera sin egen 
påverkan på miljön. 
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Ericssons mission är att förstå sina kunders möjligheter och behov och att 
tillhandahålla kommunikationslösningar som är bättre än någon av 
konkurrenternas. Företagets grundvärderingar utgörs av professionalism, 
medmänsklighet och uthållighet. 

Vi intervjuade Fredrik Jonsteg, ansvarig för Ericsson Response. Därutöver 
genomförde vi en telefonintervju med Lars Ståhlberg, tidigare 
informationschef för Ericssonkoncernen och initiativtagare till företagets 
engagemang inom socialt ansvar. Numera är han styrelseledamot i Amnesty 
Business Group. 

4.4.1 Ericsson och Corporate Citizenship 

Vad betyder Corporate Citizenship för företaget? 

Corporate Citizenship har tidigare använts inom företaget, dock utan att förstå 
dess riktiga innebörd. Det stod skrivet i årsredovisningen att ”Ericsson är en 
excellent Corporate Citizen”. 

Efter att man uppmärksammats på Corporate Citizenships rätta innebörd, 
anser man nu att Ericsson Response är en operativ tillämpning av principer 
för Corporate Citizenship, där företaget agerar som en god 
samhällsmedborgare. Däremot ser man CSR på en högre nivå, som innefattar 
företagets roll/ansvar i samhället, som inte endast utgörs av engagemang. 

Hur har Corporate Citizenship växt fram i företaget? 

Enligt Ståhlberg har Ericsson intuitivt, oartikulerat och ostrategiskt under 
många år arbetat med sociala frågor utan att etikettera det eller sätta in det i 
ett strategiskt sammanhang. Först under 1999 började man arbeta med 
samhällsengagemanget strategiskt, vilket var en ansats från ledningen. Arbetet 
började mer eller mindre från ”scratch”. Man hade tidigare arbetat i flera år 
med företagets miljöpåverkan och kontrollerat hur deras produkter påverkat 
miljön i olika steg i produktlivscykeln. Arbetet innefattade även att utreda hur 
telekommunikationsindustrin påverkar miljön på lång sikt. För Ericsson är 
miljöansvar något som i hög grad drivs parallellt med jakten på effektivare 
lösningar. 

Ericsson uppmärksammade frågan om socialt ansvar dels genom interna 
diskussioner och det faktum att Ericsson länge har varit Sveriges största 
företag, vilket medfört att de tidigt blivit granskade och ”benchmarkade” mot. 
Enligt Ståhlberg var en viktig drivkraft en iakttagelse att ledande företag inom 
olika branscher ägnade sig åt program som sträckte sig utanför den normala 



 69

affärsverksamheten, ett engagemang i det omgivande samhället. Man 
uppmärksammade att detta var en växande trend och att förväntningarna från 
intressenterna ökade. 

I fallet med Ericsson Response har företaget tre lika viktiga motiv. Det ena är 
att stärka varumärket genom bilden av företaget. Det andra är 
kundrelationerna och det tredje är de interna relationerna. Ett företag som är 
god samhällsaktör har lättare att locka till sig och behålla sina anställda. 

Enligt Jonsteg var Ståhlberg, den tidigare informationschefen, drivande i 
frågan under många år. Jonsteg understryker betydelsen av detta för 
framväxten av Corporate Citizenship i företaget.  Från början skapades en 
enhet som hette Corporate Citizenship och låg under 
informationsavdelningen. 

1999 formulerade man en strategi som i stora delar byggde på en intern 
undersökning i vad företaget åstadkom i dessa frågor. Man presenterade 
hundra projekt som gjorts i Ericssons regi, undersökte personalens motivation 
och studerade andra företags samhällsaktiviteter. Det blev tydligt att företaget 
saknade en samlad strategi och att de positiva saker som gjordes inte 
användes för att förstärka varumärkesprofilen. Samtidigt tittade Ericsson på 
de svenska företag, konkurrenter och kunder som ansågs som mest 
framstående. Jonsteg menar att undersökningen syftade till att skapa ett 
internt säljargument i frågan. Man tog reda på hur andra företag arbetade i 
området och hur man ”byggde in” detta i verksamheten. Ericsson ville starta 
ett projekt som var okontroversiellt, opolitiskt, globalt tillämpligt och som 
skulle involvera de anställda. Dessutom ville man koncentrera sig på ett 
område där lite var gjort. I och med Kosovo-krisen 1999 såg Ericsson ett 
behov av mobil kommunikation inom katastrofhjälp. Mitt i strategiarbetet tog 
man ett hastigt beslut att försöka bistå hjälporganisationerna, vilket visade sig 
inte vara genomförbart under rådande omständigheter. Efter detta 
utvärderades varför det inte gick som det var tänkt och man gjorde sedan en 
kartläggning av vad olika hjälporganisationer hade för behov inom 
kommunikationsområdet. På hösten lade man sedan fram ett förslag rörande 
sättet att jobba med hela Ericssons samhällsengagemang och hur det skulle 
knytas in i affärsverksamheten. Därefter startades Ericsson Response och ett 
annat program kallat Erica135. 

 

                                                 
135 Syftade till att hjälpa organisationer förverkliga idéer genom Internetlösningar. 
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Hur arbetar företaget med Corporate Citizenship? 

Ett program som Response kommer först att sakta byggas in i den övriga 
verksamheten. Sedan är målet att man ska associera Ericsson till Corporate 
Citizenship. Det är därför man har valt att arbeta strategiskt med det. Här 
ingår att man bygger ett program som utnyttjar hela företagets kapacitet till 
exempel i form av personalens kompetens och tid, företagets produkter och 
lokaler som används som ledningscentral vid en katastrof.  

”Det är viktigt att arbetet är konsekvent, annars är risken att man uppfattas 
som virrig.” 

(Fredrik Jonsteg, Ericsson) 

För tillfället håller Ericsson på med att ta fram en terminologipolicy. I nuläget 
ligger Corporate Citizenshipavdelningen under funktionen för Marketing and 
Business Development. Företaget ser det som viktigt att Corporate 
Citizenship inte kopplas fritt från koncernledningen och att det knyts till 
affärsverksamheten. Ericsson har ett nätverk som hanterar olika frågor som 
berör till exempel hur man hanterar etik, personalfrågor och frågor rörande 
barnarbete inom produktionen. Funktionerna Corporate Citizenship, miljö och 
leverantörsförhållanden kommer nog att arbeta mer tillsammans i framtiden. 
Jonsteg ser därför att CSR i framtiden kommer att utgöra en särskild 
avdelning som rapporterar direkt till VD. Han ser tydliga paralleller till den 
utveckling som skett inom miljöområdet där en miljöchef tidigare ofta satt i 
koncernledningen. Så är dock inte fallet idag då miljöarbetet är etablerat i det 
dagliga arbetet i organisationen. 

Nyligen har en Code of Conduct införts för att kunna kontrollera Ericssons 
leverantörer. Målet är att ha ett program med ”rötter i organisationen som är 
omöjliga att dra upp”. Som en del av Response erbjuds de anställda att 
genomgå Röda Korsets utbildning som ger dem behörighet att bedöma 
hjälpbehov vid katastrofer. 

Internt kommuniceras Response aktivt. Denna kommunikation blir en del av 
det som kommuniceras externt eftersom Ericsson är medvetna om att deras 
interna medier bevakas av media. Företaget har ingen intention att 
kommunicera externt i någon större utsträckning. 

När Ericsson engagerar sig i samhället skall det alltid ske utifrån deras 
kärnkompetens och röra sig om kommunikation. Man har övergivit passivt 
bidragsgivande och sökt aktivt partnerskap med Röda Korset och FN. 
Ericsson vill ha långsiktiga samarbetsavtal med dessa organisationer. 
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Däremot är det svårt att skriva avtal med dem eftersom man har olika syn på 
vad ett partnerskap är. De har även inviterat affärspartners och regeringar att 
arbeta med Ericsson för att utveckla en strategisk beredskap för större 
katastrofer. Ericsson vill bidra med det de är bäst på, det vill säga 
kommunikation, och att hjälp-organisationerna bidrar med sin kompetens. 
Ericsson ser det som ett problem med trovärdigheten om de själva skulle 
agera hjälporganisation. Därför är det också bättre att låta organisationerna 
tala om arbetet ut mot allmänheten och Ericsson om det inåt i sin 
organisation. 

Ericsson är medlem i Global Compact där även Scandinavian Global 
Compact har bildats för att utbyta erfarenheter mellan företagen. Dock 
innebär inte programmet någon större aktivitet, men har lyckats att skapa en 
standard. När det gäller synen på andra företag ser Jonsteg ingen anledning 
till att konkurrera inom det här området. Man har fört en dialog med 
konkurrenter och han tror att det enbart skulle stärka ett program som 
Response om fler företag deltog. Han tror att företag har mycket att bevisa i 
och med globaliseringen, att de har ett ansvar. Företagen har fått ett större 
inflytande i samhället och de måste tänka igenom hur de ska hantera detta. I 
och med att Ericsson har gått med i Global Compact samtidigt som man har 
startat Response har även granskningen från framförallt medierna ökat. ”Nu 
skall vi granska Ericsson, de har säkert något i bagaget.” Då blir det även 
fokus på vad som händer inom organisationen, på det grundläggande. Detta i 
kombination med att man satt igång Response har fått effekten att företaget 
har återgått till att titta på grundläggande frågor gällande miljö och 
arbetsvillkor och hur man kan bli bättre på att rapportera det. Det betyder 
även att dessa frågor utvecklas snabbare inom Ericsson. 

Inom Ericsson strävar man efter att arbetet inom Corporate Citizenship och 
närliggande områden ska vara decentraliserat. Programmet är byggt så att 
man ska kunna ta in det i alla länder där Ericsson har någon form av lokal 
verksamhet. De lokala kontoren får hjälp från Sverige att starta upp 
verksamheten. Samtidigt är de fria att fortsätta med lokala verksamheter som 
visat sig varit passande. På Corporate Citizenshipavdelningen sätter man upp 
riktlinjerna som går ut på att det ska vara kopplat till Ericssons 
verksamhetsområden: ”Where there is a human need to communicate 
Ericsson is there”. Med stöd från moderbolaget når länderna längre och får 
mer utväxling av sitt arbete. Ericsson utvärderar sin Corporate 
Citizenshipverksamhet via de mätbara mål som satts upp. Det är meningen att 
man i framtiden ska ha riktlinjer för CSR med underliggande områden som 
sedan lokalbolagen kan arbeta utifrån.  
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5 ANALYS 

I det avslutande kapitlet kommer vi att belysa våra empiriska resultat med 
teorierna från kapitel 3. Analysen är uppbyggd efter olika ämnesområden 
inom vilka fallföretagen tas upp. Vi integrerar författarnas perspektiv med 
våra egna reflektioner av vad som kommit fram i studien av fallföretagen. 
Kapitlet inleds med en diskussion av företagens syn på Corporate Citizenship 
för att sedan övergå till framväxten av Corporate Citizenship och dess 
drivkrafter i fallföretagen. Därefter analyseras hur företagen arbetar med 
Corporate Citizenship och de aspekter som ryms inom detta. 

