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Title: CSR, a masquerade for firms? – a study about why a number of Swedish firms choose 

to work with CSR. 

Background: Social inequality, economic imbalances and greenhouse gas emissions are 

some of the greatest risks threatening society today. Society has become more aware of these 

risks and has started to demand firms to take more responsibility. During the last 30 years 

firms and mainly large firms has chosen to work with something called CSR. CSR stands for 

Corporate Social Responsibility which is the work firms engage with to take responsibility 

for environment and society as a whole. Scientists and business people has taken two sides 

towards CSR, one side argues that CSR cost more than it tastes and the other side argues that 

firms which engage with CSR will gain economic benefits. Despite the conflict between 

these two groups a majority of the largest firms has already chosen to work with CSR. One 

may wonder why firms choose to work with CSR? 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to identify the underlying motives to why a couple of 

large Swedish firms choose to engage with CSR-work. Furthermore, co-workers at the firms 

investigated in this thesis will be interviewed about their perception of the CSR-work. 

 

Method: This thesis will use a qualitative method where ten respondents at five firms will be 

interviewed thoroughly. The firms interviewed in this study has been chosen because of their 

size and prior work with CSR. Due to the small number of respondents no general 

conclusions can be reached about Swedish firms and their attitude towards CSR. 

 

Conclusions: The study shows that economic incentives are the most determinant motive to 

why the studied firms choose to work with CSR. Contrary to prior critics of CSR all firms 

interviewed in the study agree that by working with CSR, firms will gain economic benefits. 

The study also shows that the co-workers of the firms in the study are all positive of their 

firms CSR-work. Furthermore the study has shown how the concept CSR is being replaced 

by the concept sustainability. 



Sammanfattning 
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Författare: Victor Grossman 

Handledare: Fredrik Karlsson  

Examinator: Karin Jonnergård  

Titel: CSR, ett spel för gallerierna? – en studie om varför ett antal Svenska företag väljer att 

arbeta med CSR. 

Bakgrund och problem: Sociala orättvisor, rådande ekonomiska obalanser och utsläpp av 

växthusgaser är några av de största riskerna som hotar samhället idag. Samhället har blivit 

alltmer medvetna om dessa risker och kräver företag tar ett större ansvar. Under slutet av 

1900-talet fram till idag har företag och främst stora företag börjat arbeta med något som ofta 

benämns CSR. CSR syftar till arbetet företag utför för att ta ansvar för samhället och miljön. 

Inom forskningsvärlden och näringslivet har det vuxit fram två huvudgrupper kring ämnet 

CSR där den ena gruppen beskriver  arbetet med CSR som något positivt för företag att 

arbeta med medan den andra gruppen hävdar motsatsen och menar att arbetet med CSR är 

både kostsamt och onödigt för företag att arbeta med. Trots konflikten mellan dessa grupper 

ökar arbetet med CSR bland företag idag. En rimlig fråga är, varför väljer företag att arbeta 

med CSR? 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga motivbilden för ett antal Svenska företags 

CSR arbete. Vidare beskrivs hur detta arbete uppfattas av medarbetarna på företagen, Samt 

hur det påverkas deras dagliga arbete. 

 

Metod: Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod där data har samlats in genom riktade 

intervjuer med tio medarbetare på fem stora Svenska företag. Företagen har valts ut på grund 

av sin storlek och för att de har arbetat med CSR i stor utsträckning och under en längre tid. 

På grund av det begränsade urvalet härleder uppsatsen inga generella resultat utan analyserar 

enbart fallföretagens arbete och motivbakgrund kring CSR. 

 

Slutsatser: Studiens resultat visar att det ekonomiska motivet är det med störst påverkan till 

varför företagen i studien väljer att arbeta med CSR. Fallföretagen i studien hävdar att arbetet 

med CSR för med sig positiva ekonomiska effekter för företagen. Studien visar också att 

medarbetare på företagen är medvetna om sina respektive företags CSR-arbete och är 

positiva till det. Studiens resultat visar även en trend bland fallföretagen där begreppet CSR 

håller på att ersättas av främst begreppet hållbarhet och i vissa fall interna begrepp. 
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Kapitel 1: Inledning 

I det inledande kapitlet beskriver författaren hur bland annat sociala orättvisor och 

miljöförstöring är några av de största hoten mot dagens samhälle. Vidare redogör författaren 

hur gränsöverskridande problem orsakade av den ökade globalisering ligger i grunden för 

framväxten av dessa problem som sedan har lett till framväxten av begrepp såsom  hållbar 

utveckling och företagsansvar (CSR). Kapitlet fortsätter med en problemdiskussion där en 

fortsatt argumentation och diskussion kring hur näringslivet ser på CSR och varför företagen 

väljer att ta ansvar och aktivt arbeta med CSR. Kapitlet avslutas med problemformulering och 

syfte där forskningsfrågor och fokus blir preciserat samt en presentation av uppsatsens 

disposition.  

 
1.2 Problembakgrund 
Begreppet hållbar utveckling lanserades år 1987 i Brundtland rapporten av FNs 

världskommission för miljö och utveckling (NE, 2012). Hållbar utveckling definierades i 

rapporten som ”en utveckling vilken tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

framtida generationers behov att tillfredsställa sina egna behov”. Begreppet har blivit 

allmänt vedertaget och ökat i popularitet alltsedan sin lansering (Grafström et al, 2008; 

Löhman & Steinholtz, 2003). Idag råder ringa tvivel om att hållbar utveckling upprättats 

som ett mål och en utmaning vilken mänskligheten tillsammans måste överkomma 

genom många olika grupperingar i samhället. 

 

Sociala orättvisor, rådande ekonomiska obalanser och utsläpp av växthusgaser beskrivs 

som de enskilt största riskerna samhället står inför, enligt en studie som World Economic 

Forum (WEC) genomfört. I studien har 469 företagsledare och experter världen över 

blivit intervjuade (Global Risks 2012, 2012).  Dessa aktuella risker är förutom ett hot mot 

mänskligheten även ett hot mot globaliseringen (DN, 2012). Bristen på internationella 

och nationella säkerhetssystem som kan kontrollera dessa risker anses dessutom vara 

otillräckliga. Även existerande lagstiftning och regelverk gällande hållbarhetsfrågor 

räcker inte till för att hantera denna typ av risker och problem.  

 

Reglering är ett verktyg som alltid har existerat i våra samhällen för att kontrollera olika 

av det dominerande samhället avvikelser och felaktigt beteende (Lodge, 2007). Den 

traditionella definitionen av reglering beskriver staten som den centrala aktören inom ett 

samhälle vilken skapar och kontrollerar att samhällets invånare följer dessa regler (Black, 

2002). Dagens reglering kan beskrivas som en typ av reglering där staten har mindre 

betydelse till förmån för självreglering, ibland med hjälp av statligt oberoende aktörer 

som till exempel branschorganisationer.  
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Den ovan beskrivna utvecklingen har kommit att benämnas som framväxten av den 

reglerande staten. (Majone, 1997). Majone beskriver hur den reglerande staten 

decentraliserar makten över reglerandet till oberoende aktörer som inte påverkas av 

politiska maktskiften.  Regleringen i sig kan i vissa fall, menar Majone ske enbart för 

sakens skull utan att fylla någon egentlig funktion.  Eberlain & Grande vidareutvecklade 

begreppet den reglerande staten till den reglerande regimen, vilket även inkluderar 

transnationella nätverk och organisationer som utvecklar standarder för sina respektive 

branscher (Eberlain & Grande, 2005).  

  

Världens nationer tävlar ständigt med varandra om att erbjuda de bästa förutsättningarna 

för företags verksamheter (Lutz, 2004). Detta scenario passar väl in på beskrivningen för 

en effektiv marknad där konkurrensen mellan olika aktörer resulterar i den effektivaste 

och bästa lösningen. När företagens samhällspåverkan inkluderas i beräkningen kan 

utfallet dock bli tvärtom och istället ett marknadsmisslyckande vilket är ett ekonomiskt 

ineffektivt utfall som orsakas av ett företagsbeteende där målet är att maximera den 

individuella nyttan utan hänsyn till den kollektiva nyttan (Bannock, 1998).  

Sullivan & Lazonick beskriver att det främsta målet bland majoriteten av amerikanska 

bolag under 1980-2000 talet var att maximera aktieägarnas värde (Sullivan & Lazonick, 

2000). Detta mål blev kritiserat under åren kring 2000-talet för att utnyttja människor i 

fattiga länder och utsatta situationer för att öka aktieägarnas värde (Geer & Trollestad, 

2009).  Under samma tid så skakades västvärlden av flera stora företagsskandaler där 

ledande befattningshavare tillskansade sig enorma tillgångar på bekostnad av företagets 

anställda och intressenter (Enron, Worldcom etc.). 

   

En effekt av dessa företags skandaler var att företag började använda sig av så kallad 

hållbarhetsredovisning (De Geer & Trollestad, 2009). Företag började arbeta med en 

intressentmodell i åtanke där den kollektiva nyttan hade ett större fokus än det tidigare 

fokus på endast ägarnas välbefinnande. Företag skapade olika uppförandekoder och 

regelverk vilka skulle följas för att visa sitt ansvar gentemot samhället och ansträngning 

för att skapa hållbarhet. 

 

Det har vuxit fram mängder av begrepp kring ämnet hållbar utveckling och företagens 

arbete med hållbar utveckling (Larsson, 2009). Howard Bowen anses vara en av 

pionjärerna inom ännet och skrev 1953 om företagens sociala ansvar (Garriga & Melé, 
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2004). Bowen använde begreppet socialt ansvar gällande företagens bidrag till en hållbar 

utveckling, begreppet har under årens lopp bytts ut och idag är Corporate Social 

Responsibility (CSR) ett av det mest välkända och använda begreppet för att beskriva 

företagens hållbarhetsarbete. 

  

År 2005 redovisade 80 procent av de så kallade Fortune 500 företagen sitt arbete och 

engagemang gällande hållbarhet och socialt ansvarstagande (Grafström et al, 2008, sid. 

16-17). I Europa visade motsvarande resultat vara ungefär 56 procent av de stora 

börsbolagen. Tidigare forskning har visat att större bolag med minst 250 anställda arbetar 

än mer med CSR än mindre företag (Andersson et al, 2009; Foster, 1986; Lium, 2009; 

Meek et al, 1995; Wattz & Zimmerman, 1986). En orsak till detta tros vara det faktum att 

stora företag har fler intressenter och därmed mer att förlora på att inte arbeta med CSR.   

  

Begreppet CSR syftar till arbetet företag utför för att upprätthålla en socialt hållbar 

utveckling (Melchior, 2008). Ett Företags CSR-arbete utgår ifrån företagets intressenter 

och utformas utifrån olika ramverk och rekommendationer distribuerade  av flera olika 

organisationer och aktörer.  Utbudet av ramverk är stort, Mats Jutterström redovisade 

utan svårigheter 100 olika standarder för CSR i sin studie och menar att listan är långt 

ifrån komplett och kunde gjorts mycket längre (Jutterström, 2006). 

 

Archie B. Carroll är ett återkommande namn inom forskningen kring CSR (Carroll, 

1991). Carroll beskriver CSR-arbetet som en pyramid med olika nivåer av ansvar där 

ekonomiskt ansvar är grunden som företag måste uppfylla för att vidare kunna ta 

juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar. 

 

CSR Sweden definierar CSR som (CSR Sweden, 2012):  

  ”CSR – innebär att företag, på eget initiativ, aktivt engagerar sig i        

   samhällsutvecklingen” 

 

Den Europeiska kommissionen definierar CSR som en process där företag tar ansvar för 

miljö, ekonomi och samhället i sin verksamhet utöver vad lagen kräver (EU, 2002). 
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1.2 Problemdiskussion 

Diskussionen om CSR och hur företag skall inkludera hållbarhet i sin verksamhet idag är 

ett av de mest uppmärksammade ämnena kring företagande och bolagsstyrning. Oenighet 

råder mellan företagare, forskare och intresseorganisationer kring huruvida företag bör 

engagera sig i att arbeta med CSR eller vilka de bakomliggande motiven till företagens 

CSR-arbete är. 

 

Svenskt Näringsliv betonar att företags huvudsyfte och mål är att skapa tjänster och 

produkter på ett effektivt sätt samtidigt som de vårdar relationen till sina intressenter 

(Svenskt Näringsliv, 2004). Med bättre relationer till intressenterna kan företag nå ut till 

omvärlden på ett effektivare sätt och anpassa sig efter förändringar i marknadens 

efterfrågan. Vidare menar Svensk Näringsliv att företag bör ha tydliga värderingar då 

detta minskar risken för onödiga konflikter.  Löhman & Steinholtz beskriver också att 

företag måste arbeta för att förstå omgivningens förväntningar och kan i gengäld vinna 

ett bättre rykte på marknaden (Löhman & Steinholtz, 2003). 