5.1 FÖRETAGENS SYN PÅ CORPORATE CITIZENSHIP 

I vår teorigenomgång framgick att det finns flera olika sätt att se på företags 
engagemang. Detta är något som  även framkommit bland våra fallföretag där 
man relaterar det till olika begrepp. Ett gemensamt drag hos de företag vi 
studerat är dock att man ser sitt engagemang som ett ansvar för den 
verksamhet man bedriver och sina handlingar, d v s deras beskrivning av 
Corporate Citizenship fokuserar på socialt ansvar. Eftersom CSR mer rör sig 
om socialt ansvar och företagen har detta fokus tror vi att det är lättare för 
dem att relatera till detta begrepp än till något nytt med oklart 
användningsområde.  

Skandia ser Corporate Citizenship som företagets ”samhällsansvar” och 
H&M likaså, men i H&M fall betonar man att CSR är ett vidare begrepp än 
Corporate Citizenship. H&M uttrycker i empirin att de  ”känner att det är av 
ökad vikt att ta ansvar för alla sina handlingar”. IKEA använder inte 
begreppet internt utan vill omvandla det till något som är lättare att relatera 
till företaget och enkelt att förstå.  Externt kan man tala om begreppet, men 
det är inte riktigt ”IKEAnskt”. För Ericsson betyder Corporate Citizenship 
”företaget som en god samhällsmedborgare” men även här ser företaget CSR 
som det totala ansvaret, som inte endast utgörs av engagemang.  

I teorikapitlet sammanfattade vi Corporate Citizenships hörnstenar. Dessa 
består, enligt vår bearbetning av Tichys modell av: förståelse, värderingar, 
engagemang, handling och samarbete.  

Vad gäller hörnstenen förståelse anser vi att företagen har insett att de är i 
början av en läroprocess. De är ödmjuka inför att de inte ”vet bäst” utan de 
vill förstå området och företagets roll i samhället bättre. Överlag poängteras 
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att värderingarna i företagen skall överensstämma med de värderingar som 
representerar ett ansvarstagande företag. Värderingarna är vägledande och 
har en central roll i engagemangets inriktning. Dessutom har samtliga företag 
planer på att anamma social redovisning, vilket enligt vår mening ändock 
tyder på att engagemanget har kommit för att stanna och att man vill kunna 
visa på vad man gör och vad det ger för resultat. Alla företag har dock någon 
form av miljöredovisning. Vi anser att empirin visar att företagen genom sitt 
agerande visat på engagemang, och vissa har skapat strategier som möjliggör 
att de anställda kan engagera sig, vilket är i linje med teorin.  

I sammanställningen av hörnstenarna poängteras vidare att företagen bör 
uppmuntra handlingar som institutionaliserar värderingar och engagemang. 
Generellt sett anser vi att fallföretagen agerar för att Corporate Citizenship 
skall bli en del av företaget. Detta kommer vi att behandla mer specifikt under 
rubriken: ”Hur företag arbetar med Corporate Citizenship”. Vad gäller den 
sistnämnda hörnstenen, samarbete, uttrycker empirin att företagen har förstått 
vikten av samarbete med andra organisationer som en förutsättning för att 
kunna arbeta med Corporate Citizenship.  

Vi anser att företagens syn på deras roll i samhället är i linje med vårt tidigare 
klargörande av Corporate Citizenship som ”företagets samhällsansvar”, det 
vill säga företags påverkan på, relation med och ansvar inför samhället. 

5.2 FRAMVÄXT AV CORPORATE CITIZENSHIP SOM 

STRATEGISK AKTIVITET 

Under denna rubrik analyseras framväxten av Corporate Citizenship som 
strategisk aktivitet.  

Mintzberg menar att strategier kan ses ”som ett mönster i en organisations 
beslutsfattande och handlingar”. Genomförda strategier som var menade från 
början benämns som ”avsiktliga”, men genomförda strategier kan även 
uppstå i frånvaro av avsikter och kallas då för ”framväxande”. Mintzberg 
menar att det är svårt att urskilja perfekta former av dessa strategier, utan man 
kan finna tendenser i riktningarna mot den eller den andra. Dessa utgör två 
poler på en skala utmed vilken man kan förmoda att verklighetens strategier 
hamnar.  

Nedan redogörs för vår syn på hur Corporate Citizenship har vuxit fram i våra 
fallföretag. I slutet av avsnittet kan läsaren finna en sammanfattning av vilka 
typer av strategier som enligt vår mening karakteriserat framväxten i 
respektive företag.  
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Skandia: I initialskedet var det förändringen i samhällsklimatet, i och med 
den ökade skadegörelsen, och en reaktion från Skandias kunder som 
resulterade i att företaget beslutade sig för att ta en aktivare del i samhället. 
Engagemanget blev därmed i ett skadepreventivt syfte och företaget antog att 
Skandias kostnader kunde minskas. Vidare gick man ut och frågade kunder 
och allmänhet om vilken inriktning företaget skulle ha på sitt engagemang. 
Detta kan enligt vår mening kopplas till Mintzbergs planerade strategi där 
strategin inkluderar både proaktiv sökning efter nya möjligheter och reaktiv 
lösning på ett existerande problem. Detta handlande går även att relatera till 
författarens beskrivning av att företagets omvärld kan tvinga organisationen 
till ett visst handlande, en antydan till en begränsning av företagets 
handlingsutrymme. Mintzberg påpekar även att näst intill alla strategier 
begränsas av dess omvärld. Detta visar enligt vår mening en antydan av en 
framväxande strategi eftersom de yttre händelserna påverkade Skandias 
beslut. Den dåvarande VD:ns samhällsengagemang spelade enligt empirin en 
stor roll för att engagemanget sattes igång och drevs framåt, vilket vi anser 
påvisar drag av en entreprenörsstrategi. Arbetet övergick i samband med att 
avdelningen Idéer för Livet skapades till att bli mer planerat då man lade upp 
noggranna planer och budgetar på två till tre års sikt, enligt vår mening ett 
tecken på avsiktlighet. Under de senaste åren anser vi att ideologin fått en 
större tyngdpunkt i företagets arbete med Corporate Citizenship. Vi ser 
tydliga ansträngningar att företaget under de senaste åren ämnar skapa något 
som kan liknas vid Mintzbergs ideologiska strategi till exempel att de som 
ansöker om arbete hos Skandia ska dela deras övertygelse. Denna strategityp 
går ut på att en kollektiv vision delas av företagets anställda och ideologin 
institutionaliseras. Detta understryks även av att företaget ser Idéer för Livet 
som ett förhållningssätt och inte som en vanlig marknadsavdelning. Denna 
strategityp är enligt Mintzberg högst avsiktlig. 

H&M: Företaget uppmärksammades i början av 1990-talet på frågor i 
samhällsdebatten relaterade till deras verksamhet, i detta fall debatten om 
barnarbete. Enligt empirin medförde medias och frivilliga organisationers 
reaktioner att företaget började arbeta med frågorna, vilket enligt vår mening 
kan ses som det Mintzberg kallar en reaktiv reaktion på ett existerande 
problem. På detta sätt kan man se att själva uppstartandet av engagemanget 
var medvetet, däremot anser vi inte att det var ett planerat agerande.  

Enligt empirin växte engagemanget fram under flera år och varefter behov 
uppstod i olika situationer. H&M menar att det var en ökad medvetenhet både 
externt och internt, som i början drev engagemanget. Arbetet i 
leverantörskedjan sköttes först lokalt i olika länder under flera år. 1997 
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samlades dock miljöarbetet och det sociala arbetet i en central funktion. Enligt 
empirin visste företaget inte själva vart de ville nå i början och kunde därför 
inte sätta upp specifika mål. Arbetet karakteriserades av att H&M tog ”små 
steg i taget” då de inte visste exakt hur processen skulle gå till. Vi menar att 
detta arbetssätt är i linje med Mintzbergs framväxande strategi, i form av en 
lärande strategi, där handlingsmönster visar sig över tiden och strategerna 
gradvis lär sig. Dock kan vi skönja ett drag av den planerade strategin, då den 
centrala kontrollen i engagemanget enligt empirin ökat.  

Enligt Mintzberg har företag med stabila inre och yttre miljöer bättre 
förutsättningar att realisera sina planerade strategier än företag som verkar i 
föränderliga miljöer. H&M har inte någon uttalad strategi med Corporate 
Citizenshiparbetet utan agerar mer efter tanken om att ”ständigt göra 
förbättringar”. Detta är analogt med hur hela företaget styrs i och med att det 
verkar i en snabbföränderlig miljö som är karakteristiskt för modebranschen. 
Denna mer framväxande karaktär av arbetet med Corporate Citizenship, där 
man hela tiden lär sig och gör förbättringar där man anser det behövas, 
stämmer enligt vår mening överens med de typstrategier som Mintzberg 
identifierat som vanligast förekommande i föränderliga miljöer. Eftersom 
H&M poängterar att företaget ständigt förändras ser vi en klar koppling till 
det Mintzberg menar är typiskt för lärande strategier, d v s att lyhördhet mot 
marknaden och snabba anpassningar är väsentliga framgångskriterier. Detta 
förstärker bilden av att H&M har inslag av framväxande och lärande. 
Samtidigt menar H&M att den miljö som Corporate Citizenshipfrågor utgör 
är förhållandevis förutsägbar under förutsättning att man har en omfattande 
omvärldsbevakning. Detta anser vi aningen paradoxalt då arbetet inom 
Corporate Citizenship i H&Ms fall, enligt vår mening, karakteriseras  av 
framväxt och lärande, i en miljö som enligt företaget anses vara förutsägbar. 
Teorin menar nämligen att en förutsägbar miljö tenderar att generera en 
planerad framväxt av strategier.  

H&M hävdar att de i dagens läge skulle kunna sätta upp klara mål, då de nu 
anser sig ha mer erfarenhet i frågorna. Vi ser att företagets strategi numera 
hamnar närmare ”mitten” på Mintzbergs skala av strategier, det vill säga en 
paraplystrategi som benämns ”avsiktligt framväxande”. Detta stöds av 
empirin som visar att den centrala kontrollen ökat men att strategier 
fortfarande tillåts växa fram under tiden.  

IKEA: Vi anser att IKEA i fråga om Corporate Citizenship befann sig i en 
liknande situation som H&M i vilken det uppstod en debatt i media om 
barnarbete. På grund av detta reagerade alla företagets intressenter vilket 
bidrog till att företaget reagerade. Återigen ser vi det Mintzberg beskriver som 
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något som påtvingas från företagets omvärld vilket resulterade i ett visst 
handlade, i detta fall att man började arbeta med att motverka barnarbete. 
Parallellt med detta engagemang har IKEAs miljöarbete vuxit fram och i 
början på 1990-talet formulerades deras första miljöpolicy. Vi ser att IKEA 
satte upp det Mintzberg benämner ”paraply”, det vill säga generella riktlinjer 
för de anställdas agerande. Han menar att dessa riktlinjer utgör gränser inom 
vilka de anställda tillåts manövrera. Vi ser därmed att miljöpolicyn utgjorde 
”paraplyet” inom vilket företagets miljöarbete kunde växa fram. Det är först 
under de senaste fem åren som företaget anser sig ha arbetat planerat och med 
en uttalad strategi, då de arbetat grundligt med informationsinsamling och 
systematiska omvärldsanalyser som sträckt sig långt fram i tiden. Enligt oss är 
detta arbetssätt i linje med Mintzbergs beskrivning av ett arbete som är 
planerat med systematiska avsökningar och analyser av omvärlden. Vi anser 
att det är ett sätt för företaget att, som Mintzberg ser det, skaffa sig kunskap 
för att påverka företagets omvärld till sin fördel.  