 

Mats Qviberg, dåvarande vd för Investment AB Öresund, menar till skillnad från CSR-

Sweden att företag redan bidrar till samhällets bästa genom att producera varor och 

tjänster på ett effektivt sätt utan att arbeta extra med exempelvis CSR (Qviberg, 2006).  

Qviberg anser även att om företag omformas till någon sorts ”privat 

myndighet”(Qviberg, 2006) kommer marknadsekonomi skadas och därmed inte fungera 

lika effektivt som innan. 

 

 ”sätt stopp för det flummiga etikpratet innan det sätter krokben för  företagandet i 

 vårt land” (Qviberg, 2006). 

 

Marcus Storch, ordförande i Nobelstiftelsen, anser i likhet med Qviberg att det är 

företags vinstintresse som påverkar dem till att agera långsiktigt och ta sitt ansvar, inte 

deras pliktkänsla till samhället (Storch, 2006). Storch menar vidare att när företag inte 

visar sitt etiska åtagande eller CSR arbete så behöver det nödvändigtvis inte betyda att de 

tar ett mindre socialt ansvar.  

 

Inom forskningen råder det oenighet om huruvida ett extra arbete med CSR ger företag 

fördelar och en högre effektivitet (Blowfield & Frynas, 2008; Friedman, 1962; 
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Henderson, 2002).  En del av de forskare som har studerat CSR anser att ett aktivt CSR 

arbete för med sig stora kostnader som inte vägs upp av fördelarna detta arbete för med 

sig (Blowfield & Frynas, 2008). Friedman menar att företag endast har ett ansvar vilket 

är ansvaret gentemot sina ägare (Friedman, 1962). Trots detta har som ovan nämnt 

tidigare forskning visat att stora företag oberoende om de är börsnoterade eller inte 

jobbar mer med CSR än mindre företag och att detta troligtvis har sin grund i att stora 

företag har större nätverk med fler intressenter än mindre företag (Lium, 2009;  

Andersson et al, 2009). 

 

Aneel Karnani anser att konceptet CSR är onödigt, han menar i likhet med Friedman att 

företag endast verkar för sin egen vinning (Karnani, 2010). Vidare menar han att det 

finns företag som är framgångsrika samtidigt som de ökar den sociala välfärden, detta 

menar han är mer av en slump än en följd av beslutfattande från företag. Karnani menar 

att eftersom en stor del av samhället vänder sina blickar mot företagens CSR arbete kan 

det arbete som är av vikt hamna i skymundan och glömmas bort.  

 

En del av forskningen kring CSR har beskrivit problemen kring att begreppet i sig saknar 

någon allmänt vedertagen definition vilket medför svårigheter i att avgöra huruvida 

företag faktiskt arbetar med CSR och tar sitt ansvar (Vanclay, 2004; 2001; Gond & 

Crane, 2008; McWilliams et al, 2006). Som en följd av detta har en misstro spridits kring 

företagens val av att arbeta med CSR och om detta bara är tomt prat från deras sida. 

 

Diskussionen om huruvida företag bör engagera sig i att arbeta med CSR pågår som ovan 

visat mellan forskare, politiker och ledande aktörer inom näringslivet.  Som tidigare 

nämnts finns det olika åsikter om huruvida företagen bör arbeta med CSR och vilka 

bakomliggande motiv de företag som väljer att arbeta med CSR ser. Trots att dessa 

motsättningar existerar råder det inga tvivel om att stora företag idag har ökat sitt arbete 

med CSR och hållbarhet (American Progress, 2007; Nordholm et al, 2011).  

 

Den Europeiska kommissionen beskriver tre motiv till att många företag väljer att arbeta 

aktivt med CSR (EU, 2002).  Det första motivet enligt EU är det att om företag för en 

god arbetspolitik och tar hand om sin personal får de i gengäld en bättre produktivitet. 

Det andra motivet är det som tidigare har berörts angående förbättringen utav ett företags 

rykte som ett aktivt CSR arbete för med sig. Det tredje och sista motivet som EU 

beskriver är att företag agerar utifrån principer och välvilja. Bansal & Roth har även 
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beskrivit lagen som ett fjärde motiv till företagens arbete med CSR (Bansal & Roth, 

2000).  Detta fjärde motiv som Bansal & Roth beskriver strider mot flera definitioner av 

CSR där CSR beskrivs som något vilket företag gör utöver det vad lagen kräver (CSR-

Sweden, 2012; Larsson, 2009; Lekunze, 2007; EU, 2002). Förespråkare för CSR menar 

att företag har allt att vinna genom att arbeta med CSR, bland annat för detta arbeta med 

sig ett stärkt rykte och gör företaget effektivare (CSR-Sweden, 2012) 

 

Meningsskiljaktigheterna mellan dagens grupper som förespråkar CSR och de som 

förkastar CSR väcker frågor kring varför företag egentligen väljer att arbeta med CSR 

och hållbarhet. En stor del av den tidigare forskningen (Carroll 1991; 1979, Löhman & 

Steinholtz, 2003;  Grafström, 2008) har riktat in sig mer på att undersöka och beskriva 

CSR ur bland annat ett bolagsstyrningsperspektiv. Bristen på omfattande forskning kring 

varför företagen arbetar med CSR skapar också frågor samt intresse om detta fenomen.  

Intressentteorin och Legitimitetsteorin återkommer flera gånger inom den tidigare 

forskningen kring CSR för att beskriva varför företag väljer att arbeta med CSR 

(Grafström, 2008; Löhman & Steinholtz, 2003; CSR-Sweden, 2012, Blombäck & 

Wigren, 2008; Broqvist et al, 2008). Antagandet om att företag endast existerar och 

verkar för att maximera ägarnas avkastning återkommer även det ofta inom CSR-

forskningen för att förklara varför företag väljer att arbeta med CSR då detta arbete i 

vissa fall kan öka avkastningen till ägarna (EDU, 2012).  

 

Den forskning som tidigare gjort kring varför Svenska företag väljer att arbeta med CSR 

har ofta valt att studera det övergripande arbetet och ledande befattningshavare syn på 

detta arbete (Birgersson & Svensson, 2011; Broqvist et al, 2008).  Det multinationella 

revisionsföretaget Grant Thornton genomförde år 2008 en undersökning där 7 800 

företag i 34 olika länder blev tillfrågade till deras bakomliggande motiv till sitt CSR 

arbete (Grant Thornton, 2008).  I deras undersökning svarade 65 procent av företagen att 

den viktigaste faktorn till företagens arbete med CSR är att skapa en god förutsättning för 

medarbetarna så att dessa väljer att arbeta och stanna på företaget. Den faktor vilken 

rangordnades som den näst viktigaste var möjligheten till effektivisering och 

kostnadsminimering (63 procent) som CSR och hållbarhetsarbetet för med sig. Det etiska 

motivet och viljan att rädda världen beskrev 40 procent av företagen som en motiverande 

faktor till sitt CSR och hållbarhetsarbete.  

Problembakgrunden har visat att en stor del av dagens företag arbetar som ovan nämnt 

med CSR. Vad som är intressant att undersöka är varför företag väljer att arbeta med 
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CSR och hur de ser på begreppet CSR? Vidare är det intressant huruvida företags 

medarbetare delar företagets syn på CSR och varför de väljer att anamma denna syn. 

Enligt agentteorin kan det uppstå problem mellan principalen (ägaren) och agenten 

(medarbetaren) i hur ett arbete skall utföras och att arbetet utförs enligt principalens 

önskemål (Eisenhardt, 1989; Davis, 2005; Jonnergård et al, 2010; Fama, 1980).  Utökad 

kunskap om medarbetarnas syn och huruvida de följer företags CSR-standarder skulle 

vara till hjälp vid arbetet med att planera framtida ramverk och strategier för CSR då 

denna kunskap kan ge information om vilka krav som kan ställas på medarbetarna utan 

att ett oönskat beteende uppstår. 

1.3 Problemformulering & Forskningsfrågor 

 

Uppsatsen kommer att behandla följande två frågor: 

 

Varför väljer ett antal svenska företag att engagera sig med CSR-arbete? 

 

Hur uppfattar företagets medarbetare detta arbete och hur påverkar det deras dagliga 

arbete? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga motivbilden för ett antal Svenska företags CSR 

arbete. Vidare beskrivs hur detta arbete uppfattas av medarbetarna på företagen, Samt hur 

det påverkas deras dagliga arbete. 
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Kapitel 2: Metod 

I detta kapitel kommer uppsatsens valda metodansats att diskuteras och presenteras. Kapitlet 

kommer beskriva hur arbetet kommer att fortgå med uppsatsen samt vilken vetenskaplig 

utgångspunkt som uppsatsen utgår ifrån. 

 

2.1 Metodval 

Ett ämne kan undersökas och mätas på olika sätt. Två tillvägagångssätt som det ofta talas 

om vid genomförandet av en studie är det kvantitativa eller det kvalitativa 

tillvägagångssätten (Bryman & Bell, 2005; Patel, 1994). Skillnaden mellan dessa två är 

att en kvantitativ studie mäter och undersöker ämnet genom kvantifiering av data med 

hjälp av statistik och kalkyler. En kvantitativ studie tillämpar ofta statistiska metoder och 

modeller för att redovisa och analysera resultat från studien. 

 

Ett kvalitativt tillvägagångssätt fokuserar istället på att undersöka ett ämne genom 

"verbal” kommunikation med respondenten (Bryman & Bell, 2005; Patel, 1994). 

Kvalitativa studier och framförallt intervjuer kan vara komplicerade att sammanställa och 

använda för att härleda ett övergripande resultat men har förmågan att fånga upp en mer 

detaljerad bild på individnivå medan kvantitativa studier ger en bättre övergripande bild. 

När syftet är att härleda och beskriva vilka åsikter människor har och hur de tänker 

lämpar sig dock intervjuer bäst som metod (Andrén & Rosenqvist, 2006). 

 

Denna uppsats har använt sig av kvalitativa intervjuer för att undersöka företagens 

bakomliggande motiv till att arbeta med CSR. Studien i denna uppsats söker inte att 

härleda några övergripande resultat för Sveriges företag utan vill som ovan nämnt ge en 

djupare beskriver av ett antal Svenska företags och individers inställning till CSR På 

grund av detta är det lämpligast att genomföra en kvalitativ studie med intervjuer där 

respondenten tillåts utrymme för djupare resonemang. 

 

Denna studie är uppdelad i två delar där den första delen syftar till att beskriva tidigare 

kunskap och teori kring ämnet CSR och hur företagen förhåller sig till CSR och den 

andra delen vilken ämnar undersöka uppsatsens syfte bland ett antal svenska företag. På 

grund av detta anser jag att en deduktiv ansats är den mest lämpliga för denna typ av 

studie. Genom att använda en deduktiv ansats med induktiva inslag såsom kvalitativa 
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intervjuer prövar man den studiens empiri mot teorin för att finna likheter och skillnader 

mellan dem (Patel, 1994).  

 

När en studie utgår ifrån en induktiv ansats använder den sig inte av en teoretisk grund 

utan bygger på direkta observationer av det studerade problemet i detta fall företagens 

inställning till CSR (Patel, 1994). Studien i denna uppsats använder en deduktiv ansats 

där kvalitativa intervjuer används för att skapa en bättre förståelse för varför företag 

väljer att arbeta med CSR. Studien söker inte att finna resultat vilka går att generalisera 

utan kommer endast att söka, bekräfta eller avfärda antaganden från redan existerande 

teori och tidigare forskning inom ämnet. Det kan däremot föras en diskussion om 

huruvida studien använder sig delvis av en induktiv ansats då det sedan tidigare inte finns 

fullt lika grundlig teori kring motiven för ett CSR arbete som det finns för CSR i 

allmänhet. Trots detta återkommer diskussioner och åsikter om motiv till företagens CSR 

arbete tillräckligt många gånger i tidigare forskning för att en uppfattning och 

grundantaganden kring ämnet skall kunna arbetas fram. 

 

Intervjuerna i denna studie kommer att vara mestadels personliga men även 

telefonintervjuer om detta fodras. Jag kommer att tillämpa öppna frågor då syftet som 

tidigare nämnt är att få en djupare förståelse vilket betyder att det i stort sett inte finns 

några rätt eller fel svar. 

 

2.2 Primär & Sekundärdata 

I studien kommer det att förekomma främst primär data och en mindre del sekundär data. 