IKEAs engagemang har enligt empirin vuxit ur ett miljöarbete. Detta anser vi 
har möjliggjort att det sociala engagemanget blivit en naturlig utvidgning av 
miljöarbetet. Enligt vår mening har framväxten även underlättats av den 
humanistiska grundsynen som existerar i företaget. Vår åsikt är att företaget 
därmed kännetecknas av det Mintzberg kallar en ideologisk strategi där 
medlemmarna i en organisation delar en vision artikulerad i en credo, i detta 
fall Kamprads testamente. Empirin visade även att Kamprads syn på hur ett 
företag ska drivas har påverkat framväxten av hur IKEA ska handla i sociala 
frågor. Vi anser att detta stämmer överens med Mintzbergs beskrivning där 
motiven bakom företagets handlingsmönster påverkas av en ledares vision det 
vill säga hans föreställning om företagets ”vara” i dess värld. Denna 
beskrivning ingår i entreprenörsstrategin.  

I dagens läge ser vi att både området miljö och området socialt arbete 
sammanförs och bildar en enhet för agerandet inom Corporate Citizenship 
och att den centrala kontrollen ökar. Tidigare har enligt vår mening dessa 
båda områdens framväxt gestaltat sig på olika sätt och kunnat karakteriseras 
av flera typstrategier. Detta anser vi vara i enlighet med det som Mintzberg 
hävdar, nämligen att olika typstrategier kan finnas representerade samtidigt i 
företaget. 

Ericsson: Som empirin visade hade Ericsson före 1999 arbetat med sociala 
frågor intuitivt, oartikulerat och ostrategiskt under flera år. Den dåvarande 
informationschefen arbetade enligt empirin aktivt med att få ledningen 
involverad i frågan. Vi anser att detta var ett sätt att försöka öka den centrala 
kontrollen och medvetenheten om engagemanget i företaget. Det skulle enligt 
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oss, om man använder Mintzbergs typologier, visa på att man rör sig mot ett 
mer planerat strategiarbete. Den dåvarande informationschefen var både 
initiativtagare och drivande i frågan vilket leder oss till att anta att 
framväxten, efter den ovan nämnda mer oplanerade perioden, karakteriserades 
av en entreprenörsstrategi. Inom denna typ av framväxt både formulerar och 
implementerar ledaren strategin vilket vi anser vara applicerbart i Ericssons 
fall, där informationschefen tog initiativet och satte idén i verket. Vidare 
använde han sig av det som framkom i den omfattande interna 
undersökningen av företagens spridda engagemang. Även i detta fall ser vi 
drag av entreprenörsstrategin eftersom Mintzberg menar att ledaren via att 
både formulera och implementera snabbt kan reagera på feedback eller på nya 
möjligheter och hot och omformulera visionen. Ett tydligt exempel från 
empirin var även när företaget mitt i sitt strategiarbete såg en möjlighet och 
bestämde sig för att bistå hjälporganisationer i Kosovo. Vi anser att det vid 
denna tidpunkt även fanns drag av Mintzbergs planerade strategityp på grund 
av den ”benchmarking” som genomfördes och företagets försök att kartlägga 
hjälporganisationernas behov inom kommunikationsområdet. Detta ser vi är i 
linje med Mintzbergs resonemang att planeringen både inkluderar proaktiv 
sökning efter nya möjligheter och reaktiv lösning på existerande problem. 
Empirin visar att Reponseprogrammet står för en stor del av Ericssons 
Corporate Citizenshipengagemang.  Ericsson har beslutat att deras 
engagemang skall vara globalt tillämpligt, opolitiskt och okontroversiellt. Vi 
ser att Ericssons strategi har gått från att vara framväxande till att bli alltmer 
planerad.  

Sammanfattning av fallföretagens Corporate Citizenshipframväxt 

Vi tycker oss se drag av olika typer av strategier i olika steg av 
framväxtprocessen av företagens Corporate Citizenshipverksamhet. 
Fallföretagen uppvisar det Mintzberg påpekat, att flera olika typstrategier kan 
förekomma samtidigt eller följa på varandra. Gemensamt för företagen är att 
någon form av utveckling har skett gällande strategin för Corporate 
Citizenship. 
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Skandias framväxt anser vi till största delen överensstämmer med Mintzbergs 
planerade strategi. Dock ser vi även drag av entreprenörstrategin och i 
initialskedet inslag av påtvingad strategi. Senaste tidens framväxt anser vi 
karakteriseras av den ideologiska strategin. 

I H&Ms fall ser vi mestadels att processen karakteriserats av en framväxande 
strategi i form av ett kontinuerligt lärande. Däremot har man under senare år 
drivits mer mot ett avsiktligt agerande, vilket gör att företaget enligt vår mening 
befinner sig nära mitten på Mintzbergs strategiskala, i form av en 
paraplystrategi. 

IKEA process har enligt oss varit en blandning av paraply-, planerad och 
ideologisk strategi. Den sistnämnda anser vi ha underlättat framväxten av 
Corporate Citizenship i företaget. Under de senaste åren har företaget dock rört 
sig mot en alltmer planerad strategi. 

I Ericssons framväxt av Corporate Citizenship anser vi oss ha kunnat urskilja en 
utveckling från entreprenörsstrategi till en alltmer planerad strategi.  

 

5.2.1 Intressenterna – en anledning till 
företagens Corporate Citizenshiparbete 

Som vi tidigare nämnt ser vi att framväxten av Corporate Citizenship 
påverkas av företagens intressenter. Vi anser det relevant att redogöra för de 
möjliga positiva eller negativa reaktioner som kan komma från företagets 
intressenter eftersom vi ser att dessa kan vara anledningar till hur framväxten 
av Corporate Citizenship gestaltat sig. Nedan tittar vi på vilka intressenter 
fallföretagen anser sig ansvariga inför och analyserar fallföretagen utifrån 
Fombrun et als modell där företagets intressenter utgör en ”plattform av 
möjligheter” där även risker behandlas. Fallföretagen tas i detta avsnitt upp 
under varje intressentgrupp. 

De företag vi studerat anser sig ansvariga inför liknande grupper i samhället. 
Både de primära och sekundära intressenterna är viktiga för samtliga företag. 
Den naturliga kärnan som nämns i empirin är vanligtvis kunderna, de 
anställda, aktieägarna och samhället, därefter nämns media, fackföreningar, 
NGOs etc.  
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De intressentgrupper som Fombrun et al behandlar är: anställda, kunder, 
investerare, affärspartners, aktivister, samhället och media. Varje 
intressentgrupp erbjuder enligt författarna ett specifikt stöd som gynnar 
tillväxten av företagets rykteskapital.  

Det stöd företag kan vänta sig från anställda poängteras genomgående av 
samtliga fallföretag. I Skandias fall hoppas man på att samhällsengagemanget 
kommer att locka den bästa och mest engagerade arbetskraften i framtiden. Vi 
anser att detta stämmer väl överens med Fombrun et als resonemang att 
Citizenshipprogram gynnar företag genom en ökad dragningskraft gentemot 
arbetssökande.  

I empirin har det framgått att samtliga företag tar upp kunderna som några av 
de viktigaste intressenterna. Till exempel ser Ericsson förbättrade 
företagskundrelationer som ett av de viktigaste motiven till Response. 
Skandia tillfrågade sina kunder vad de tyckte att företaget skulle ha för 
inriktning på engagemanget. H&M menar att det är viktigt att kunderna måste 
kunna lita på företaget exempelvis gällande att deras kläder inte är tillverkade 
under undermåliga förhållanden. Fombrun et al hävdar att kunder till största 
del kan ge stöd till företagen i form av lojalitet. De menar även att det finns en 
risk att kunderna inte köper företagets produkter eller tjänster till följd av ett 
missförtroende. Samtliga företag uppvisade att kundernas stöd, liksom teorin 
hävdar, är motivet till Corporate Citizenship.  

En intressant aspekt som framkommit är att aktieägarnas stöd inte betonas, 
trots att företagen uttrycker att de ser möjligheter att uppfylla mål såsom 
stärkt varumärke och ökad lönsamhet genom att arbeta med frågor inom 
Corporate Citizenship. Inget av företagen berör dock aspekten att Corporate 
Citizenship skulle kunna generera stöd från affärspartners. 

Om intressenternas intressen åsidosätts, anser Fombrun et al att företaget 
förlorar trovärdighet från dessa grupper, vilket kan ge negativ publicitet och i 
längden skada varumärket. Vidare är varje intressentgrupp därför en källa till 
ryktesrisk som måste hanteras. 

Som empirin visar ser företagen oftast inga risker med sitt sociala 
engagemang, men i och med att man arbetar för att få intressenternas stöd ser 
vi att man försöker undvika risker även om det inte uttalas. Skandia, såg dock 
en risk i sitt engagemang från början och kommunicerade inte sina aktiviteter 
externt, av rädsla för att det skulle misstolkas av samhället och därmed skada 
företaget. Som framkommit i empirin undviker Ericsson i dagens läge att 
kommunicera arbetet med Response utan föredrar att organisationerna de 
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samarbetar med kommunicerar budskapet, för att skapa trovärdighet för 
företagets engagemang. De ser en risk med att själva kommunicera arbetet 
externt eftersom företaget har märkt en tendens att man blir mer granskad när 
man visar på ett socialt engagemang. Denna empiri motsäger, enligt oss, 
Fombrun et als resonemang som hävdar motsatsen, det vill säga engagemang 
bör kommuniceras externt för att minska risken för negativ publicitet. 

Waddock poängterar vikten av att öppet diskutera kärnvärderingar med de 
anställda, eftersom värderingar enligt författaren driver verksamheten. Detta 
har Skandia gjort ett grundläggande arbete för att få fram. De hävdar även att 
de anställda måste vara medvetna om att det är värderingar som styr företaget. 
De övriga fallföretagen har i empirin inte berört att de skulle ha skapat någon 
form av dialog med sina anställda för att lyfta fram deras och företagets 
värderingar. Även Ericsson har enligt empirin arbetat fram sina värderingar 
utifrån de anställdas medverkan. 

En sammanfattande bild över fallföretagens olika anledningar till att arbeta 
med Corporate Citizenship illustreras på följande sida. Det som framgår i 
modellen stämmer överlag överens med vad som togs upp i teorikapitlet i 
motsvarande modell. Sammanfattningsvis anser vi att samtliga företag är väl 
medvetna om varför företaget bedriver denna typ av verksamhet. Enligt 
empirin är det för att långsiktigt stärka varumärket och få ökad lönsamhet 
genom det stöd, i form av bland annat de anställdas engagemang och 
kundernas lojalitet, som genereras av företagens relationer till deras 
intressenter. 

 

Figur 4. En överblick över fallföretagens anledningar till att arbeta med Corporate 
Citizenship, egen bearbetning av Tichy et als modell över Corporate Citizenship 
(1997). 
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5.3 FASER I CORPORATE CITIZENSHIPARBETET 

F a s e r  i  C o r p o r a t e
C i t i z e n s h i p a r b e t e t
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Figur 5 : Faser i Corporate 
Citizenshiparbetet, egen bearbetning 
av Vidaver & Altman (2000)  

 

Vi går nu över till att analysera hur 
fallföretagens arbete med Corporate 
Citizenship ser ut, med stöd av vår 
bearbetning av Vidaver & Altmans 
modell som togs upp i teorikapitlet. 
Den åskådliggör den process som 
visar hur företags arbete med 
Corporate Citizenship kan se ut. De 
fyra faserna utgörs av: 
omvärldsanalys,inriktning, samarbete 
och integrering.  

5.3.1 Omvärldsanalys 

Vidaver & Altmans teori påvisar att företag i denna fas försöker identifiera 
ekonomiska, sociala, politiska, ekologiska, kulturella eller tekniska 
omständigheter som kan hota samhället och därigenom företaget. Utifrån vår 
empiri ser vi att en mer rättvisande benämning på denna fas är 
omvärldsanalys, vilket gör att vi utgår från detta begrepp i analysen.  

Empirin visar att samtliga företag anser det vara av stor vikt att genomföra 
kontinuerliga omvärldsanalyser och att försöka identifiera vad samhället är i 
behov av. Detta tar sig i uttryck i olika former: informationssökning, dialoger 
med specialister, undersökning av vad intressentgrupperna anser vara av vikt 
att engagera sig i, hålla sig informerade om frågor som kan ge upphov till 
kampanjer, analysera framtidsutvecklingen etc. Dessa exempel anser vi är i 
linje med Vidaver & Altmans beskrivning om vad företagen gör i den första 
fasen av processen. 

5.3.2 Inriktning 

Följande fas, som Vidaver & Altman i sin teori benämner undersökning, anser 
vi snarare handlar om inriktning av Corporate Citizenshiparbetet. Branschens 
karaktär definierar, enligt författarna, de dominerande elementen i 
Citizenshipstrategin. Post menar vidare att man kan beskriva ett företags 
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Corporate Citizenshipprofil genom att titta på två faktorer: den globala 
omfattningen av företagets verksamhet och i vilken bransch företaget verkar i. 
Till att börja med går vi igenom den globala omfattningen och därefter 
branschinriktning. 

5.3.2.1 Global omfattning 

Generellt sett visar vår empiri att fallföretagen fokuserar på några få 
företagsövergripande program, åtgärder eller projekt. I samtliga fall 
förekommer det lokalt anpassade projekt i länder där företaget är verksamt. 
Dessa projekt bör enligt företagen relatera till den policy som företaget har 
gällande sitt engagemang. 

Vi anser att Skandia har en övervägande nationell infallsvinkel på sin 
Corporate Citizenshipverksamhet, det Post benämner det inhemska företaget. 
Enligt vår mening är detta beroende på att företaget har en stark fokus på 
Sverige. Företaget har dock gjort vissa lokala anpassningar av Idéer för Livet, 
men ändock med en vad Post beskriver som en stark hemmabaserad 
infallsvinkel. Enligt företaget är detta ett resultat av hur deras internationella 
närvaro är organiserad. I andra länder möter de inte slutkunderna utan där 
sköts kontakten via mäklare. En anledning till att man inte överfört Idéer för 
Livet till övriga länder kan därför vara att man inte stärker varumärket direkt 
mot kunder, eftersom kunderna inte kan relatera till en närvarande 
verksamhet. Därutöver finns det inte några anställda eller potentiella anställda 
att stärka varumärket mot.  

Vår empiri visar att Ericsson Response har ett globalt tema och är utformat så 
att det skall kunna användas i de länder där Ericsson har lokal verksamhet. 
Däremot anser vi att man inte har kommit lika långt med sina 
uppförandekoder för sin leverantörskedja, vilka dock har ett tydligt syfte att 
appliceras globalt. Vi anser att Ericsson kan liknas vid det som teorin 
benämner det globala företaget då företaget utvecklar Citizenshipstrategier, 
som Post menar gäller för hela företaget och som harmoniserar eller integrerar 
lokalt agerande med globala teman och engagemang.  

Empirin visar att H&Ms och IKEAs Corporate Citizenshipverksamhet till 
största delen sker i anknytning till det världsomspännande nätverk av 
leverantörer som företagen använder sig av. Enligt Post ska det globala 
företaget ha Citizenshipstrategier för hela företaget. I och med detta anser vi 
att företagen delvis kan betraktas ha det Post beskriver som en global 
Citizenshipinriktning. Post beskriver också att det så kallade multiinhemska 
företaget ska ha lokalt Citizenship överallt de verkar och han betonar lokalt 
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lämpade samhällsaktiviteter. Vi anser att H&Ms och IKEAs engagemang, 
som inte direkt har med leverantörskedjan att göra, utan som är inriktat mot 
utbildning och skolverksamhet på vissa geografiska platser, har denna 
inriktning. Eftersom båda företagen har Citizenshipaktiviteter i alla länder där 
man har leverantörer anser vi att de har multiinhemsk inriktning. Dock 
överensstämmer de inte helt enligt vår mening eftersom Posts ovan nämnda 
typinriktning förutsätter att företaget har aktiviteter överallt där det har 
verksamhet. Detta beroende på att empirin visat att man inte arbetar med 
Corporate Citizenship i försäljningsdelen av organisationen. 

5.3.2.2 Branschorientering 

Post hävdar att egenskaperna hos en bransch definierar de element som 
dominerar vid utformandet av ett företags Citizenshipstrategi. Nedan belyser 
vi våra fallföretag utifrån detta synsätt. 

Post menar att serviceföretag oftare står inför utmaningen att inrikta sig på 
samhällets förväntningar av företagets involvering än att förtjäna sin sociala 
verksamhetslicens. I Skandias fall visade det sig då de genomförde 
kundundersökningar och man tillfrågade medborgare vad de ansåg att 
företaget skulle engagera sig inom. Image och identitet är enligt Post viktiga 
tillgångar i servicebranschen. Eftersom Skandia också betonat engagemangets 
betydelse för varumärket ser vi att Posts iakttagelse stämmer överens i 
Skandias fall. Vi anser utifrån ovanstående resonemang därmed att Skandia 
passar in i Posts servicemodell.  

Posts detaljhandelsmodell visar att företag inom denna kategori tenderar att 
vara inriktade mot konsumenter. I och med detta anser vi att det inte helt går 
att relatera H&M till denna modell eftersom det av vår empiri framgår att 
man fokuserat sitt engagemang på leverantörskedjan.  

Enligt teorin inriktar sig tillverkningsföretag på att mildra negativa effekter 
som följer av företagets påverkan på samhället, till exempel i form av 
miljöpåverkan. Ericsson arbetar för att fastställa sina produkters påverkan på 
miljön genom hela produktlivscykeln. Utifrån detta anser vi att Ericsson kan 
karakteriseras utifrån tillverkningsmodellen.  Responsearbetet anser vi dock 
inte går att relatera till denna modell. Vi föreslår därför ett tillägg till 
modellen: tillverkande företag kan även engagera sig i verksamheter som inte 
direkt har en lindrande effekt av den inverkan som företagets tillverkning 
medför. Detta beroende på att vi anser att katastrofhjälp inte lindrar effekten 
av Ericssons påverkan på till exempel miljön. 
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Tillverkningsföretag står enligt Post inför liknande samhällsfrågor som de 
som nyttjar naturtillgångar som får konsekvenser för samhället. Här stämmer 
enligt oss IKEA in då det framgick i empirin att de har en policy att inte köpa 
trä som kommer från urskog. IKEA uppvisar enligt empirin att man fokuserat 
sitt engagemang till leverantörskedjan. Detta anser vi inte helt går att relatera 
till Posts detaljhandelsmodell som visar att företaget ska vara direkt 
involverat med konsumenter i till exempel det sociala arbetet. Det som dock 
stämmer med Posts detaljhandelsmodell är att företaget har en, som Post 
uttrycker det, koppling till välgörenhetsorganisationer. I IKEAs fall rör det sig 
enbart om donationer och att man uppmuntrar sina kunder att stödja BRIS 
eller ”Så ett frö”. Därmed anser vi att IKEA har drag av både Posts 
tillverkningsmodell och detaljhandelsmodell. Utifrån vår undersökning bör 
tillägget göras att företag med detaljhandelsverksamhet tenderar att fokusera 
på leverantörskedjan och inte på konsumenter i sitt operativa Corporate 
Citizenshiparbete.  

Vidare hävdar Post att företagen inriktar sig på hot i samhället som de har en 
möjlighet att motverka med hjälp av de produkter eller service de erbjuder, 
vilket vi ser som ett komplement till hans branschorientering. 

Vi anser inte att empirin visar på att Skandias tjänster ger dem en möjlighet 
att motverka problem i samhället genom sitt engagemang. Däremot anser vi 
att företaget har en möjligt att påverka genom sin erfarenhet inom det sociala 
arbetet och genom det nätverk man har byggt upp under många år. Utifrån vår 
undersökning skulle Posts servicemodell kompletteras med att tjänsteföretag 
motverkar hot i samhället utan direkt hjälp av de tjänster de erbjuder. 

Vi anser att H&M och IKEA innehar unika positioner för att motverka 
problem i deras leverantörskedja, i och med att de är stora aktörer på 
marknaden och har mycket makt gentemot deras leverantörer. Däremot ser vi 
inte att de båda företagens unika positioner gällande motverkande av ”hot” i 
samhället skulle utgöras av de produkter de erbjuder. Vi anser att ytterligare 
ett tillägg därmed bör göras i Posts detaljhandelsmodell, nämligen att 
detaljhandelsföretag snarare har en unik position genom sin ställning och 
betydelse för sitt leverantörsnätverk snarare än genom sina produkter. 

Sammanfattningsvis finner vi att Posts modell för en Citizenshipprofil av 
företagen bör kompletteras med en mer helhetlig syn på företagens 
engagemang och en medvetenhet om att den globala omfattningen inom varje 
företags Corporate Citizenshiparbete kan variera. Detta beroende på att detta 
arbete består av olika delar vilka kan ha olika inriktning, samt att företagens 
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produkter eller tjänster inte behöver vara det direkta hjälpmedlet för eller 
orsaken till att bestämma inriktningen på företagens engagemang. 

Avslutningsvis under denna del belyser vi fallföretagen utifrån hur Koch ser 
på hur företag bör inrikta sina projekt inom Corporate Citizenship. Vid val av 
projekt anser Koch att företag bör fokusera på aspekter som intresserar och 
påverkar de anställda. Dessutom anser han det vara av vikt att företaget 
nyttjar dess talanger och resurser, det vill säga att involvera sig i projekt det 
förstår. Detta bör enligt författaren ske i de samhällen som företaget känner 
till bäst. I vår empiri framgår att företagen engagerar sig i projekt som ligger 
nära deras huvudsakliga verksamhet eller sitt kunnande, vilket gör att de kan 
nyttja sin kärnkompetens. Som exempel kan nämnas Ericsson i arbetet med 
Response utnyttjar sin specialkompetens, vilket är kommunikationslösningar. 
Det bästa stöd företag kan ge är enligt Koch ”hjälp till självhjälp”, vilket vi 
anser att H&Ms och IKEAs engagemang leverantörskedjorna liknar. Detta på 
grund av att företagen utbildar sina leverantörer i hur de skall bedriva sin 
verksamhet på bästa sätt, ur socialt och miljömässigt hänseende, för att de inte 
ska bli beroende av H&M och IKEAs agerande i längden. I empirin framgår 
även att H&M utbildar textilarbetare till sömmerskor, vilket vi anser ökar 
deras chanser att förbättra sin situation. Samtliga företag är engagerade 
utanför länder där deras huvudkontor finns vilket också Koch ser att företag 
bör ha i åtanke vid utvecklingen av sitt engagemang. Ericsson är det enda 
företag som valt att engagera sig i samhällen där de ej är verksamma. Enligt 
empirin söker de sig istället till olika samhällen där det finns behov av 
kommunikation, som till exempel i Kabul, Afghanistan. 