Sekundär data är data och information som sedan tidigare finns inom ett ämne (Patel, 

1994). Sekundär data som använts i denna uppsats kommer från tillförlitliga källor vilket 

gör den relevant och trovärdig. Fördelarna med att använda sekundärdata är att den redan 

existerar vilket gör det lättare och mindre tidskrävande att samla in den önskade 

informationen (Bryman, 2008). Sekundärdata har som ovan nämnt ofta genomgått en 

granskningsprocess vilket medför en hög trovärdighet till informationen. Trots detta 

måste trovärdigheten för sekundärdata fastställas. Genom att noga välja ut trovärdiga 

källor som har blivit graderade och igenkända av tredje part kan informationen fastställas 

som trovärdig. Om det studerade ämnet är ett populärt ämne och ständigt i förändring 

ställs det ytterligare krav på att källorna skall vara relativt nya (Patel, 1994). När det 

gäller uppsatsens empiri kommer den först och främst bestå av primärdata som samlats in 
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genom intervjuer men även sekundär data i form av fallföretagens eget tryckta 

information om sitt CSR och hållbarhetsarbete. 

 

Primärdata är till skillnad från sekundärdata information som samlas in för ett specifikt 

syfte (Bryman, 2008; Patel, 1994). När primärdata samlas in är det viktigt att det sköts på 

ett tillfredställande och tillförlitligt sätt så att den insamlade informationen går att 

använda. Primärdata kan till skillnad från sekundärdata vara tidskrävande att samla in 

samt säkerställa dess relevans och trovärdighet. Primärdata i denna uppsats består av 

intervjuer med tolv stycken anställda på de fem företagen inkluderade i studien. 

Primärdata från intervjuerna kan komma att kompletteras med fallföretagens egna tryckta 

information angående deras CSR och hållbarhets arbete om det finns skäl för detta. 

2.3 Validitet & Reliabilitet 

När en studie genomförs är det viktigt som ovan nämnt att informationen samlas in på ett 

trovärdigt och tillförlitligt sätt (Patel, 1994). Inom forskningen används begreppen 

reliabilitet och validitet för denna problematik (Brinkman & Kvale, 2009). Reliabilitet 

syftar till den genomförda studiens tillförlitlighet och konsistens. En studie som har en 

hög reliabilitet skulle om studien skulle göras om att erhålla samma resultat detta kallas 

ofta för extern reliabilitet (Bryman & Bell, 2005).  Intern reliabilitet innebär att de 

forskare som har utfört studien tillsammans bestämmer hur resultaten skall tolkas, en 

förutsättning för detta är att studien genomförs av fler än en person. 

 

Begreppet Validitet syftar till hur sanningsenlig och trovärdig studien är (Brinkman & 

Kvale, 2009). För att detta skall uppnås måste studien och dess resultat framställas på ett 

trovärdigt sätt och diskuteras. En studie som har en hög validitet undersöker det som den 

har tänkt undersöka, det vill säga mäter studien det som den har tänkt mäta (Esaisson et 

al, 2012). Validitet menar Brinkman & Kvale bygger på att forskaren kan uppvisa god 

förmåga och skicklighet till att diskutera, ifrågasätta och bevisa sin tes. 

 

Begreppen validitet och reliabilitet har ofta en relativt bestämd definition när det gäller 

kvantitativa studier men när det gäller kvalitativa studier har begreppen ansetts vara 

otillräckliga (Svensson & Starrin, 2010).  Inom kvalitativa studier används begreppet 

validitet men inte lika systematiskt och genomgående som i kvantitativa studier. I vissa 

fall kan en kvantitativ studie välja att använda sig av begreppet trovärdighet till förmån 

för validitet. Vid en kvalitativ studie är det svårare att jämföra resultatet från studien med 
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andra liknande studier då validiteten inte kan säkerställas på detta sätt eftersom att 

kvalitativa studier är beroende av kontexten på ett annat sätt än kvantitativa studier. Det 

viktiga vid en kvalitativ studie är att syftet besvaras av studiens resultat menar Svensson 

& Starrin. Denna typ av validitet där studiens syfte och  teori bekräftas av empirin kallas 

för intern validitet och är lämplig att tillämpa vid kvalitativa studier (Bryman & Bell, 

2005). 

 

Denna uppsats har arbetat för att skapa en hög reliabilitet och validitet. Den inkluderade 

vetenskapliga litteraturen och teorin har en hög reliabilitet då denna information har 

använts i tidigare forskning och blivit graderade av flera trovärdiga aktörer utöver detta 

kommer flera källor användas för att beskriva enskilda teorier och fenomen. Vad det 

gäller uppsatsens genomförda studie kommer intervjuerna att genomföras med en hög 

reliabilitet samt att respondenterna får ta del av sammanställning av intervjuerna för att 

godkänna dessa på detta sätt kommer även en hög validitet att skapas för studien. 

 

2.4 Trovärdighet 

Inom den kvalitativa forskningen återkommer begreppet trovärdighet istället för 

begreppen validitet och reliabilitet (Bryman & Bell, 2005). Begreppet trovärdighet utgörs 

av fyra kriterier. Dessa är: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att 

bekräfta. 

 

Tillförlitlighet syftar till att forskaren säkerställer att studiens resultat överensstämmer 

med verkligheten genom att genomförande är korrekt och att respondenterna återkopplar 

och samtycker till resultatet och genomförandet (Bryman & Bell, 2005).  Denna studie 

kommer att upprätta tillförlitlighet genom att respondenterna tar det av de sammanfattade 

intervjuerna för att säkerställa att allt som inkluderas i studien stämmer överens med 

verkligheten. 

 

Överförbarhet syftar till att den genomförda studien skall vara tydlig med vilken kontext 

och vilka omständigheter som råder kring studien (Bryman & Bell, 2005). Genom att 

göra detta kan andra forskare och aktörer som vill använda resultatet bedöma huruvida 

denna kontext är jämförbar med deras studier och ändamål. Denna uppsats söker att 

upprätta en tydlig disposition vilket skall underlätta för läsaren att förstå studiens struktur 

och natur. Detta gäller även för faktorn som kallas pålitlighet vilken syftar till att studien 
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skall vara tydlig och redogöra för alla steg (Bryman & Bell, 2005). När studien är klar 

kan utomstående kolleger och andra forskare granska studien för att avgöra huruvida 

studiens resultat är realistiskt och berättigat.  

 

Den sista faktorn som jag har valt att kalla bekräftelse innebär att den som genomför 

studien skall bevisa och beskriva att denna har genomfört studien på ett objektivt och 

oberoende sätt (Bryman & Bell, 2005). Genom att jobba med flera olika källor både i 

litteraturen och i studien skall denna faktor uppfyllas. 

2.6 Insamlingsmetod 

I detta avsnitt kommer uppsatsens val av datainsamlingsmetod presenteras och 

argumenteras för utifrån en teoretisk diskussion inom ämnet. Vidare kommer studiens 

respondenter att presenteras. 

2.6.1 Urval 

Genomförandet av en kvalitativ studie innefattar färre respondenter än en kvantitativ 

studie (Nyberg, 2000). Antalet respondenter som är relevant för en studie är olika och 

generellt brukar det sägas att en studie skall inkludera tillräckligt många respondenter för 

att kunna svara på sina ställda frågor. När antalet respondenter är bestämt är det viktigt 

att dessa respondenter är signifikanta och relevanta för studien. Urvalet av respondenter 

kan ske på flera olika sätt exempelvis slumpmässigt urval, strategiskt urval, 

stickprovsurval och riktad urval (Andrén & Rosenqvist, 2006).  

 

Denna uppsats har använt sig av ett riktat urval vilket innebär att intervjuerna genomförs 

med ett på förhand utvalda respondenter (Andrén & Rosenqvist, 2006). Resultatet från ett 

riktat urval kan inte förväntas vara representativ för några andra än just studiens 

respondenter. Målet med denna typ av studie är istället att urskilja variationer i 

respondentens sätt att tänka kring det studerade fenomenet. 

 

Studien i denna uppsats har genomförts på fem olika företag. Företagen som har valts ut 

för studien arbetar redan aktivt med CSR och hållbarhetsfrågor och anses vara stora 

företag då de har fler än 200 anställda. Flera av företagen i studien har vid flera tillfällen 

även figurerat i både media och har på eget initiativ publicerat externa redovisningar 

angående deras CSR och hållbarhetsarbete vilket vittnar om en hög medvetenhet kring 

dessa frågor. Genom att företagen i studien har en hög medvetenhet om CSR och frågor 

kring detta är sannolikheten större att dessa företag kan identifiera CSR-arbetets 

bakomliggande motiv. Genom att välja stora företag ges möjligheten att undersöka 
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uppsatsens andra frågeställning och genom att företagen i studien redan arbetar med CSR 

och hållbarhetsfrågor kan som ovan nämnt möjligheterna att erhålla svar på uppsatsens 

första frågeställning öka. Företagen inkluderade i studien bedriver även olika sorters 

verksamheter vilket kan ge en inblick i om skillnader i arbetet med CSR kan tänkas bero 

på detta.  

  

Denna uppsats kommer som tidigare nämnt inte söka att presentera några generella 

slutsatser kring varför Sveriges företag väljer att arbeta med CSR och hållbarhet utan 

syftar till att ge en djupare förståelse för de studerade företagens inställning till CSR och 

deras medarbetares inställning till CSR arbetet. Lantz menar att om en studie söker att 

dra generella slutsatser utifrån sitt resultat måste hänsyn tas till storleken på urvalet så att 

detta är statistiskt signifikant (Lantz, 2007). Vidare konstaterar Lantz att en studie skall 

avslutas när ett resultat är funnet som ger en begriplig helhetsbild vilken saknar inre 

motsättningar. 

 

I arbetet med mitt urval har jag tagit kontakt med de fem företag som ingår i studien för 

att med deras hjälp finna personer som på bästa sätt kan hjälpa till att besvara mina 

frågor.   

Företag Respondenter för övergripande frågor 

Axfood Åsa Domeij, Miljöchef 

Fenix 

Outdoor 
Aiko Bode, Chief Sustainability Officer 

IKEA Carina Skov-Pedersen, Miljö koordinator 

Swedbank Amanda Jackson, Specialist human rights 

Vattenfall Magnus Enell, Senior Sustainability advisor 

Tabell 2.6.1.1 Fallföretag och respondenter för övergripande frågor 

 

Utifrån respondenternas i tabell 2.6.1 svar och rekommendationer har jag valt ut 

medarbetare på varje företag för ytterligare en intervju som skall hjälpa till att besvara 

uppsatsens andra frågeställning. 

Företag Medarbetare på företagen 

Axfood Alexander Goude, Butiksbiträde 

Fenix 

Outdoor Ulrika Lidén, Marknadschef för Sverige 

IKEA Anna Bengtsson, Butiksbiträde 

Swedbank Rashed Faizi, Bankbiträde 

Vattenfall Ann Berg, Safety & Performance chef 
Tabell 2.6.1.2 Fallföretag och respondenter för medarbetarnas åsikter 
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2.6.2 Datainsamling 

Arvidson & Rosengren anser att studier som syftar till att undersöka människors tankar 

och beteende ställs inför två val (Arvidson & Rosengren, 2002). Antingen kan den som 

utför studien fråga människor eller observera människor beteende gentemot det studerade 

fenomenet. Om studien ämnar härleda hur människor tänker är det bästa sättet helt enkelt 

att fråga människorna kring detta. Alternativet att observera eller på annat sätt härleda 

människors tankar och beteende är mycket besvärligt och tidskrävande menar Arvidson 

& Rosengren. Vidare konstaterar de att frågemetoden är den mest förekommande 

metoden i denna typ av studier men understryker dock att människor kan tendera att 

förvränga sanningen om sina tankar när det blir tillfrågade. Detta problem kan även 

uppstå vid observationer menar Arvidson & Rosengren då gränsen för att ett visst 

beteende och ett annat beteende ibland kan vara tunn vilket medför så kallade 

kodningsproblem kring vilka beteenden som skall räknas in i studien och hur de skall 

tolkas.  

 

När förkunskaperna inom studiens forskningsämne är begränsade måste forskaren vara 

öppen för alla typer av intryck (Arvidson & Rosengren, 2002). Utgångspunkten i denna 

situation är att respondenten sitter på hemlig kunskap. Om vi istället har mycket 

förkunskap kan frågorna vara mer riktade och den som intervjuar kan styra frågorna och 

intervjun tydligare än i det tidigare scenariot. Den senare typen av frågor lämpar sig i en 

strukturerad intervjuform såsom enkäter där möjligheten för avvikelser i svaren 

minimeras (Lantz, 2007).  

 

Eftersom att denna uppsats kommer att undersöka hur företagen och individer tänker 

kommer studien att fråga istället för att observera. Målet med uppsatsen är att erhålla 

relativt specifik kunskap inom ämnet CSR vilket medför att intervjuerna kommer att 

bestå av delvis riktade frågor som öppnar upp för vidare diskussioner och följdfrågor. 

2.6.3 Intervju 

Annika Lantz menar att en väl genomförd intervju skall uppfylla följande tre kriterier 

(Annika Lantz, 2007): 

  Studiens resultat skall ge god reliabilitet (Tillförlitliga) 

 Studiens resultat skall ha en hög validitet (Giltiga) 

 Resultaten skall kunna granskas kritiskt av andra 
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Vid en intervju sätt fokus på den intervjuades svar (Lantz, 2007). Vidare menar Lantz att 

även kroppsspråk kan användas för analys men att det som sagts är det som främst bör 

analyseras av den som intervjuar.  

 

Öppna och riktade intervjuer undersöker hur enskilda individer uppfattar ett specifikt 

ämne och fenomen (Lantz, 2007). Med denna typ av intervju härleds subjektiva 

bedömningar och föreställningar. En strukturerad intervju studie ger resultat som kan 

användas för att härleda några generalla beskrivningar av en population. Lantz beskriver 

fyra olika typer av intervjuer: den öppna, den riktat öppna, den halv-strukturerade och 

den strukturerade. Denna uppsats kommer tillämpa riktade öppna intervjuer. Riktade 

öppna intervjuer lämpar sig för att härleda individers upplevelser om ett visst fenomen 

och ger respondenten stor frihet att fördjupa sig i områden som intervjuaren väljer. 

Intervjuerna använder sig av så kallade frågeområden vilka respondenten rör sig inom.  

En öppen eller riktad intervju kan komma att ge flera olika perspektiv och definitioner av 

det studerade än strukturerade. Detta kan resultera i att en övergripande slutsats kan vara 

svår att finna.  Det viktiga menar Lantz är att intervjuaren ser till att få svar på sina frågor 

och när det gäller öppna frågor inte låter respondenten flyta ut för mycket utan måste 

arbeta för att respondenten håller sig inom ämnet (Lantz, 2007).  

 

Studien i denna uppsats kommer som tidigare nämnt använda en riktad intervju teknik då 

denna typ av öppen intervju som delvis använder sig av strukturerade frågor förväntas ge 

en djupare förståelse om företagens resonemang kring CSR och hållbarhet. Nackdelarna 

med öppna intervjuer gällande svårigheterna att generalisera och dra slutsatser från 

resultatet är inte något som jag anser vara ett problem för min studie då jag enbart är 

intresserad av att veta hur specifika företag och individer resonerar. 

2.6.4 Intervjufrågor 

Som ovan nämnt kommer studien i denna uppsats att använda sig av riktade intervjuer 

(Lantz, 2007). Fördelen med denna typ av intervju är att den använder sig av några 

riktade frågor för att rikta respondentens fokus på ett specifikt ämne samtidigt som det 

lämnar utrymme för fördjupning. Frågorna i denna intervju kommer vara breda och 

fungera som en introduktion till ämnet vilket medför en grund i relationen mellan 

intervjuare och respondent. Eftersom att uppsatsen mål är att undersöka företagens 

bakomliggande motiv för att arbeta med CSR krävs en försiktighet kring valet av frågor 

och sättet de framförs på för att inte påverka respondentens svar. Vid utformningen av 
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frågorna har jag använt mig av den teoretiska referensramen och modellen. I avsnitt 4.2 

presenteras frågorna som använts vid intervjuerna samt från vilken teori respektive frågor 

har sitt ursprung. 
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Kapitel 3: Teoretiskt referensram 

Detta kapitel behandlar litteratur som  förklarar motiven till varför företag väljer att engagera 

sig i ett aktivt CSR arbete. Vidare kommer även begreppet CSR att beskrivas och förtydligas. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning och presentation av en teoretisk modell vilken används 

i uppsatsen.  

3.1 Teorival 

Något som det ofta talas om inom forskningen kring företag och deras CSR-arbete är 

ryktet (Grafström, 2008; Löhman & Steinholtz, 2003; CSR-Sweden, 2012). Eftersom att 

rykte är något som företag erhåller av samhället är legitimitetsteorin högst relevant för 

denna uppsats eftersom att denna beskriver vikten av att företagen måste vinna 

förtroende från sin omgivning och ständigt arbeta för att behålla detta förtroende (Tilling, 

2004).  

 

Intressentteorin används ofta för att beskriva hur företagen påverkas av sin omgivning 

men främst för att beskriva hur företagen påverkar sin omgivning och används idag 

återkommande av företag för att utveckla sitt arbete med CSR (Grafström, 2008; Löhman 

& Steinholtz, 2003; Blombäck & Wigren, 2008).   

 

För att besvara uppsatsen andra forskningsfråga om hur medarbetare på företag uppfattar 

företagets CSR policy och hur denna policy har påverkat medarbetarnas arbetsdag har jag 

valt att använda mig av agentteorin. Agentteorin beskriver problematiken kring hur 

principalen (ägaren) skall kontrollera och säkerställa att agenten (medarbetaren) sköter 

sina arbetsuppgifter (Eisenhardt, 1989; Davis, 2005; Jonnergård et al, 2010; Fama, 1980). 

I kombination med agentteorin väljer jag att inkludera det klassiska perspektivet på 

företag som enbart fokuserade på att vinstmaximera (EDU, 2012). Detta eftersom att 

företag bedriver sina verksamheter med värdemaximering i fokus vilket gör att denna 

teori alltid hjälper till att förklara företags agerande. 

3.2 CSR 

Löhman & Steinholtz beskriver hur ordningen i världens samhällen förändrades under 

slutet av 1900-talet (Löhman & Steinholtz, 2003). Globaliseringen och den pågående 

avregleringen menar Löhman & Steinholtz har minskat politikens makt över näringslivet 

samtidigt som samhället har blivit bättre på att värdesätta företags arbete med miljö och 

sociala orättvisor. Enligt Löhman & Steinholtz innebär detta att företag inte enbart kan 

jobba med att framställa en överlägsen produkt utan att de även måste ta ansvar och visa 
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upp en god etik. Det viktiga är inte att företag är bäst utan att företag deltar och visar att 

de behandlar dessa frågor kring företagens ansvar ofta kallat Corporate Social 

Responsibility (CSR). FNs Världskommission definierade hållbar utveckling i 

Brundtland rapporten som en utveckling där dagens behov uppfylls utan att framtida 

generationers möjligheter för att uppfylla sina behov påverkas (, NE, 2012). 

 

Diskussionerna kring hållbarhet tog som ovan nämnt ordentlig fart under 1990-talet och 

med detta växte det även fram en mängd olika benämningarna och begrepp rörande 

hållbar utveckling (Larsson, 2009). Mängden av begrepp kring ämnet hållbar utveckling 

och speciellt företagens roll är många och ständigt under utveckling. L-O Larsson 

beskriver också CSR som det begrepp vilket har fått starkast fäste och är idag ett allmänt 

vedertaget begrepp för företagens arbete med hållbar utveckling.   

 

Begreppet CSR syftar på arbetet företag utför för att skapa en hållbar utveckling 

(Melchior, 2008). Begreppet CSR  introducerades av Howard R. Bowen under 1950-talet 

(Carroll, 1999). Bowen beskrev företaget som något vitalt för samhället med ett stort 

ansvar för samhällets utveckling och överlevnad. Under 1960 och 1970-talet utvecklades 

Bowens koncept och flera olika definitioner av CSR växte fram. Ketih Davis var bland 

annat en av de forskare som under denna tidsperiod definierade CSR som att affärsmäns 

beslutsfattande påverkas av mer än enbart vinstsyftet. George Steiner var en annan 

forskare som menade att företag måste först och främst sträva mot ekonomisk hållbarhet 

men har även socialt ansvar att skapa en god grund för samhället. Under 1980-talet 

introducerades alternativa begrepp och teorier till CSR såsom intressentteori och 

Corporate Social Policy (CSP). Denna utveckling fortsatta även in i 1990-talet då 

begreppet CSR kan betraktas som en grund från vilken andra teorier och begrepp växer 

fram. 

 

I Sverige har begreppet CSR ofta översatts till företagens sociala ansvar vilket Löhman 

& Steinholtz anser vara ett för smalt begrepp då CSR innefattar mer än enbart socialt 

ansvar, exempelvis miljö och ekonomi (Löhman & Steinholtz, 2003). Istället anser de att 

företagens CSR utgörs utav tre komponenter: hållbar utveckling, företagens ansvar och 

företagets bolagsstyrning.  

 

Företags arbete med CSR har ökat de senaste tjugo åren (American Progress, 2007; 

Nordholm et al, 2011). En fråga som har diskuterats är huruvida detta ökade intresse och 
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arbete för CSR har fört med sig några förbättringar eller om det enbart är ett spel för 

gallerierna. Vissa förbättringar har skett men samtidigt saknas det studier och bevis för 

att det ökade arbetet med CSR har fört med sig långsiktigt hållbara lösningar (American 

Progress, 2007). 

 

Företagsnätverket CSR Sweden har definierat CSR på följande sätt (CSR Sweden, 2012):  

 

 ”CSR – innebär att företag, på eget initiativ, aktivt engagerar sig i 

samhällsutvecklingen” 

 

EU kommissionen definierar CSR som det arbete företaget gör för att ta ansvar för 

miljön, ekonomin och samhället utöver vad lagen kräver (EU, 2002).  

 

Internationella Handelskammaren (ICC) föreslår en definition som skiljer sig lite från 

definitionerna ovan då den inte inkluderar lagen lika tydligt som andra definitioner. 

(Larsson, 2009). ICC  beskriver CSR på följande sätt: 

 

  ”The voluntary commitment by business to manage its activities in a responsible 

 way”.  

 

Världsbanken definierar CSR som: Företagens förpliktelse att arbeta för en hållbar 

utveckling, genom att samarbeta med samhället där de verkar för att öka livskvalitén, till 

fördel för både  företagens och samhället utveckling (Lekunze, 2007). 

 

En av de mest återkommande forskarna kring ämnet CSR är Archie B. Carroll (Carroll, 

1979). Carroll beskriver fyra olika beståndsdelar inom begreppet CSR. Dessa fyra 

beståndsdelar är ansvar för ekonomin, juridiken, etiken och det filantropiska gällande 

företaget. Carroll menar att dessa olika ansvarsområden alltid är en del utav företagens 

verksamhet men att det etiska och filantropiska ansvaret har vuxit i betydelse på senare 

tid. 

 

Carroll introducerade nedanstående pyramid i sin artikel 1991 (Carroll, 1991). Carroll 

menar att dessa fyra ansvarsområden inte måste betraktas enskilt var för sig utan kan i 

viss mån överlappa varandra. Vidare menar Carroll att företagen tar fullt socialt ansvar 

när alla fyra delarna är uppfyllda.  
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Figur 3.1 CSR-pyramid. Omarbetning efter Carrolls teori (1991) 

 

I figuren ovan ser vi Carrolls CSR-pyramid (Carroll, 1991). Det första steget kallas för 

ekonomiskt ansvar vilket företag uppnår genom att de existerar och levererar produkter 

och tjänster med ett vinstintresse vilket leder till ekonomisk hållbarhet. Nästa steg i 

pyramiden är företagets juridiska ansvar vilket syftar till att företagen måste bedriva 

verksamheten enligt de lagar och regler som existerar i samhället. Dessa två 

ansvarsområden utgör grundramen för inom vilken företag verkar. Om ett företag inte 

lyckas med dessa två grundläggande ansvarsområdena är det högst troligt att 

verksamheten upphör.  

 

I det tredje steget av CSR-pyramiden som kallas för det etiska ansvaret skall företaget 

arbeta med att tillmötesgå samhällets förväntningar på företagets (Carroll, 1991). Med 

detta menar Carroll att företaget måste tillmötesgå förväntningar som inte är lagstadgade 

men trots detta förväntas av samhället. 

 

Det fjärde och sista steget av CSR-pyramiden kallas Filantropiskt ansvar och syftar till 

att företaget skall bidra till välfärden på olika sätt, exempelvis kan detta ske genom 

goodwill eller andra aktioner såsom stipendier, konstbidrag och så vidare (Carroll, 2001).  

Skillnaden mellan filantropiskt ansvar steg och det etiska ansvaret är att företagen arbetar 

med filantropiskt ansvar och vad detta innebär utan att samhället har yttrat förväntningar 

om detta. Samhället kan möjligen efterfråga eller anse att detta agerande är bra men 

håller inte företaget ansvariga för att agera på detta sätt. 

 

Ett annat begrepp som ofta återkommer kring ämnet CSR och hållbarhet är begreppet 

och konceptet Triple Bottom Line ofta förkortat till TBL (Crane & Matten, 2004). 
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Konceptet TBL introducerades av John Elkington 1995 och är ett koncept som beskriver 

företagens ansvar utifrån de tre områdena ekonomiskt ansvar, socialt ansvar, och miljö 

ansvar.  Elkingtons grundtanke var att TBL skulle representera iden om att företag har 

fler intressen än det tidigare vedertagna ekonomiska intresset. Företag som arbetar med 

TBL använder de tre områdena som en grund för att arbeta och beskriva sin verksamhet.  

Genom att tillämpa TBL kan företag utifrån de tre områden även beskriva hur företagets 

positiva och negativa påverkan inom de tre områdena miljö, ekonomi och sociala 

förhållanden. 