5.3.3 Samarbete 

Nästa steg i Citizenshipprocessen utgörs av samarbete. Vidaver & Altman 
hävdar att företagsrepresentanter i samarbetsfasen skall samarbeta med 
medlemmar av andra samhällssektorer för att skapa strategiskt drivna 
lösningar. Vi har i studien funnit att Skandia och Ericsson samarbetar aktivt 
med vissa organisationer (Unicef och Röda Korset). Samarbetet sker i form 
av en ”dialog” och syftet är att utbyta kunskap. Vi ser att Skandia använder 
sitt nätverk med engagerade personer i samhället som ett verktyg för att få en 
länk till kommuner och andra organisationer och för att kunna uppnå de 
samarbetsformer som teorin beskriver. I Skandias samarbetsformer finns 
utöver ”dialog” även drag av ”samarbete genom samprojekt” där samarbetet 
utförs i projektform och organisationernas kunskap och resurser samordnas 
för att uppnå ett mål. I detta fall sker samarbetet under två till tre år, för att 
sedan omprövas. Företaget samarbetar med kommuner, socialtjänst, polis och 
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skola. Vi ser även att Skandia verkar sträva efter ”samfinansiering av sociala 
investeringar” då de bjuder in andra företag för att delta i deras projekt.  

H&M och IKEA samarbetar med andra organisationer för att utbyta 
erfarenheter, kunskap och att försöka förstå varandra. Samarbetet sker via en 
dialog. Vi anser att dessa företag inte har kommit lika långt som ovanstående 
företag för att uppnå målet med samarbete som enligt Vidaver & Altman är 
att tillsammans skapa strategiskt drivna lösningar för att identifiera hot mot 
samhällets institutionella infrastruktur. Däremot arbetar de för att stärka 
system som påverkas av organisationens verksamhet, i detta fall att förbättra 
villkoren för deras  leverantörer.  

5.3.4 Integrering 

Enligt Vidaver & Altman arbetar företag, stat och ledande 
samhällsorganisationer i den sista fasen tillsammans för att långsiktigt 
förbättra samhället, så kallad extern integrering. Författarna menar även att 
företag arbetar med att integrera Corporate Citizenship internt. Till att börja 
med redogör vi för den externa integreringen för att sedan gå över till det mer 
extensiva interna perspektivet som utgörs av: ”Corporate Citizenships relation 
till övergripande strategi” och ”organisering av Corporate Citizenship som en 
ny aktivitet”. Efter att ha studerat fallföretagen har vi kommit till insikten att 
det interna perspektivet är minst lika viktigt som det externa. 

Empirin påvisar att Skandia är det företag som tydligast uppvisar en tendens 
mot det som Vidaver & Altman benämner extern integrering, då de 
samarbetar med kommuner för en långsiktig förbättring av samhället. Till viss 
del anser vi att även IKEAs engagemang i Indien och H&Ms projekt i 
Bangladesh kan ses som försök till att integrera Corporate Citizenship externt, 
då de i dessa fall samarbetar med de lokala myndigheterna.  

I detta avsnitt går vi över till att analysera det interna perspektivet av 
integrering. Birch visar på hur viktig integrering är för att företag skall kunna 
utnyttja Corporate Citizenships fulla potential. Enligt författaren krävs då att 
företaget förändrar hela sin företagskultur. Effektivt Corporate Citizenship är 
enligt honom endast möjligt vid ett accepterande av fenomenet i varje nivå, i 
varje policy, och i alla funktioner inom företaget. Läsaren har även fått ta del 
av Waddocks resonemang som går ut på att företagets Corporate 
Citizenshipprocess kräver att företaget skapar en dialog med de anställda, där 
kärnvärderingar öppet diskuteras. Kärnvärderingar, uttalade eller ej, driver 
enligt författaren verksamheten och dess operationella utövanden.  
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Skandia är enligt vår mening det företag som har koncentrerat sig mest på att 
integrera sin Corporate Citizenshipverksamhet internt, då man aktivt 
kommunicerat sina aktiviteter internt och uppmuntrat de anställda att 
engagera sig på arbetstid. Dessutom poängterar Skandia att det är viktigt att 
förankra Idéer för Livet hos de anställda, så att det blir svårt för kommande 
ledningar att upphöra med engagemanget. Denna inställning anser vi tyder på 
att Skandia strävar efter Birchs resonemang som går ut på att Corporate 
Citizenship skall accepteras och inkluderas i alla nivåer i företaget.  

Som tidigare nämnts har företaget även arbetat grundligt för att ta fram 
företagets kärnvärderingar. Ett exempel på att dessa värderingar är 
konsekventa och spridda i hela koncernen anser vi tog sig i uttryck då 
Sverigedemokraterna vägrades inlåning i Skandiabanken. Detta är i linje både 
med Birchs ovanstående resonemang och med Waddock som hävdar att 
företagen bör diskutera kärnvärderingar öppet, då det enligt henne är de som 
driver företagets verksamhet.  

H&Ms och IKEAs inriktning på frågor relaterade till dess leverantörer anser 
vi vara väl integrerade i den delen av verksamheten som behandlar 
leverantörskedjan. Detta på grund av att deras inköpsorganisationer ställer 
tydliga krav på sina leverantörer.  

Ericssons integrering av Corporate Citizenship har enligt vår mening delvis 
påbörjats genom att avdelningen lyder under ”Branding & Business 
Development” och att dessa funktioner interagerar. Företaget satsar på att 
Response först sakta skall byggas in i den övriga verksamheten för att sedan 
uppnå målet att man ska associera Ericsson med Corporate Citizenship. 
Vidare har Ericsson tagit hjälp av sina anställda för att utvärdera sina projekt, 
vilket vi anser visar på en vilja att uppnå det som i Birchs teori går ut på att 
företag bör integrera engagemanget på olika nivåer i företaget. Enligt 
Waddock så styrs företagets verksamhet av dess värderingar. I Ericssons fall 
utgörs två av deras tre grundvärderingar  av  medmänsklighet och 
professionalism, vilket vi anser att deras Corporate Citizenshipverksamhet 
kan relateras till.  

Empirin har enligt vår mening visat att Corporate Citizenshiparbetet i 
Skandia, Ericsson och H&M först börjat verka externt för att sedan 
kommuniceras och förankras internt på olika nivåer i företaget. Vidare visar 
vår studie att företagen mestadels använt sig av värderingar, intern 
kommunikation, företagskulturen, företagets affärsidé och kärnverksamhet för 
att integrera Corporate Citizenship i den totala verksamheten. 
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5.3.4.1 Corporate Citizenships relation till övergripande 
företagsstrategi 

Enligt Kaduchin och Clair är det viktigt att Corporate Citizenship blir ett 
centralt mål i organisationen. Enligt författarna bör idén om Corporate 
Citizenship byggas in i företagets vision. Vår empiri visar att fallföretagen 
inte har en uttalad och klar social vision. Däremot anser företagen överlag att 
deras arbete går att ”applicera” på deras övergripande strategier. Vi menar 
snarare att det går att återfinna antingen i deras affärsidé, eller företagsvision. 
Det märks dock att företagen väljer olika sätt för att relatera sin Corporate 
Citizenshipverksamhet. Vissa refererar till affärsidé och andra till vision eller 
övergripande strategi. Vi ser dock att det, i de flesta fallen, är mer naturligt att 
relatera till företagens värderingar. Detta på grund av att vi anser att socialt 
ansvar relaterar till värderingar som till exempel en av Skandias 
grundvärderingar ”engagemang” eller Ericssons ”medmänsklighet”. 

Kaduchin & Clair hävdar vidare att den sociala visionen måste skräddarsys 
för företagets specifika kultur och miljö. I de företag där vi funnit något som 
kan liknas vid en social vision har vi noterat att företagskulturen varit 
normgivande för denna.  

Samtidigt menar Zadek att Corporate Citizenship bara lönar sig om det är en 
del av en klar företagsstrategi, vilket vi inte kan se att något av företagen 
aspirerar på. Vi anser att en tydlig överensstämmelse finns mellan företagen 
och Zadeks resonemang, då alla uttrycker att det gäller att det sociala arbetet 
måste vara en del av affärsverksamheten eller bestå av det man är bäst på, det 
vill säga sin kärnverksamhet. Genom detta anser vi att alla företagen har 
beslutat sig för att betrakta Corporate Citizenship som en strategisk aktivitet. 

I Skandias fall ser vi utifrån empirin ingen koppling mellan deras 
övergripande strategi och dess engagemang. Däremot ser företaget att man 
delvis kan uppnå långsiktig intjäningsförmåga och god lönsamhet för sina 
ägare genom socialt ansvarstagande och miljömässig hänsyn. 

H&Ms övergripande strategi är att ”ständigt göra förbättringar”. Detta 
tankesätt appliceras även inom miljö- och socialt arbete. Kvalitetsbegreppet 
lades till i affärsidén för fyra år sedan, den blev då ”Mode och kvalité till 
bästa pris”. Enligt H&M ryms de sociala frågorna och miljöfrågorna i 
begreppet kvalité. På detta sätt anser vi att arbetet inom Corporate Citizenship 
fått en anknytning till den övergripande strategin. Vidare ser vi att det går att 
urskilja en koppling mellan företagets affärsidé och dess engagemang 
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eftersom fokus ligger i en del som har stor betydelse för H&M 
affärsverksamhet, nämligen deras leverantörskedja.  

En insikt som i IKEAs fall kommit under åren är att allt arbete måste ha en 
koppling till affärsidén för att kunna integreras i verksamheten. ”The IKEA 
way on purchasing home furnishing products” anser man passa bra in på 
företagets affärsidé. Man poängterar att formuleringen av denna 
uppförandekod måste relateras till grundvärderingarna i företaget. Detta anser 
vi stämma överens med Kaduchin & Clairs resonemang att engagemanget 
måste skräddarsys efter företagets specifika kultur. 

Vår åsikt är att arbetet att förbättra situationen för sina leverantörer relateras 
till IKEAs vision som är att ”skapa en bättre vardag för de många 
människorna”. Denna vision har inarbetats under många år och underlättar, 
enligt vår mening, ett engagemang då de anställda kan relatera till den i 
Corporate Citizenshiparbetet.  

Ericssons vision för Responseprogrammet lyder ”Where there is a need to 
communicate Ericsson will be there”. Denna anser vi kan relateras till 
företagets idé om dess verksamhet som är ”kommunikation för alla”.  

Som tidigare nämnts betonar Kaduchin & Clair vikten av att bygga in idén om 
Corporate Citizenship i företagets vision och att ha en social vision. Trots att 
vår empiri visar att samtliga företag inte har en formulerad social vision, anser 
vi att man i H&Ms, IKEAs och Ericssons fall kan se en koppling mellan 
Corporate Citizenshipverksamheten och företagets övergripande vision eller 
affärsidé. Empirin visar dock inte en koppling mellan Skandias engagemang 
och dess övergripande strategi.  

Sammanfattningsvis anser vi att samtliga företag är väl medvetna om varför 
företaget bedriver denna typ av verksamhet. Enligt empirin är det för att 
uppnå företagsekonomiska fördelar såsom stärkt varumärke, 
rekryteringsfördelar, förtroende, förbättrat rykte, stöd från intressenterna etc. 
Vi ser därmed att företagen har klara strategiska motiv. Detta påvisar enligt 
vår mening att det, åtminstone enligt företagen, lönar sig att hålla på med 
Corporate Citizenship trots att de saknar det som Zadek menar krävs för att 
engagemanget verkligen ska löna sig – nämligen att det ska vara en del av en 
klar företagsstrategi.  
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5.3.4.2 Organisering av en ny aktivitet 

Wheelen & Hunger menar att ett företags strategi har en stark påverkan på 
dess struktur. När en ny aktivitet, i detta fall en Corporate 
Citizenshipverksamhet, kommer till i företaget anses det nödvändigt att en ny 
lämplig struktur skapas. 

Vi har genom vår studie kunnat urskilja två övergripande sätt som företagen 
organiserar sina Corporate Citizenshipaktiviteter på. Det ena representeras av 
H&M och IKEA som för samman det sociala arbetet och miljöarbetet i 
samma funktion på en central nivå. Skandias och Ericssons fall representerar 
det andra sättet. Empirin visar att nya avdelningar skapats som enbart 
innefattar aktiviteter av social karaktär inom ett valt område, till exempel 
katastrofhjälp.  

Skandia organiserar sin Corporate Citizenshipverksamhet efter vad Anthony 
& Govidarajan benämner funktionell struktur, där ledaren ansvarar för en viss 
funktion i företaget. Bah ansvarar för avdelningen Idéer för livet i Sverige och 
dess underavdelningar i Norge, Finland, Danmark.  

Genom att man har skapat ”Idéer för livet” som en fristående avdelning direkt 
lydande under koncernledningen och där VD interagerar med chefen för Idéer 
för Livet, anser vi att företaget visar att avdelningen är av strategisk betydelse. 
Detta påvisar att arbetet får en central roll i verksamheten och att det är 
långsiktigt, då det till exempel inte organiseras i projektform. Skandia har 
därmed en funktion som tillsammans med nyttjande av nätverk ska sprida 
arbetet och låta det genomsyra de andra delarna i företaget. Enligt Charan 
existerar både interna och externa nätverk, där Skandia arbetar med båda. Vi 
ser en koppling mellan Skandia som helhet, som de själva anser vara en 
nätverksorganisation, och hur de arbetar med nätverk inom Corporate 
Citizenship.  

Hennes & Mauritz uppvisar även de en funktionell struktur kännetecknat av 
att en person är ansvarig för miljö och CSR på central nivå. Denna funktion 
lyder direkt under koncernledningen. Under miljö/CSR funktionen lyder i sin 
tur ansvariga för olika aktiviteter i länder där H&M köper in produkter. 
Utöver denna struktur använder man sig av projektgrupper som har en 
specifik uppgift, till exempel engagemanget med skolverksamhet i 
Bangladesh. Att man uttrycker det som ”att man fortsätter med det tills 
vidare” visar på att arbetet sköts av det Sadler benämner projektgrupp och 
som kännetecknas av en begränsad arbetsperiod.  
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I IKEAs fall ser vi att organisationen utgörs av en funktionell struktur. 
Arbetet med Corporate Citizenship kommer inom snar framtid att samlas 
under en avdelning där miljöarbetet och det sociala ansvaret kommer att slås 
samman. Vidare arbetar kommunikationsavdelningen, miljöavdelningen och 
länderchefer tillsammans i ett nätverk. Dessutom organiseras engagemanget 
med uppförandekoden i form av en grupp som både kontrollerar 
verksamheten och utbildar personal. Förutom utbildning av 
inköpsorganisationen så har man utbildat ansvarig personal inom 
produktutvecklingen. Detta sätt att arbeta överensstämmer med Sadlers 
beskrivning av en kommitté. Det är en arbetsgrupp som fokuserar på frågor 
som berör mer än en avdelning eller division inom företaget.  

Ericssons struktur av Corporate Citizenshiparbetet kännetecknas enligt vår 
mening av en funktionell struktur. Detta på grund av att avdelningen för 
Corporate Citizenship lyder under Marketing och Business Development, 
vilken i sin tur lyder under koncernledningen. På detta sätt ser vi att Ericsson 
betraktar arbetet inom Response som strategiskt när det ligger inom och 
samverkar med marknads- och affärsutvecklingsavdelningen. Dessa 
funktioner är viktiga delar i företagets centrala verksamhet och samverkan 
med Corporate Citizenshipavdelningen gestaltar betydelsen av detta arbete. 
Arbetet med Response berör både informations- och marknadsavdelningen 
och divisioner i andra länder. Vi menar därmed att det i strukturen även finns 
drag av interna nätverk, det som av Charan karakteriseras som informella 
bindningar mellan ledare för de olika funktionerna.  

Sammanfattningsvis ser vi att kopplingen mellan miljöarbetet och Corporate 
Citizenship är olika i fallföretagen. Inom Skandia och Ericsson organiseras de 
åtskilt och H&M och IKEA har båda en speciell avdelning som hanterar CSR 
och miljö under samma funktion. Detta anser vi kan bero på vilken typ av 
verksamhet företaget bedriver och var aktiviteterna har utvecklats samt vilken 
inriktning man har valt. Empirin visar att de företag vars sociala arbete 
sprungit ur ett miljöengagemang, i detta fall H&M och IKEA, samlar dessa 
två områden under samma funktion. Ericsson Response har däremot 
utvecklats från informationsavdelningen och samverkar därför med 
marknadsfunktionen. I Skandias fall kan Idéer för livets oberoende funktion 
bero på att det inte vuxit fram ur ett miljöengagemang, utan av andra 
drivkrafter.   

Wadell hävdar att det bör skapas nya institutioner för att stödja samarbete 
mellan samhällssektorer. Empirin visar att inget av företagen har skapat nya 
forum för detta men Skandia har tagit ett steg i denna riktning, då de har ett 
nära samarbete med kommuner och samhällsorganisationer.  
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5.4 UTVECKLING AV FÖRETAGENS 

SAMHÄLLSENGAGEMANG OCH DERAS 

NUVARANDE POSITION – EN MATRIS 

Matrisen som följer nedan åskådliggör hur vi anser att fallföretagens 
Corporate Citizenshipengagemang kan klassificeras med hjälp av Marsdens 
två dimensioner: företagets mål och agerande inom Corporate Citizenship. 
Pilen visar vilken typ av engagemang företagen rör sig mot. Nedan figuren 
redogörs för hur vi har resonerat oss fram till fallföretagens position i 
matrisen. 

Efter att ha analyserat fallföretagen anser vi att de idag befinner sig i följande 
boxar: 

Corporate
Citizenship

Mål
Tripple
bottom line

Aktieägar-
värde

Ledningens
tillfredställelse

Förnekelse Reaktivt 
engagemang

Proaktivt
engagemang

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Ericsson
Skandia

H&M
IKEA

 

Figur 6: Klassificering av fallföretagens utveckling av Corporate Citizenship-
engagemang och deras nuvarande position. Egen bearbetning av Marsdens matris 
(2000). 

Generellt sett anser vi inte att målet ”att tillfredsställa ledningens egna mål” är 
rättvisande när det gäller att beskriva målen hos de företag som vi studerat. 
Det är enligt vår mening svårt för oss att svara på hur målen såg ut för tio år 
sedan, men idag ser vi att alla företagen har klara affärsmål med sitt Corporate 
Citizenshiparbete, vilket visar på att målet är aktieägarvärde.  

Skandia fokuserar enligt empirin tydligt på aktieägarvärde som ett 
huvudsakligt mål. Företaget har valt att inrikta sitt engagemang mot barn och 
ungdomar vilket av Marsden benämns som ett delengagemang då företaget 
agerar i en specifik samhällsfråga. Idag arbetar man med frågorna utan att det 
utövas något tryck eller regleringshot från samhällets sida och det kan därför 
kategoriseras proaktivt. Vi anser, med stöd i vår analys av framväxten av 
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Corporate Citizenship i företaget, att de agerat proaktivt under sin utveckling 
med sitt engagemang. 

H&M: Empirin visade att H&Ms engagemang initialt var en reaktion på 
omvärldens krav, vilket kan liknas vid ett reaktivt agerande. Ett exempel på 
att man inte väljer att agera proaktivt är enligt vår mening att företaget, till 
dags dato, inte utnyttjar de uppslag som framkom under en ”intressentdialog” 
där olika intresseorganisationer delgav sina framtida arbetsområden. 
Samtidigt ser vi att det fanns drag av ”överlåtande av engagemang till 
dotterbolag eller divisioner” då arbetet sköttes av länderorganisationerna och 
inte var någon del av en sammanhängande policy. Däremot anser vi inte att 
företaget förnekade dessa frågor, vilket alltså inte helt stämmer med Marsdens 
resonemang. Nu befinner sig företaget fortfarande i en mer lärande och 
reaktivt fas. Företaget befinner sig i denna position på grund av det reaktiva 
agerandet med införande av uppförandekoder som resultat. Dock finns inslag 
av proaktivitet i och med företagets arbete med skolor i Bangladesh, vilket 
skedde efter att tusentals barn blev utan arbete när USA hotade landets 
textilindustri med bojkott. Även arbetet med leverantörerna kan idag enligt 
vår mening betecknas som proaktivt.  

Ericsson: Före 1999 arbetade företaget utan någon sammanhängande policy 
för sitt engagemang, vilket Marsden till viss del betecknar som förnekelse av 
Corporate Citizenshipmål. På ett sätt kan man anse att uppkomsten av 
Corporate Citizenship i Ericsson har skett efter proaktivt agerande av 
företaget eftersom man inte varit tvunget att engagera sig eller varit utsatt för 
press från intressentgrupper. Man initierade en utvärdering av de cirka 
etthundra projekt man höll på med. Uppkomsten av Response betecknar vi, 
med hjälp av teorin, därför som proaktiv där man agerar ledare i en specifik 
samhällsfråga och agerar autonomt. Via Response visar Ericsson på det som 
Marsden kännetecknar proaktivitet nämligen något som företaget har 
möjlighet och makt att påverka. Från ett annat perspektiv anser vi att det kan 
ses som att Ericsson känt press att agera då många stora internationella 
företag började ta ställning i olika frågor inom Corporate Citizenship och att 
företaget inte ville hamna på efterkälken eller kanske uppmärksammas för att 
man i rollen som Sveriges största företag inte agerar i dessa frågor. Ur detta 
synsätt är man snarare reaktiv. Dagens position är dock enligt vår mening 
proaktiv. 