 

TBL har dock fått utstå kritik för att enbart vara ett så kallat ”spel för gallerierna” där 

företagen fokuserar mer på att visa upp bra information och resultat istället för att faktiskt 

jobba med CSR och hållbarhet på rätt och ett effektivt sätt (Vanclay, 2004). 

 

Gemensamt för de flesta definitionerna av CSR är att de beskriver arbetet med CSR som 

något företagen väljer att göra utöver vad lagen kräver (Lekunze, 2007). Skillnaden 

mellan olika definitioner utav CSR är ofta om de sätter företagets överlevnad och tillväxt 

i centrum eller åtagandet gentemot samhället i centrum vilket vi kan se i Världsbankens 

definition utav CSR. 

 

Eftersom att denna uppsats söker att utföra en studie bland svenska företag kommer 

Uppsatsen använda sig utav CSR-Swedens definition:  

 

”CSR – innebär att företag, på eget initiativ, aktivt engagerar sig i 

samhällsutvecklingen” 

3.2.1 Kritik mot CSR 

Att arbeta med CSR kan vid första tanken upplevas som kostsamt och komplicerat menar 

Löhman & Steinholtz (Löhman & Steinholtz, 2003). De beskriver hur ett vanligt 

ställningstagande från företagen är att ett ökat ansvar ger en negativ effekt på företagets 

finansiella ställning. Som tidigare nämnt har olika makthavare inom näringslivet uttalat 

sig om detta och menat att företagen inte bör åläggas det ”extra ansvar” som ett ökat CSR 

arbete innebär (Mats Qviberg, 2006; Marcus Storch, 2006).  

 

Henderson anser att dagens företag blir tvingade att ta ansvar och att detta orsakar stora 

kostnader för företaget (Henderson, 2002). Vidare menar Henderson att om företagen blir 
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tvingade till ett visst agerande genom reglering och lagstiftning vill de för att inte tappa 

marknadsandelar tvinga sina konkurrenter till att ta ett lika stort ansvar. Detta menar 

Henderson resulterar i ett ineffektivare samhälle som inte kan prestera lika högt som ett 

oreglerat. Henderson anser att företag måste bli bättre på att bemöta förespråkarna för 

CSR och ett ökat företags ansvar annars riskerar vår välfärd att avta och skadas. Milton 

Friedman anser liksom Henderson att samhället kommer förlora i stort på att tvinga 

företagen till att ta samhällsansvar (Friedman, 1962). 

 

Blowfield & Frynas beskriver även de hur företagens arbete med CSR och hållbarhet kan 

komma att kosta mer för ägarna och företaget än vad det ger (Blowfield & Frynas, 2008). 

De menar däremot att företagen kan komma att tjäna långsiktigt på sitt CSR arbete.  

 

Flera forskare (Frankental, 2001; Gond & Crane, 2008; McWilliams et al, 2006) anser att 

begreppet CSR är för vitt i sin beskrivning vilket lämnar utrymme för företagen att 

bestämma själva vad som skall inkluderas i deras CSR arbete. Frankental menar att så 

länge som det inte finns en allmänt vedertagen definition och ramverk för företagens 

CSR arbete kan detta inte ses som något annat än PR eftersom att det inte är möjligt att 

kontrollera kvalitén på företagens CSR arbete genom bland annat jämförelse mellan 

företag. 

3.3 CSR-arbetets bakomliggande motiv 

EU Kommission har som ovan nämnt identifierat tre motiv som ligger bakom 

näringslivets intresse för att engagera sig i att arbeta med CSR (EU, 2002). Det första 

motivet är att företagen blir effektivare i sin produktion och får därmed en ökad 

lönsamhet som en effekt utav sitt arbete med CSR.  Det andra motivet som 

kommissionen beskriver är att företagen förbättrar sitt rykte och skapar ett förtroende 

gentemot sina intressenter genom att arbeta aktivt med CSR.  Det tredje och sista motivet 

som kommissionen beskriver är att företagen engagerar sig utifrån ren välvilja. Bansal & 

Roth har genom sin forskning inom ämnet CSR och drivkraften bakom CSR beskrivit 

dessa tre faktorer samt ytterligare en (Bansal & Roth, 2000). Utöver de tre ovan nämnda: 

Etiska motiv, intressenter, ekonomiska möjligheter så talas det om lagarna och hur dessa 

påverkar företagens arbete med CSR.  
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Figur 3.2 – Bakomliggande motiv till CSR-arbete.  Bansal & Roth (2000) 

 

Det motiv som återkommer mest i litteraturen (Grafström, 2008; Löhman & Steinholtz, 

2003; Bansal & Roth, 2000) kring CSR är det att företagen arbetar med CSR för att vårda 

sitt rykte. CSR-Sweden samt Löhman & Steinholtz beskriver detta som ett viktig om inte 

det viktigaste motivet till företagens engagemang i CSR.  

 

För att besvara frågan varför företagen arbetar aktivt med CSR är det möjligt att använda 

sig utav flera olika teorier såsom legitimitets-teori, agent-teori och intressent-teori 

(Reverte, 2009). Viktigt att understryka när olika teorier används för att analysera arbete 

med CSR och de bakomliggande motiven är att teorierna bygger på olika 

grundantaganden. Exempelvis så antar agentteorin att huvudfokus för företag är att 

maximera ägarnas medan intressentteorin utgår ifrån hela samhällets nytta och 

nyttomaximering. 

3.3.1 Vinstmaximering & Agentteori 

Milton Friedman påstod nedanstående i en intervju med New York Times Magazine 

1970 (EDU, 2012).  

 

 ”Det finns bara ett enda ansvar som företagen har. Det är att använda sina 

 resurser och bedriva en verksamhet som maximerar ägarnas avkastning inom 

 samhället lagar och regler” 

 

Med detta uttalande menade Friedman att företagen enbart har ett ekonomiskt ansvar 

gentemot samhället och främst sina ägare (Grafström et al, 2008). Sullivan och Lazonick 

beskriver också hur den amerikanska bolagsstyrning från 1970-talet och framåt 

dominerades av detta synsätt där vinstmaximeringen till ägarna var det yttersta målet för 
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företagen (Sullivan & Lazonick, 2000; Grafström et al, 2008).  Det går däremot att 

argumentera för att företagen ökar sin lönsamhet genom att arbeta med CSR på lång sikt 

(Blowfield & Frynas, 2008). Som ovan nämnt finns det en stor grupp forskare som 

hävdar motsatsen att CSR-arbetet orsakar en större kostnad för företaget. 

 

Samtidigt som teorin kring vinstmaximering och bilden om att företag endast hade ansvar 

gentemot sina ägare mål växte fram och dominerade pågick forskning om individers 

riskpreferenser och medarbetares beteende (Eisenhardt, 1989; Davis, 2005; Jonnergård et 

al, 2010; Fama, 1980). En teori som växte fram är agentteorin, Agentteorin talar om det 

så kallade agentproblemet som uppkommer när en principal (ägare) lejer ut arbete till en 

agent (medarbetare) som i sin tur åtar att genomföra detta arbete. Agentteorin söker att 

beskriva kontraktet mellan dessa två parter samt hur det upprätthålls. Vidare vill 

agentteorin lösa det så kallade agentproblemet som uppstår när agenten antingen inte har 

samma mål med sitt arbete som principalen tänkt sig och utför uppdraget på ett annat sätt 

eller då kostnaden för principalen att säkerställa om agenten genomför arbetet är för hög. 

Ett annat problem som agentteorin söker att lösa är skillnad i inställning gentemot risk 

som kan råda mellan agenten och principalen vilket medför att deras val av handling kan 

skiljas åt. 

 

Agentteorin ser på företaget som en kedja av olika kontrakt (Eisenhardt, 1989; Davis, 

2005; Jonnergård et al, 2010; Fama, 1980). Gemensamt för alla dessa kontrakt är att de 

utgår ifrån ägaren (principalen). Det så kallade Agentproblemet som Agentteorin söker 

att lösa är ett klassiskt kontrollproblem där målet/problemet är att kontrollera och 

övervaka huruvida de anställda (agenterna) följer ägarnas önskemål och riktlinjer. 

3.3.2 Intressentteori 

Ett ofta återkommande begrepp kring CSR är intressenter (Löhman & Steinholtz, 2003; 

Grafström et al, 2008). Löhman & Steinholtz beskriver en intressent som: 

 

 ”En intressent är en individ, grupp eller annan företeelse som kan påverka – eller 

 påverkas av – företagets verksamhet.”  

 

Företag verkar i en kontext där de påverkar och påverkas utav flera olika aktörer 

(Löhman & Steinholtz, 2003; Grafström et al, 2008). Genom utbytet av förväntningarna 

med företagets intressenter skapas företagens sociala ansvar. På grund av detta har 
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intressentmodellen blivit ett centralt verktyg som företagen använder i sitt CSR arbete för 

att förstå vad deras omgivning förväntar sig av dem.  

 

Grafström et al beskriver hur företagen kan påverkas utav indirekta intressenter som i sin 

tur påverkar företagens direkta intressenter (Grafström et al, 2008). Vidare menar 

Grafström et al att den klassiska intressentmodellen i figur 3.2.2 bör utvecklas till att 

studera relationen intressenterna sinsemellan och hur andra aktörer så kallade indirekta 

intressenter påverkar företagets intressenter och i sin tur företaget. 

 

Figur 3.2.2 Intressentmodellen. Efter Grafström (2008) 

 

Blombäck & Wigren beskriver hur dagens företag har ett mycket stort antal intressenter 

vilket medför svårigheter att anpassa verksamheten efter alla dessa intressenters 

förväntningar (Blombäck & Wigren, 2008). Intressentmodellen delar upp intressenterna i 

två huvudgrupper: primära intressenter och sekundära intressenter (Clarkson, 2005; 

Grafström et al, 2008; Löhman & Steinholtz, 2003). Företagen måste tillmötesgå de 

primära intressenternas förväntningar (ägarna, investerare) för att överleva. De sekundära 

intressenterna har traditionellt beskrivits att spela en mindre roll som opinionsbildare 

men spelar enligt Clarkson inte en lika viktig roll för företagets fortlevnad som de 

primära intressenterna. Grafström et al menar till motsats från Clarkson att de 

traditionellt sett sekundära intressenterna spelar en allt större roll för företagen vilket har 

skett ibland annat en skandal med Shell 1995 där Greenpeace som en sekundär intressent 

påverkade marknaden vilket gav stora effekter på marknaden. Därför menar Grafström et 

al att kategoriseringen av primära och sekundära intressenter inte är ett bra sätt att arbeta 

med sina intressenter på. 
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Grafström et al samt Löhman & Steinholtz menar att företagen ständigt måste arbeta med 

sina intressenter utifrån en process där intressenterna först skall identifieras för att sedan 

prioriteras för att slutligen föra en dialog med intressenterna (Grafström et al, 2008; 

Löhman & Steinholtz, 2003). När dessa tre steg har genomförts startar processen om och 

intressenterna måste identifieras på nytt eftersom att intressenternas kan komma att 

omvärderas och få en annan prioritet.   

 

När företag väljer att arbeta utifrån ett intressentperspektiv på detta sätt så förflyttas 

företagets huvudfokus en aning från att vinstmaximera till att tjäna flera syften (Löhman 

& Steinholtz, 2003; Grafström et al, 2008). 

 

3.3.3 Legitimitetsteori 

Tilling beskriver legitimitetsteori som en av de mest återkommande teorierna inom 

ämnet hållbarhetsredovisning (Tilling, 2004). Teorin har dock blivit kritiserad för att 

begreppet legitimitet är för brett och oftast lämnas odefinierat av forskare (Suchman, 

1995). Suchman definierar legitimitet som en överensstämmande uppfattning om att en 

aktörs agerande är önskvärt och lämpligt enligt samhället där aktören befinner sig.  

 

Grafström definierar legitimitet som något vilket en aktör erhåller genom att agera på ett 

visst sätt som stämmer överens med de värderingar och normer som gäller i den 

omgivning där aktören befinner sig (Grafström, 2008).  

 

Reverte menar att legitimitets teori ger en mer omfattande förståelse av CSR och 

hållbarhetsredovisning då den betraktar företag som bundna till samhället genom olika 

sociala kontrakt där företag går med på att agera enligt samhällets önskemål för att i 

gengäld bli belönade på olika sätt (Reverte, 2009). Tilling menar att företag måste 

upprätta legitimitet för att sedan behålla och försvara sin legitimitet (Tilling, 2004).  