IKEA: När barnarbetet debatterades i media reagerade företaget med att sätta 
sig in i dessa frågor. Företaget svarade därmed reaktivt inför externa 
”påtryckningar”. Trots detta tyder det på att företaget snarare arbetat med mål 
om ägarvärde då man delvis redan från början befunnit sig i box 5. Här 
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skedde reaktiva delengagemang, till exempel motverkan av barnarbete i 
leverantörskedjan efter samhällstryck där också uppförandekoder upprättats. 
Företaget agerar proaktivt i och med skolprojekt i Indien och i Kosovo, även 
arbetet med leverantörerna kan idag enligt vår mening betecknas som 
proaktivt.  

Inget av fallföretagen har dock kommit så långt att man arbetar med trippel-
bottom-linemål.   

En reflektion som kommit fram under arbetet med att analysera fallföretagens 
utveckling i form av reaktivt respektive proaktivt engagemang är svårigheten 
att urskilja vilket som kan ses som vad. Å ena sidan kan ett engagemang ses 
som proaktivt eftersom det inte frambringats av hot eller reaktioner från 
omvärlden, men det kan å andra sidan ses som reaktivt om företaget 
engagerar sig på grund av rädsla för att bli utsatt. 
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6 SLUTSATSER 

I denna avslutande del framförs vad vår studie resulterat i. Kapitlet är upplagt 
efter den syftesprecisering vi ställde upp i det inledande kapitlet. 

Vad innebär Corporate Citizenship, ur ett teoretiskt och  praktiskt 
perspektiv? 

Vi anser att frågan besvarats genom den litteraturgenomgång som genomförts 
i kapitel tre samt vad som framgår i vår empiri och analys. Vi är av åsikten att 
det inom detta område än så länge inte finns något rätt eller fel, utan att vi 
genom studien ämnat ge läsaren ”hjälp till självhjälp” att bättre förstå 
begreppet. Här ämnar vi dock att, utifrån analysen i föregående kapitel av hur 
våra fallföretag relaterar till begreppet och vad den teori vi redogjort för ser 
det som, ge en sammanställande syn på vad vi anser att Corporate Citizenship 
kan ses som:  

Corporate Citizenship kan ses som ett konkret och operationaliserbart 
angreppssätt av strategisk betydelse av företagets totala ansvar och 
engagemang: ekonomiskt, miljömässigt och socialt, där man går längre än 
ansatsen ”att ta ansvar för sina handlingar”. 

De nyckelbegrepp som utgör hörnstenarna inom Corporate Citizenship är 
förståelse, värderingar, engagemang, handling och samarbete. Vi anser att 
dessa begrepp går att finna i samtliga företags inställning till vad deras 
Corporate Citizenshiparbete innebär. 

Den sociala fokusen i företagen anser vi förklarar varför företagen tenderar att 
relatera sitt arbete inom Corporate Citizenship mer till CSR än till Corporate 
Citizenship.  

Hur växer Corporate Citizenship fram i företag? 

Vår undersökning visar att uppkomsten av Corporate Citizenship som 
aktivitet sker efter att organisationen på något sätt blivit påverkad eller 
uppmärksammad - det vill säga alla företag har agerat reaktivt, på ett eller 
annat sätt vid uppkomsten av Corporate Citizenship.  

Framväxten karakteriseras allmänt av ett samspel av interna och externa 
faktorer, där de externa faktorerna sätter igång framväxten. Internt märks 
främst ledningens och VDs stöd och drivande individer ”ute i 



 98

organisationen”. Corporate Citizenship har tenderat att utgå från det sociala 
arbetets framväxt, då vi anser att företagens engagemang fick en extra 
dimension. Det sociala arbetet har fått stark fokus och därmed kretsar även 
Corporate Citizenship i företagen mycket kring detta. En trolig orsak är att 
miljöfrågor och miljöarbete under en förhållandevis lång tid bedrivits i 
företagen och har integrerats mer i organisationernas arbete. Därmed behöver 
inte företagen uttala engagemanget explicit eftersom det verkar fortgå 
”automatiskt” i verksamheten.  Beroende på vilka tryck företagen utsatts för, 
anser vi att framväxten gestaltat sig olika. 

Utifrån vår studie anser vi att vi kan identifiera tre grundtyper för hur 
företagens strategier har växt fram:  

 - Proaktivt och planerat utan direkt omvärldspress. Representeras av 
Ericsson. 

- Lyhört planerat efter kundreaktion därefter fortsatt planerat. Representeras 
av Skandia. 

- Planerat framväxande efter att ha blivit  direkt uppmärksammade av 
samhället, med betoning på framväxande. Representeras av H&M & IKEA. 
Därefter skilda spår: H&M, fortsatt planerat framväxande med betoning på 
lärande. IKEA, gradvis mer och mer planerat. 

Vilka är anledningarna till att företag arbetar med Corporate 
Citizenship? 

Motiven till att man på ett eller annat sätt arbetar med Corporate Citizenship 
är genomgående desamma för företagen: att stärka varumärket, ökad 
attraktivitet som arbetsgivare, legitimitet, lönsamhet, goodwill och förbättrade 
kundrelationer. Med andra ord uppvisar företagen tydliga affärsmässiga motiv 
i sitt arbete med Corporate Citizenship. Detta stöds även av att man ser 
kunderna som en av de viktigaste intressentgrupperna. 

När det gäller företagets intressenter kan vi konstatera att företagen 
genomgående refererar till samma grupper. Gemensamt är även den 
medvetenhet hos företagen att intressenter är av stor vikt och att 
intressentgrupperna inte enbart utgörs av ägare, kunder och anställda. Värt att 
notera är hur lite ägarna poängteras i vår undersökning. Vad som även tydligt 
framgår är att företagen förstår vikten av samarbete med andra organisationer. 
Syftet är till största delen att lära sig, eftersom man anser sig sakna kunskap 
inom till exempel socialt engagemang. Detta visar på att företagen insett vad 
som i litteraturen anses vara en viktig faktor för att kunna utnyttja Corporate 
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Citizenships fulla potential även om samarbetena en så länge är av mer lös 
karaktär: exempelvis saknas för det mesta formella kontrakt och man har inte 
några gemensamma planer eller mål. Samarbetena karakteriseras mer av 
nätverk som är behovsstyrda. Studien visar även  på  avsaknaden av nya 
organisationer och nya institutioner.  

Hur arbetar företag med Corporate Citizenship? 

Det vi har sett är att företagen under en längre tid på ett eller annat sätt arbetat 
med Corporate Citizenship utan att benämna det för detta. Det har rört sig om 
ett miljöengagemang men även sedan 1990-talets början handlat om att vidga 
det till företagets sociala miljö. Nu börjar det mer likna det vad som i 
litteraturen beskrivs som Corporate Citizenship när både miljö och socialt 
engagemang ses som viktiga frågor. Oavsett hur företagen benämner sitt 
engagemang kan vi se att de arbetar med Corporate Citizenship både ur ett 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. 

I stora drag anser vi att vår undersökning visat att alla fallföretagens arbete 
med Corporate Citizenship kan relateras till den enligt vår mening planerade 
process där arbetet innefattar olika delfaser. Alla företag uppvisar tydliga 
inslag av de fyra faserna som redogjordes för i analysen. Detta ger oss en 
indikation på att svenska storföretag bör iaktta och reflektera över denna 
process om de vill få en bild av hur arbetet kan struktureras och om de vill få 
en vägledning i hur de kan lägga upp sitt Corporate Citizenshiparbete. 

Vi anser det mest illustrativt och vägledande att skapa typer eller begrepp 
utifrån företagens inriktning på Corporate Citizenshiparbetet. Företagens 
inriktning av Corporate Citizenship framgår av nedanstående typer: 

- Inte direkt relaterat till kärnverksamhet eller kärnkompetens i kombination 
med hemmabaserad inriktning. Representeras av Skandia. 

- Direkt relaterat till kärnkompetens, men inte till kärnverksamhet i 
kombination med global inriktning. Representeras av Ericsson. 

- Direkt relaterat till en fundamental del av affärsverksamheten (inköp), i 
kombination med multiinhemsk inriktning. Representeras av H&M och 
IKEA. 

Vi anser, som tidigare nämnts, att branschens påverkan på Corporate 
Citizenshiparbetets inriktning som togs upp i teorikapitlet inte visade sig vara 
helt rättvisande utifrån vår studie. Här följer därför en diskussion kring 
ovanstående nämnda typer av inriktningar utifrån detta synsätt.  
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En aspekt som vi anser vara intressant att koppla till denna aspekt är de motiv, 
och i förlängningen vilken nytta företagen kan ha av sitt arbete med Corporate 
Citizenship. Motiven är, som tidigare nämnts till största delen affärsmässiga 
och enligt vår mening strategiska för alla fallföretagen. Om vi betraktar H&M 
och IKEA som typexempel för detta resonemang, och specifikt på vad de har 
för inriktning på engagemanget, visar det sig att branschen får betydelse. I 
stora drag ser vi att IKEA och H&M är mer inriktade på att ta ansvar för sina 
verksamheters påverkan på, och deras roll som betydelsefull organisation i, 
sina leverantörsnätverk. Vad får företagen ut för nytta av detta? I och med att 
en fundamental del av deras verksamhet har med dess leverantörer att göra 
och att de är inriktade mot konsumentprodukter träder följande fram. 
Nämligen att man får en inköpsverksamhet som blir legitimerad i samhället 
och därmed bättre skyddad från störningar i form av till exempel uppdagandet 
av barnarbete. Störningar i inköpsdelen får verkningar på hela verksamheten 
och även på lönsamheten. Dessa kan lindras genom att man ökar kontrollen 
över sina leverantörer. Kontrollen över sina försäljningsorganisationer är 
betydligt större och utgör ingen risk ur detta perspektiv. Därför inriktas inte 
heller Corporate Citizenshipverksamheten på dessa. Samtidigt skyddar man 
sitt varumärke, som kan anses extra viktigt på en konsumentmarknad. 
Därmed anser vi att branschen, eller i detta fall snarare, verksamhetens 
inriktning, anger fokus på Corporate Citizenshipverksamheten. Detta genom 
den typ av nytta som kan genereras.  

Att IKEA och H&M lyckats visa på att deras engagemang syns i deras 
affärsidé och vision skulle kunna bero på att deras engagemang mer håller sig 
inom deras värdekedjor. Vi ser därmed att det inte är ett så stort steg från den 
huvudsakliga verksamheten och därmed lättare att införliva i affärsidén. 

Det har även framgått att företagen i studien, från att ha agerat reaktivt inom 
Corporate Citizenship, numera agerar mer proaktivt.  

Värderingar är det mest påtagliga och det som styr organisationen, påverkar 
engagemanget, och eventuella strategier, i ett Corporate Citizenship-
sammanhang. Kopplingen till värderingarna är även av betydelse för att 
arbetet ska kunna integreras väl och bli långsiktigt. 

När det gäller den externa kommunikationen av sitt engagemang ser vi att det 
förekommer en rädsla från företagens sida att omvärlden ska ställa sig 
skeptiska inför denna. Vi anser att studien indikerar att företag bör visa att 
deras engagemang är långsiktigt eftersom vi antar att det tar lång tid att skapa 
legitimitet och trovärdigt rykte inom dessa frågor. För att ytterligare stärka 
denna trovärdighet anser vi att engagemanget bör vara väl förankrat internt då 
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de anställdas möjlighet att sprida budskapet är stor. Ytterligare ett sätt att 
stärka legitimiteten är att samarbeta med trovärdiga organisationer. Vår åsikt 
är att företaget först då bör ta ställning till om engagemanget skall 
kommuniceras externt. 