 

Företag kommer alltid att behöva försvara sin legitimitet menar Tilling eftersom att en 

intressentgrupp endast kan bli 100 procent nöjd på bekostnad av andra intressentgrupper 

(Tilling, 2004). Claudio Aqueveque beskriver hur företag måste skapa förtroende i den 

rådande omgivningen (Aqueveque, 2005). Aqueveque beskriver liksom Tilling (2004) 

hur företag ställs inför valet att tillfredsställa en intressentgrupp på bekostnad av att en 

annan intressentgrupp blir missnöjd. 
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Exempelvis kan aktieägarnas värde endast maximeras fullt om företagen inte har 

kostnader för exempelvis CSR-arbete vilket leder till ett missnöje med företaget från 

samhället. När företagen arbetar med CSR och hållbarhet skapas legitimitet för deras 

verksamhet och företagets rykte stärks och företaget kan med denna legitimitet och 

förbättrade rykte öka sin lönsamhet och effektivitet (Löhman & Steinholtz, 2003; 

Grafström et al, 2008; CSR-Sweden, 2012).  

3.3.4 Teoretisk modell 

Företagens val att arbeta med CSR och hållbarhet motiveras av olika faktorer. Bansal & 

Roth beskriver i sin studie fyra bakomliggande motiv till detta arbete vilka presenteras i 

figur 3.3.4 (Bansal & Roth, 2000).  Bland de fyra motiven som Bansal & Roth beskriver 

återkommer tre stycken i EU Kommissionens kartläggning av CSR-arbetets 

bakomliggande motiv.  Listan med bakomliggande motiv kan givetvis utökas och antalet 

motiv begränsas beroende på vad det är som skall undersökas. Genom att i denna studie 

arbeta med ett mindre antal övergripande motivområden, finns det möjlighet till 

fördjupning efter det vad respondenterna är intresserade av och beskriver. Inom 

forskningen kring CSR talas det ofta om att CSR-arbetet för med sig stora kostnader för 

företag (Blowfield & Frynas, 2008). Det finns även andra aktörer som hävdar att företag 

har stora fördelar att vinna på sitt CSR-arbete främst gällande sitt rykte (Grafström, 2008; 

Löhman & Steinholtz, 2003; Bansal & Roth, 2000). Detta innebär hursomhelst att det 

ekonomiska motivet är av vikt och värt att inkludera i den teoretiska modellen för denna 

studie.  

 

Med hjälp av legitimitetsteori och teori kring vinstmaximering går det att resonera kring 

varför företag väljer att arbeta med CSR med ett ekonomiskt motiv i baktanke. 

Legitimitetsteorin är även lämplig att förklara varför företag arbetar med CSR utifrån det 

etiska eller juridiska motivet. Arbetet med CSR har ofta kommit att betraktas som något 

vilket företag väljer att visa upp utan att faktiskt göra något (Vanclay, 2004; Grafström, 

2008). Denna kritik gör det etiska motivet intressant att inkludera i modellen.  

 

Bristen på tvingande lagstiftning och överflödet av självreglerande CSR-ramverk skapar 

intresse kring hur det juridiska motivets påverkar företags CSR arbete och gör det värt att 

inkludera detta motiv i modellen (Jutterström, 2006). 
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Dagens företag har flera olika grupper av intressenter med olika förväntningar på företag 

och som påverkar samt påverkas av företags verksamheter (Löhman & Steinholtz, 2003; 

Grafström et al, 2008).  Ett företags intressenter är avgörande för företagets överlevnad 

och utveckling vilket gör det bakomliggande motivet intressentpåverkan värt att 

inkludera i modellen. För att förklara detta motiv har intressentteorin inkluderats i 

modellen. 

 

Den teoretiska modellen presenterad i figur 3.3.4 kommer att vara ett nyttigt verktyg att 

använda i analysen av denna uppsats i insamlade data. Genom att analysera studiens 

resultat utifrån teorimodellens olika motivområden och teorierna kopplade till dessa kan 

förståelse kring varför företagen i studien väljer att arbeta med CSR och hållbarhet. 

 

 
Figur 3.3.4 Teoretisk modell 

 

För att svara på uppsatsens andra frågeställning om hur fallföretagens medarbetare 

uppfattar företagets CSR och hållbarhetsarbete kommer främst agentteorin användas vid 

analysen av studiens empiriska data. Agentteorin har inte inkluderats i den teoretiska 

modellen som används för att svara på uppsatsens första frågeställning. Delar av den 

empiriska data som samlas in för att svara på uppsatsens andra frågeställning kan vara 

relevant att inkludera vid analysen av motivområdena intressentpåverkan och 

ekonomiska möjligheter. 
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer en kortfattad beskrivning de företag som deltagit i studien att följa. 

Fortsättningsvis kommer kapitlet att redovisa studiens insamlade data från intervjuerna med tio 

respondenter 

4.1 Företagen inkluderade i studien 

I detta avsnitt kommer företagens som har deltagit i studien presenteras. Företagens historia, 

verksamhet och hållbarhetsarbete kommer att beskrivas kortfattat för att ge läsaren en förståelse 

och kunskap om företagen inkluderade i studien. 

4.1.1 Fenix Outdoor AB 

Fenix Outdoor AB är ett företag inom friluftslivssektorn som producerar olika produkter 

för friluftsliv (Fenix, 2012). Grunden för koncernen lades år 1960 när Åke Nordin 

startade klädmärket Fjällräven. Under 2000-talet utvidgades företaget till en koncern 

genom flera förvärv såsom Naturkompaniet, Tierra, Primus bland flera.  Företagets 

affärsidé är att producera och marknadsföra friluftsprodukter av hög kvalité, låg vikt med 

en bra service. Fenix Outdoor är verksamt över hela världen och har produktion i flera 

länder världen över. Fenix Outdoors centrallager ligger i Holland för att snabbare kunna 

besvara marknadens efterfrågan. Företaget har en platt organisation vilket innebär att 

dotterbolagen och filialerna i olika länder får agera relativt fritt. Miljö är något som Fenix 

Outdoor värderar högt (Fenix, 2012). Därför jobbar Fenix Outdoor kontinuerligt med att 

miljöanpassa sortimentet och att bli mer hållbart som företag.  

4.1.2 Swedbank AB 

Swedbank är en av Sveriges största banker och erbjuder flera olika finansiella tjänster till 

företag och privatpersoner (Swedbank, 2012). Swedbank fokuserar på att skapa goda 

relationer till sina kunder samtidigt som de strävar efter en hållbar finansiell utveckling 

för sina kunder. Swedbank största marknad är den Svenska marknaden men Swedbank är 

även verksamma i flertalet länder världen över, på senare år har Swedbank bland annat 

fått mycket uppmärksamhet för sin verksamhet i Baltikum. 

  

Swedbank har en decentraliserad verksamhet som mestadels styrs lokalt vilket leder till 

en större frihet för medarbetarna (Swedbank, 2012). För att underlätta beslutsfattandet 

har Swedbank utvecklat flera stödfunktioner centralt vilket de lokala kontoren kan ta 

hjälp av exempelvis inom hållbarhetsarbetet. Swedbanks kunder utgörs av alltifrån 

småsparare till stora företag. Detta medför att Swedbank tillhandahåller alltifrån 
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traditionella banktjänster till komplicerad kapitalförvaltning detta sammanfattas väl av 

deras strategi ”Swedbank – en bank för de många”.  

4.1.3 IKEA 

IKEA är ett av Sveriges största företag. IKEA grundades av Ingvar Kamprad i Älmhult 

under 1940-talet och har allt sedan växt till ett multinationellt företag med en verksamhet 

som sträcker sig över hela världen (IKEA, 2012). IKEAs affärsidé är att erbjuda ett brett 

sortiment av heminredningsartiklar till så pass låga priser att så många människor som 

möjligt har möjlighet att köpa dem. 

 

IKEA har ett välutvecklat koncept som utvecklas centralt i Älmhult (IKEA, 2012). De 

olika verksamheterna världen över följer detta koncept och riktlinjer och på så sätt skapas 

det framgångsrika företaget IKEA. När det gäller CSR väljer IKEA att även här jobba 

med ett övergripande ramverk som kallas The I-Way vilket förklarar hur medarbetarna 

bör bete sig samt vilka krav som ställs på IKEAs underleverantörer.  

 

4.1.4 Axfood AB 

Axfood är ett svenskt företag som bedriver detalj- och partihandel med dagligvaror.  

Axfood grundades år 2000 av flera olika dagligvaruhandlar som slogs samman. Axel 

Johnson AB äger idag 50.1 procent av Axfood och är därmed en kontrollerande storägare 

av bolaget. Verksamheten är uppdelad mellan flera olika dotterbolag som exempelvis 

Willys, Hemköp, Prisxtra med flera. Axfood äger 237 butiker och utöver detta har 

Axfood avtal med 820 handlarägda butiker vilka de samarbetar med. 

 

Axfoods affärsidé är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept med sin grund i 

tydliga och för kunden attraktiva erbjudanden. För Axfood är det mycket viktigt att 

verksamhet bedrivs med en god affärsetik vilket innebär att bidra till social och 

miljömässig hållbarhet. Axfood använder sig av så kallade miljökoordinatorer i varje 

dotterbolag som skall upprätthålla och utveckla företagets hållbarhetsarbete. 

4.1.5 Vattenfall AB 

Vattenfall AB är en svensk företags koncern som ägs till 100% av den svenska staten 

(Vattenfall, 2012). Vattenfalls affärsidé är att hjälpa till att utveckla sina kunders 

konkurrenskraft genom att tillhandahålla en bra miljö och livskvalitet i form av effektiva 

energilösningar. Vattenfall AB såg dagens ljus 1909 i och med ombyggnaden av 
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trollhätte kanal och vattenkraft anläggning. Sen dess har verksamheten utvidgats 

väsentligt till att innefatta både vattenkraft och kärnkraft. Idag är Vattenfall AB ägare och 

delägare i flera dotterbolag inom energisektorn.  

Vattenfalls mål är att positionera sig som nummer ett på marknaden för både kunder, 

miljön och ekonomin. Grunder för detta är att kunna erbjuda moderna och effektiva 

lösningar samtidigt som företaget tar ansvar (Vattenfall, 2012). Vattenfall jobbar 

kontinuerligt med att förbättra och skapa en hållbar energiproduktion, Vattenfall 

beskriver detta som en process vilken kan upplevas långsam och menar att för att ett 

sådant system skall fungera behöver alla i samhället delta och bidra. 

4.2 Intervjufrågor 

Frågorna har utformats utifrån uppsatsens teoretiska modell för att hjälpa till att svara på 

uppsatsens frågor samt syfte. Den teoretiska modellen har varit ett verktyg som varit till 

hjälp vid utformningen av studiens intervjufrågor. Två intervjuformulär med olika frågor 

har utformats. Detta för att kunskaperna inom ämnet CSR skiljer sig åt mellan studiens 

två olika grupper av respondenter. Frågorna är som tidigare nämnt riktade men öppna 

vilket leder till att de fungerar som en introduktion från vilken respondenten tillåts att 

resonera vidare ifrån (Lantz, 2007). 

 

Intervjuformuläret som presenteras i tabell 4.2 kommer att användas vid intervjuer med 

anställda på de olika företagen som jobbar med det övergripande CSR-arbetet. Detta 

formulär innehåller 11 frågor. Genom att inleda med generella frågor kring CSR får jag 

en uppfattning om vilka kunskaper respondenten har inom ämnet och vad respondenten 

anser vara de mest avgörande motiven. Frågorna 4-11 är konstruerade utifrån 

vinstmaximering, agentteori, intressentteori och legitimitetsteori vilken presenteras i 

avsnitt 3.3.1 – 3.3.4.  Dessa frågor leder djupare in på de bakomliggande motiven till att 

företag arbetar med CSR och hållbarhet som presenterats i uppsatsens teoretiska modell. 

Genom att ställa öppna frågor skapas möjlighet till vidare fördjupning från respondentens 

sida. Om respondenten exempelvis inte har nämnt intressenter i sin redogörelse för 

företagets CSR arbete kommer jag inte att ställa en fråga direkt om intressentmodellen 

utan arbeta kring frågan för att bättre skapa en förståelse deras inställning till detta. 

 

Intervjufråga Teoretisk grund 

 

Fråga 1: Vilka ansvarsområden anser ni att dagens företag har? 

 

CSR 
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Fråga 2: Hur tolkar ert företag begreppet CSR och hållbarhet? 

 

CSR 

 

Fråga 3: På vilket sätt arbetar ni med hållbarhet och CSR? 

 

Alla Teorier 

 

Fråga 4: Vilka är de bakomliggande motiven till ert CSR 

arbete (Vad har ni att vinna på     ett aktivt CSR arbete)? 

 

Legitimitet, 

Intressent, 

Vinstmaximering & 

Agentteori  

 

Fråga 5: Vilka intressenter har företaget utifrån ett CSR 

perspektiv? 

 

Intressentteori 

 

Fråga 6: Hur värderar ni era intressenter?  Finns det konflikter 

mellan intressenterna? 

 

Intressentteori 

 

Fråga 7: Hur arbetar ni med dessa intressenter? 

 

Intressentteori 

 

Fråga 8: Har ryktet en central roll i ert CSR arbete som 

verktyg och motivation? 

 

Legitimitetsteori 

 

Fråga 9: Hur uppfattas företagets CSR arbete av 

medarbetarna? 

 

Agentteori 

 

Fråga 10: Hur kontrollerar ni att era CSR policys följs och 

upprätthålls av anställda? 

 

Agentteori 

 

Fråga 11: För att sammanfatta vad anser ni är det viktigaste 

med CSR? 

 

Samtliga teorier 

Tabell 4.2 – intervju formulär till anställda -  egen bearbetning 

 

Den andra intervjun som kommer genomföras på varje företag riktar sig mot anställda 

som inte jobbar med företagens övergripande CSR arbete. Vid dessa intervjuer kommer 

frågorna presenterade i tabell 4.2.1 att användas.  De inledande frågorna syftar till att 

undersöka huruvida den anställda har kunskap om vad CSR är och vilken kunskap de har 

om sina respektive företags CSR arbete. Fortsättningsvis kommer jag i fråga 3-5 

undersöka vad den anställda anser om företagets CSR arbete och hur det har påverkat den 

anställdas arbetsdag. 

 

Intervjufråga Teoretisk grund 

 

Fråga 1: Vet du vad CSR är? 

 

CSR 

 

Fråga 2: Hur skulle du beskriva ”ditt” företags 

CSR arbete? 

 

CSR 
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Fråga 3: Upplever du att företagets CSR arbete 

och policy har påverkat dina dagliga 

arbetsuppgifter? 

CSR Agentteori, intressentteori 

 

Fråga 4: Varför tror du att företaget väljer att 

arbeta med CSR? 

 

Samtliga teorier 

 

Fråga 5: Vad anser du att företaget har att vinna 

på sitt CSR arbete? 

 

Samtliga teorier 

Tabell 4.2.1 Intervjuformulär till ”vanliga” anställda - egen bearbetning 

  

4.3 Redovisning av genomförda intervjuer 

I detta avsnitt kommer en sammanfattning av intervjuerna att presenteras. Redovisningen 
av data kommer vara uppdelad i fyra olika huvudgrupper som motsvarar de olika 
teorierna presenterade i teori kapitlet. I de avsnitt där det anses nödvändigt har varje 
huvudgrupp delats in i två undergrupper där den första redogör för intervjuer med 
”CSR-chefer” på varje företag och den andra undergruppen redogör för intervjuerna 
med medarbetare som inte jobbar direkt med CSR. Intervjuerna i sin helhet finns under 
bilagor.  

 

4.3.1 Corporate Social Responsibility 

 

Intervjuer med ”CSR-chefer” vid fallföretagen 

Axfood, Swedbank och Vattenfall var under intervjuerna mycket tydliga med att 

begreppet CSR inte används inom samtliga deras verksamheter idag. Samtliga tre företag 

beskriver hur begreppet CSR tidigare var det allmänt vedertagna begreppet för att 

beskriva företags arbete med att ta ansvar men att det idag har lämnat plats åt andra 

begrepp. Swedbank talar bland annat om hållbarhet men även om begreppet CR vilket 

står för Corporate Responsibility och därmed täcker fler områden än CSR menar Amanda 

Jackson på Swedbank. Axfood och Vattenfall väljer istället att arbeta med hållbarhet då 

även de anser detta vara ett bredare och bättre begrepp än CSR. 

 

IKEA och Fenix Outdoor använder inte heller begreppet CSR i någon större utsträckning 

men ställer sig inte lika aviga gentemot begreppet under intervjuerna. Inom IKEAs 

verksamhet används istället konceptet the I-WAY vilket är ett ramverk som både kunder 

och leverantörer bör följa.  

 

 Använder begreppet CSR Använder inte begreppet CSR 

Axfood   X 

Fenix Outdoor X   
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IKEA X   

Swedbank   X 

Vattenfall   X 
    Tabell 4.3.1 Fallföretagens användning av CSR 

   
 
Aiko Bode på Fenix Outdoor beskriver inte begreppet CSR som förlegat men han 

använder själv begreppet hållbarhet när han beskriver företagets ansvarstagande.  

 

Vid intervjuerna med anställda på Fenix Outdoor, IKEA och Swedbank får jag veta att 

dessa företag anser sig själva stå på grund med företags ansvar genom sin affärsidé där 

samhällsansvar redan är integrerat i verksamheten. Exempelvis IKEA och deras affärsidé 

att producera inredning till ett pris så att de många människorna har råd att konsumera. 

Swedbanks grund i sparbankerna vilka ville skapa förutsättningar för vanliga människor 

att spara en slant samtidigt som de stöttade lokala organisationer och föreningar. Fenix 

Outdoor anser att friluftslivsindustrin under en lång tid har betraktas som miljövänlig av 

konsumenter och omvärlden. Detta menar Aiko Bode är naturligt då delar av deras 

verksamhet som exempelvis fjällräven har genom åren stöttat en hel del projekt inom 

miljöforskning då det bland annat gynnar dem själva i det långa loppet. 

 

Gemensamt för alla företag som intervjuats i denna studie är att samtliga talar om vikten 

av att integrera CSR och hållbarhetsarbetet i den dagliga verksamheten och se till att det 

blir en del av medarbetarnas beteende och arbetsdag. Swedbank, Vattenfall och Axfood 

anser att begreppet hållbarhet är folkligare än begreppet CSR och bidrar till att sprida en 

känsla av möjlighet vilket underlättar arbetet med integrering till skillnad från begreppet 

CSR vilket Magnus Enell på Vattenfall menar är ett för smalt begrepp som enbart riktar 

sig till företag i sin definition. CSR menar dessa tre företag ger istället en känsla av extra 

ansvar och något tungt att bära istället för hållbarhet som betraktas som en möjlighet. 

 

Samtliga företag inkluderade i denna studie anser att Friedmans uttalande om att företag 

endast har ett ansvar vilket är gentemot sina ägare är ett uttalande som inte stämmer 

överens med det ansvar som de anser att dagens företag har.  Istället beskriver företagen i 

studien att dagens företag har ansvar gentemot alla i samhället och för kommande 

generationer. 

 

Aiko Bode på Fenix Outdoor beskriver hur denna förändring har skett de senaste 20 åren 

och att den delvis har orsakats av den ökade globalisering och avreglering av marknader. 



 35 

Även Åsa Domeij på Axfood beskriver denna förändring och hur diskussionen om att 

företag bör ta mer ansvar än tidigare har blivit populärare och inte lika extrem som för 

20-30 år sedan. 

 

 Åsa Domeij anser att företag i vissa fall kan tvingas ta för stort ansvar i fall där det 

egentligen borde vara statens roll att ta ansvar. Åsa Domeij anser att företag bör ta största 

möjliga ansvar utifrån sin egen förmåga. Om ett företag enbart skulle sträva mot att 

skapa social och miljömässig hållbarhet kan det innebära att verksamheten inte är 

ekonomiskt hållbar och därför måste upphöra på lång sikt. 

 

Magnus Enell på Vattenfall håller med övriga respondenter om att Friedmans uttalande 

inte direkt stämmer överens med dagens syn på företags ansvar. Däremot menar Magnus 

Enell att Friedmans definition kan tolkas på så sätt att företag indirekt bör ta ansvar för 

miljö och samhället då detta leder till högre avkastning för ägarna. 

 

Intervjuer med övriga medarbetare vid företagen 

Gemensamt för medarbetarna vid samtliga företag i studien är att de alla besitter någon 

kunskap om sina respektive företags hållbarhetsarbete. När det gäller begreppet CSR är 

kunskaperna begränsade och samtliga medarbetare är desto mer bekanta med begreppet 

hållbarhet vilket de anser är mer lättförståeligt. Ann Berg på Vattenfall konstaterar att 

CSR är ett begrepp som troligtvis används mer internationellt och bland experter. 

4.3.1.1 Hur arbetar fallföretagen med CSR? 

 
 

 Använder Triple Bottom Line 

Axfood Ja 

Fenix Outdoor Ja 

IKEA Nej 

Swedbank Ja 

Vattenfall Ja 
        Tabell 4.3.1.1 Användning av Triple Bottom Line 
 
 

Alla företag i studien förutom IKEA använder Triple Bottom Line för att förklara hur det 

övergripande hållbarhetsarbetet ser ut. Samtliga företag väljer att beskriva socialt ansvar 

och miljöansvar i sitt hållbarhetsarbete.  Socialt ansvar innefattar att företagen lyssnar till 

marknad och ser till att verksamheten inte för med sig negativa effekter på sin 

omgivning. Miljöansvar uppnår företaget genom att se till så verksamheten inte för med 
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sig negativa effekter på den miljön. Ekonomi är ett område som Fenix, Swedbank och 

Vattenfall väljer att inkludera i sin övergripande beskrivning och som syftar till att 

företaget är ekonomiskt hållbart så att verksamheten kan fortsätta bedrivas.  

 

Axfood ersätter denna med djurskydd vilket är ett område som Axfood anser kräver extra 

uppmärksamhet inom deras verksamhet, Åsa Domeij menar vidare att förväntningarna 

om att företaget skall vara ekonomiskt hållbart är givna och behöver därför inte belysas 

extra. 

 

Fenix Outdoor har valt att arbeta med fyra områden där det fjärde området benämns 

välmående och syftar till att få personalen att må bra genom att skapa en god arbetsmiljö 

och bra löneförhandling. Fenix Outdoor beskriver miljön och samhället som de viktigaste 

områdena inom företagets hållbarhetsarbete. 

 

 
Figur 4.3.1.2 - Företagens övergipande områden inom hållbarhetsarbetet 

 

IKEA använder inte TBL eller något liknande koncept för att beskriva sitt 

hållbarhetsarbete. IKEA har alltid arbetat med att ta samhälls- och miljöansvar delvis 

genom sin verksamhet och affärsidé men även genom samarbeten med organisationer 

såsom BRIS, Naturskyddsförening etc. 

 

Alla företag som inkluderades i denna studie har specifika funktioner inom sina 

organisationer vilka jobbar med att upprätthålla och utveckla hållbarhetsarbetet. Dessa 

funktioners arbete skiljer sig åt mellan de olika företagen men är i stora drag väldigt lika 

och arbetar på ett snarlikt sätt. Gemensamt för dem alla är att de arbetar med att utbilda 
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och sprida kunskapen om företagets hållbarhetsarbete till medarbetarna på olika sätt. 

Hållbarhetsfunktionen sätter även upp hållbarhetsmål för verksamheten ofta i samråd 

med företagens ledning för att sedan sprida det ut i verksamhetens olika delar. 

 

Magnus Enell beskriver denna funktion på Vattenfall som ansvarig för Vattenfalls 

”hållbarhets bolagsstyrning”. Samtliga företag som deltagit i studien använder sig av 

föreläsningar och interutbildningar för att öka de anställdas kunskap om sitt 

hållbarhetsarbete och hur de anställda på bästa sätt kan hjälpa till.  

 

Samtliga företag i studien använder sig av så kallade uppförandekoder vilka ger 

beskrivningar på vilka förväntningar företagen har och vilka krav de ställer på sina 

medarbetare gällande beteende gentemot samhället, medarbetare och miljö med flera. 

 

Under intervjuerna med Fenix och IKEA beskriver dessa hur deras uppförandekoder som 

är kallade The Fenix Way och The I-Way även ställer krav på hur leverantörer och 

samarbetspartners till företag måste uppföra sig för att dessa två företag skall ingå avtal 

med dem.   

 

Utöver uppförandekoder och intern utbildningar som samtliga företag arbetar med 

använder sig Axfood och IKEA av aktiviteter där företagen samarbetar med olika 

organisationer för att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Exempelvis IKEA och mjukdjur 

som säljs till förmån för barn i tredjevärlden eller Willys och produktmärkning med hjälp 

av naturskyddsföreningen.  

 

4.3.1.4 CSR arbetets bakomliggande motiv 

 

Intervjuer med ”CSR-chefer” vid fallföretagen 

Under intervjuerna blev företagen ombedda att rangordna vilket motiv som var det mest 

avgörande till att företagen började arbeta med hållbarhet. Ursprungligen föreslog jag de 

fyra motiven presenterade i teorikapitlet: Etiska och ekonomiska motiv, intressenters 

påverkan samt lagstiftnings påverkan. 

 

I Tabell 4.3.1.4 redovisas fallföretagens rangordning av dessa bakomliggande motiv. 

Fenix Outdoor och Swedbank ville inkludera ytterligare två motiv som de ansåg är bland 
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de viktigaste, dessa är rykte och ägarnas påverkan. Amanda Jackson på Swedbank anser 

att både rykte och ekonomiska motiv är de största orsakerna till att företaget väljer att 

arbeta med hållbarhet.  