Vad kan det då bero på att just våra fallföretag kommit förhållandevis långt 
inom detta arbete? Vi ser anledningar som dels stöds av företagen själva och 
även av litteraturen. Det är stora företag, med tillräckliga resurser och med 
stor internationell verksamhet genom vilken man fångar upp vad som hänt 
inom det här området. Det är stora framgångsrika företag som många jämför 
sig med och de står ofta i rampljuset och bevakas av media.  

Avslutningsvis anser vi att denna studie har belyst den  strategiska betydelsen 
Corporate Citizenship kan ha för ett företag om det hanteras medvetet ur en 
mängd olika aspekter. 
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 
Namn, position och bakgrund på intervjupersonen 

Vad betyder Corporate Citizenship för ert företag? 

Hur har er Corporate Citizenshipverksamhet växt fram i företaget? 

Beskriv uppkomst och utveckling. 

Beskriv VD:s, eller annan framstående ledares roll i framväxten av Corporate 
Citizenshipverksamheten.  

Omvärldens påverkan? 

Finns det faktorer eller händelser som påverkat företaget och som varit 
avgörande för framväxten av er Corporate Citizenshipstrategi? 

Anledningar till att arbeta med Corporate Citizenship?  

Varför arbetar företaget med Corporate Citizenship? 

För vem är ert företag ansvarigt? 

Hur arbetar företaget med Corporate Citizenship? 

Berätta hur ni arbetar med Corporate Citizenship idag. Allt från idé till 
implementering och organisering av arbetet. 

Hur förhåller sig er Corporate Citizenshipstrategi till er övergripande strategi 
eller affärsidé? 

Beskriv koppling mellan Corporate Citizenship verksamheten och företagets 
övriga verksamhet 

Beskriv inriktningen på arbetet. 

Hur organiseras verksamheten? 

Beskriv Corporate Citizenshipverksamhetens koppling till övriga delar av 
företaget? 

Hur genomsyrar det verksamheten? 

Hur ser samarbete med andra organisationer ut?  

Avslutningsvis - Får vi citera dig och använda ditt namn? 
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BILAGA 2 - KONSULTFÖRETAG 

Ogilvy 

Koncernen utgörs av elva olika specialistföretag som behandlar samtliga 
dimensioner inom varumärkeshantering och kommunikationslösningar. En 
del av Ogilvy Sverige heter Discovery. Denna del arbetar med att urskilja nya 
relevanta beteendemönster på marknaden och förstå hur trender som 
globalisering, individualisering och digitalisering påverkar deras kunder. 
Discovery försöker uppmärksamma sina kunder på vikten av att arbeta med 
Corporate Citizenship och dess inverkan på varumärket.  

Intervjun genomfördes med Daniel Steinholz, VD för Discovery.  

Kreab 

Svenska Kreab är ett kommunikationskonsultföretag med cirka 175 anställda 
och kontor i Europa, New York och Peking. Företaget har 30 års erfarenhet av 
kommunikation med internationell inriktning. Ett arbetsområde är att arbeta 
med externinformation för företag som råkat ut för etiska problem. Kreabs 
arbete innefattar följande tre huvudsakliga områden: Corporate 
Communication, Financial Communication och Public Affairs.   

Vi intervjuade Gunilla Banér, Managing partner business development och 
Anna Belfrage, Senior Advisor. 

Amnesty Business Group (ABG) 

Amnesty International är sedan några år tillbaka verksamma i den 
internationella företagsvärlden. I ett tjugotal av Amnestys 140 medlemsländer 
finns numera en Amnesty Business Group som arbetar för att motverka att 
företag begår kränkningar av de mänskliga rättigheterna genom sin 
verksamhet. Den svenska gruppen är nybildad. Gruppen hjälper företag att 
utveckla uppförandekoder, de arrangerar utbildningar etc. 

Vi genomförde en telefonintervju med Ulf Karlberg, ordförande och 
initiativtagare till Amnesty Business Group Sverige. Även Lars Ståhlberg (f d 
informationsdirektören på Ericsson) har bidragit med sin syn på vissa 
aspekter då han även är engagerad i ABG.    
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Konsulternas syn på Corporate Citizenship 

Nedan följer en sammanfattning av de intervjuer med konsulter som vi 
genomfört. 

Vad betyder Corporate Citizenship för företag?  

Corporate Citizenship i ett strategiperspektiv handlar endast om att vara 
hållbart enligt Steinholz. Enligt Kreab handlar det om företaget som 
samhällsmedborgare eller världsmedborgare, man tar ansvar för vår planet.  

Hur har Corporate Citizenship växt fram i företag? 

Startskottet för debatten kring företagens ansvar var, enligt Banér, toppmötet i 
Seattle 1999.  

Steinholz understryker att företag har arbetat med socialt ansvar på ett eller 
annat sätt, men varit rädda för att kommunicera det. 

”Man har varit rädd för att slå sig för bröstet. Skillnaden mellan god och 
självgod är hårfin” 

(Daniel Steinholz, Ogilvy) 

Enligt Steinholz är det främsta motivet till Corporate Citizenship det interna 
perspektivet, att attrahera kompetent personal och att sedan kunna behålla 
den. Detta nämner även Banér som den främsta drivkraften. Därutöver är det 
enligt henne en fråga om att varumärket kan ta skada och tar skada hos de 
företag som ej insett vikten av Corporate Citizenship. Tillgången till Internet 
möjliggör även att det är enkelt att mobilisera en auktion på kort tid. Enligt 
Karlberg drivs inte företag av sitt moraliska ansvar, utan snarare av rädslan av 
att agera fel och därigenom skada sitt varumärke. 

Enligt Banér ligger det i den svenska kulturen att värna om sociala frågor. 
Sverige har alltid engagerat sig i världsfrågor, trots att det är ett litet land. 
Svenska företag har varit medvetna en tid, men med blandad framgång via 
dotterbolagen, beroende på att starka dotterbolagsledare ”kört sitt race”. 
Dessa ledare har inte alltid haft med sig det svenska perspektivet ut i världen. 

Enligt Steinholz drivs frågan om Corporate Citizenship i en del företag av att 
kunderna, och att marknaden kräver det. Vissa företag agerar hellre nu, än att 
vänta, vilket enbart skulle medföra ökade kostnader framöver. Banér märker 
också att företag är medvetna om att om de inte agerar snart så kommer 
lagstiftarna att göra det. Andra företag agerar enligt henne för att de märker 
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att marknaden håller på att förändras och att deras konkurrenter har startat 
denna typ av verksamhet. 

 ”Moroten och piskan är ständigt närvarande”. 

(Daniel Steinholz, Ogilvy) 

Banér hävdar att det finns företag som har varit tvungna att engagera sig i 
Corporate Citizenship på grund av sin verksamhet. Karlberg från Amnesty 
tror att företagen mestadels agerar reaktivt. De drivs inte av sitt moraliska 
ansvar utan de drivs av rädslan att göra fel och genom detta skada varumärket 
och företagets rykte.  

Enligt Karlberg känner företagen sig förvirrade då det inte finns klara 
spelregler eller entydig lagstiftning inom detta område. Företagen agerar inte 
utan väntar på att något skall hända. Rörelsen ligger idag enligt honom på 
samma nivå som miljörörelsen låg förut och företagen ifrågasätter om detta 
verkligen är deras ansvar.  

”De företag som är smarta är de som ser alla regler (tex. regler från FN, ILO, 
OECD, EU) som ett smörgåsbord där man kan plocka det som passar just det 
enskilda företaget och sedan upprätta en uppförandekod, som är väldigt lätt att 
uppfylla, men som i verkligheten inte biter, det är vad vi kallar kosmetik i 
årsredovisningen” 

(Ulf Karlberg, Amnesty Business Group) 

Enligt Banér har miljöfrågan sedan 1980-talet varit stark, och den integreras 
enligt henne i begreppet Corporate Citizenship. Då satsade många företag på 
en miljöredovisning och denna inställning finns kvar som en naturlig del av 
företaget.  

Banér upplever att alltfler företag har en uttalad strategi för sitt Corporate 
Citizenshiparbete, och även om man inte har en strategi så ligger det i 
företagens värderingar.  

Hur arbetar företag med Corporate Citizenship? 

Idag har företag en strategi för Corporate Citizenship och en för företaget. De 
är separerade från varandra, men i framtiden kommer de att bli till ett – en 
hållbarhetsstrategi i vanliga strategiprocessen.  

Ogilvy råder sina kunder att koppla projekten till sin kärnverksamhet. Mc 
Donalds till exempel, har fått mycket kritik för att de engagerar sig inom 
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sjukvården. Kunderna ser ingen koppling till deras verksamhet, och blir 
skeptiska. 

Enligt Kreab har ett socialt engagemang tidigare funnits inom företagen, men 
nu när man har fått ett namn på det så samlar man alla olika funktioner under 
ett paraply. Corporate Citizenship är både en varumärkesfråga, ett 
informationsarbete och ett miljöarbete.  

Steinholz hävdar att Corporate Citizenship karakteriseras av tre steg. Det 
första året gör man ansträngningar för att förstå företagets värderingsgrund, 
och man frågar sig ”vad står företaget för egentligen”? Därefter definierar 
man en mission och skapar program för hur företaget vill arbeta. En 
intressentdialog startas och företaget analyserar hur man skall bli ett hållbart 
företag. Man involverar de anställda och frågar sig vart företaget är på väg. 
De anställdas värderingar tolkas. Först under år tre kan man kommunicera 
budskapet externt.  

Kreab ser dock att företag är försiktiga med kommunikationen inom 
Corporate Citizenship. Man vill inte ”slå på stora trumman”, för då finns ett 
tillfälle för andra organisationer att granska företaget. Corporate Citizenship 
är en del utav varumärkesstrategin, och delar av det ses i 
kommunikationsstrategin. 

Det finns knappt några företag idag, enligt Steinholz, som har tagit ett samlat 
grepp då det gäller social redovisning. Oftast rapporterar man om Corporate 
Citizenship i en sidoskrift. De redovisningsstandarder som finns idag är för 
komplicerade och tar för mycket tid, dessutom passar de mest stora företag.  

Steinholz är till viss del skeptisk till företagens samarbeten med NGOs. Han 
hävdar att dessa organisationer ligger efter i utvecklingen och att de ibland 
inte är tillräckligt seriösa. 

 ”De har varit mjuka för länge och nu har de lärt sig att vara 
marknadsorienterade, men då har de glömt bort ideologin istället” 

(Daniel Steinholz, Ogilvy) 

Enligt Ståhlberg har företag kommit olika långt i sin utveckling inom 
Corporate Citizenship, beroende på vilken bransch de verkar i. De som 
tidigast exponerades för problem på detta område var konsumentvaror, det är 
också de företag som har kommit längst i frågan. Detsamma gäller för gruv- 
och oljeindustrin, där naturtillgångar utnyttjas. Traditionell verkstadsindustri 
ligger längre bak i utvecklingen, men nu är processen igång även där. 
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Ståhlberg hävdar att företagen är reaktiva, och att de reagerar först när det 
ställs krav på dem. Ett tydligt exempel är att investerare och analytiker nu 
granskar företagen och ställer frågor om hur företagen arbetar inom dessa 
områden. Detta får snabbt reaktioner från ledningen. 