 

Fenix Outdoor beskriver ägarnas påverkan som avgörande till varför Fenix arbetar med 

CSR och hållbarhet. Aiko Bode på Fenix Outdoor menar att familjen Nordin som äger 

företaget alltid har varit positiva till hållbarhetsarbete och beskriver en företagskultur 

med höga etiska principer att agera rätt.  

 

 Etiska Ekonomiska Intressenter Ägare Rykte 

IKEA 1 1 1    

Swedbank 2 1 3    1 

Fenix Outdoor 3 2 3 1   

Axfood 2 1 3    

Vattenfall 1 2 3     
             Tabell 4.3.1.4 Rangordning av hållbarhetsarbetets Bakomliggande motiv 

 

 

Från resultatet kan vi se att samtliga företag har rangordnat intressenter och deras 

påverkan som det tredje viktigaste motivet. Trots detta betonar flera av företagen att detta 

inte betyder att intressenter är oviktiga utan enbart underordnade de etiska och 

ekonomiska motiven. Intressenterna styr företaget inriktning och vad verksamheten bör 

inrikta sig. Magnus Enell på Vattenfall beskriver dem som en grund att stå på för 

företaget.  

 

Lagstiftningen har inte inkluderats i tabellen då alla företag i studien beskriver 

lagstiftning som något vilket företag måste uppfylla för att överhuvudtaget få vara 

verksamma på marknaden. Amanda Jackson på Swedbank menar att lagstiftningen inte 

ställer några höga krav på företag att arbeta med hållbarhet och skulle kunna bli bättre på 

detta. Högre lagmässiga krav skulle innebära att företagen tvingas arbeta ännu mer med 

hållbarhet.  

 

När det gäller det viktigaste motivet till varför företagen som inkluderats i denna studie 

arbetar med CSR är det jämnt mellan de Etiska och Ekonomiska motiven med en aning 

fördel till det Ekonomiska motivet.  Trots rangordningen menar samtliga företag att alla 

dessa motiv påverkar företagens CSR-arbete och framförallt råder det korrelation mellan 

de olika motiven som gör det omöjligt att enbart ta hänsyn till endast ett motiv. 
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Åsa Domeij på Axfood beskriver hur företag idag har insett att det finns möjligheter att 

tjäna pengar genom att arbeta med hållbarhet. Tidigare var det vanligare att företagen såg 

på arbetet med hållbarhet enbart som en kostnad utan några som helst positiva 

ekonomiska effekter. Detta är något som även  

 

Vattenfall rangordnar Etiska motiv som det motiv med störst inverkan på företags 

hållbarhetsarbete och menar att det är viljan att göra rätt för sig som påverkar dem till att 

jobba med hållbarhet men att detta för med sig positiva ekonomiska effekter för 

Vattenfall. 

 

IKEA vill inte rangordna de olika motiven då de anser att samtliga är lika viktiga. På 

frågan om vad som motiverar IKEA till att arbeta med CSR och hållbarhet svarar Carina 

Skov-Pedersen på IKEA att hon tror att det framförallt är de etiska motiven som är den 

främsta drivkraften. 

 

Intervjuer med övriga medarbetare vid företagen 

Vid intervjun med Rashed Faizi på Swedbank i Växjö beskriver han en motivbild till 

Swedbanks CSR och hållbarhetsarbete där Swedbank med sitt arv från sparbankerna 

faktiskt arbetar med hållbarhet på grund av välvilja. Trots detta anser Rashed att även det 

ekonomiska motivet är viktigt och troligtvis det näst viktigaste bakomliggande motivet. 

Rashed konstaterar att Swedbank är beroende av att behålla sina kunders förtroende. 

Genom att arbeta med CSR och hållbarhet, kommer förtroendet för Swedbank att öka 

och på så sätt erhåller banken ekonomiska fördelar. 

 

Tidigare var det vanligare att företagen såg på arbetet med hållbarhet enbart som en 

kostnad utan några som helst positiva ekonomiska effekter. Anna Bengtsson på IKEA i 

Älmhult beskriver hur hållbarhetsarbetet har lett till ekonomiska fördelar och 

effektiviseringar. På grund av detta anser hon att det ekonomiska motivet är det 

viktigaste till att IKEA jobbar med CSR.  

 

Fenix Outdoor jobbar definitivt med CSR utifrån ett etiskt motiv menar Ulrika. Ulrika 

Lidén på Fenix Outdoor anser att det etiska motivet är det viktigaste till CSR och 

hållbarhetsarbetet. Även Ann Berg på Vattenfall anser att det etiska motivet är det som 

ligger bakom Vattenfalls CSR och hållbarhetsarbete men konstaterar att detta arbete för 
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med sig ekonomiska fördelar. Dessa fördelar anser hon bör betraktas som en effekt och 

inte som det viktigaste motivet.  Alexander Goude på Willys i Växjö anser att det 

ekonomiska motivet och viljan att överleva är det viktigaste motivet till företagens CSR 

och hållbarhetsarbete och att dagens företag måste arbeta med detta, annars riskerar de att 

inte överleva. 

4.3.2 Medarbetarnas syn på CSR och hållbarhetsarbetet 

 

Intervjuer med ”CSR-chefer” vid fallföretagen 

Som tidigare nämnt så har samtliga företag I studien valt att använda så kallade 

uppförande koder för att säkerställa att medarbetarnas beteende stämmer överens med 

ägarna och ledningens förväntningar. 

 

 Kan definiera CSR Känner till interna begrepp 

Alexander på Axfood Nej Ja 

Ulrika på Fenix Outdoor Ja Ja 

Anna på IKEA Nej Ja 

Rashed på Swedbank Nej Ja 

Ann på Vattenfall Ja Ja 
     Tabell 4.3.2 Medarbetarnas kunskap om hållbarhetsarbete 

   

Magnus Enell på Vattenfall beskriver hur medarbetarna på Vattenfall tidigare varit 

negativt inställda till företagets hållbarhetsarbete men numera har en positiv inställning 

till detta arbete. Även Åsa Domeij på Axfood beskriver en liknande utveckling och att 

det fortfarande finns enskilda individer som i vissa fall upplever hållbarhetsarbetet som 

ett hinder och något negativt. 

 

Ingen av de medarbetare som har deltagit i denna studie beskriver företagens 

hållbarhetsarbete negativt eller att det har påverkat deras arbetsdag på ett negativt sätt.  

Åsa Domeij på Axfood menar att med ett företag av Axfoods storlek så blir det givetvis 

svårt att kontrollera alla delar och se till så att alla är nöjda. Trots detta kan hon nöjt 

konstatera att Axfood inte har haft några kända större protester eller strejker bland sina 

anställda. 

 

Alla företag i studien följer upp eller kontrollerar sina anställdas beteende på något sätt. 

Till vilken grad detta arbete sker skiljer sig däremot åt mellan företagen. 
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IKEA och Fenix pratade under intervjuerna mycket om sina uppförandekoder kallade the 

I-Way och the Fenix Way och hur dessa skall fungera som riktlinjer och en hjälpguide 

till deras anställda. Tillsammans med chefer för verksamheternas olika delar utformar 

hållbarhetsfunktionen inom företagen mål som sedan följs upp tillsammans med 

cheferna. IKEA utför även slumpmässiga och planerade kontroller i den egna 

verksamheten och bland leverantörer för att upptäcka oönskat beteende. Carina Skov-

Pedersen menar att fel lätt upptäckts och om inga fel överhuvudtaget kan det i vissa fall 

innebära att någonting döljs. IKEA genomför även IWAY-revisioner vartannat år hos 

sina leverantörer för att se om de uppfyller de krav som ställs i ramverket och om de 

skall fortsätta anlita leverantören för IKEAs del. 

 

Axfood jobbar även de på ett liknande sätt där ledningen sätter målen som sedan 

distribueras ut till varje verksamhets hållbarhetskoordinator som sedan tillsammans med 

verksamhetens VD skapar en plan för att uppfylla målen för att sedan återkoppla med 

ledningen och förnya samt eventuellt förändra målen. Axfood försöker kvantifiera 

miljöarbetet genom att hitta sätt att mäta det genom exempelvis mäta butikernas mängd 

brännbart avfall eller mängden köldmaterial som förbrukas. 

 

Vattenfall har nyligen förändrat sin organisation till att arbeta med en övergripande 

hållbarhetsfunktion från att tidigare ha använt sig av två funktioner inom organisationen. 

Den nya övergripande funktionen sätter mål för att en gång om året stämma av med 

chefer för de olika verksamheterna om målen har uppfyllts och hur framtida mål bör se 

ut. Medarbetare på Vattenfall som genomgår hållbarhetsutbildningen blir i efterhand 

kontrollerade för att se om de tillämpar sin nya kunskap inom området hållbarhet. 

 

Amanda Jackson på Swedbank menar att Swedbank inte har någon direkt kontroll av hur 

medarbetarna tillämpar sina kunskaper inom ämnet hållbarhet. Det svåra menar hon är att 

det ofta handlar om ett arbete som inte riktigt går att mäta idag men hoppas att detta skall 

bli möjligt att i framtiden mäta detta arbete. 

 

Intervjuer med övriga medarbetare vid företagen 

Medarbetarna vid företagen som har intervjuats i denna studie har alla som ovan nämnt 

någon kunskap om sina respektive företags hållbarhetsarbete. Begreppet CSR känner inte 

alla medarbetare till men begreppet hållbarhet känner de till och förstår väl. Alexander 

Goude på Axfood och Anna Bengtsson på IKEA är enbart positiva till hållbarhetsarbetet 
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och menar att det har fört med sig positiva effekter som har underlättat i deras dagliga 

arbete som exempelvis förbättrat källsortering vid Axfoods butiker och en effektivare 

logistik med hjälp av tågtransporter till IKEAs varuhus. 

 

Ulrika Lidén på Fenix Outdoor och Ann Berg på Vattenfall konstaterar däremot att 

företags CSR och hållbarhetsarbete möjligtvis kan orsaka implikationer för vissa grupper 

av medarbetare som blivit mer påverkade i sitt dagliga arbete. Rashed Faizi på Swedbank 

menar att arbetet med CSR och hållbarhet inte upplevs som tidskrävande men däremot 

kan kännas ovant och därmed inte självklart.  

4.3.3 Intressenter 

När det gäller intressenter och vilka intressentgrupper som har störst påverkan på 

företaget när det gäller deras hållbarhetsarbete har de fem intressentgrupperna 

presenterade i figur 4.3.3 varit de mest återkommande. Samtliga företag har under sina 

intervjuer beskrivit dessa intressenter på olika sätt men är alla överens om att de är 

viktiga när det gäller påverkan av hållbarhetsarbetet. 

 

NGOs och speciellt de som kallas för Watch Dogs är organisationer såsom Green Peace 

vilka tar på sig att granska företagens verksamhet och upptäcka brister. Alla företagen 

anser att detta troligen är den viktigaste intressenten och flera av företagen ingår 

samarbeten och för ständiga dialoger med denna intressentgrupp för att minska risken för 

dålig publicitet. Magnus Enell på Vattenfall anser att företaget måste bli bättre på att 

upptäcka dessa brister innan Watch Dogs hinner upptäcka dessa brister och avslöja dem 

för omvärlden. Aiko Bode på Fenix Outdoor menar att Watch Dogs och media ofta går 

hand i hand då organisationer som Green Peace är beroende av media för att få 

möjligheten att nå ut till omvärlden på ett effektivt sätt. 
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          Figur 4.3.3 De fem mest återkommande intressentgrupperna 

 

Ägarna är en intressent som samtliga företag anser påverkar hållbarhetsarbetet. Fenix 

Outdoor beskriver som ovan nämnt ägarna som en av de viktigaste intressenterna i 

företagets hållbarhetsarbete. Ägarna påverkar företagen vid exempelvis bolagsstämman. 

Swedbank anser även de att ägarna är en av de absolut viktigaste intressenterna inom 

hållbarhetsarbetet. IKEA beskriver inte specifikt ägarna som en av de viktigaste 

intressenterna när det gäller hållbarhetsarbetet, även Vattenfall tillskriver ägarna en 

mindre roll men har börjat ana en utveckling där ägarna alltmer börjar engagera sig i 

detta arbete. Åsa Domeij konstaterar att Axfood har förmånen att ha en storägare och att 

denna storägare är intresserad samt uppmuntrar hållbarhetsarbete.  

 

Kunderna är en intressentgrupp som samtliga företag i studien värderar som en av de 

absolut viktigaste om inte den viktigaste intressentgruppen. Företagen är beroende av 

konsumenterna för att överleva om måste därför ta hänsyn till deras preferenser när de 

jobbar med hållbarhet. Företagen jobbar på olika sätt med kunderna för att uppfatta vad 

de efterfrågar av företagen. IKEA använder sig exempelvis av fokusgrupper och projekt 

där konsumentbeteenden studeras.  

 

Personalen är en intressentgrupp som fallföretagen givetvis beskriver som en av de 

viktigaste för deras hållbarhetsarbete. Om hållbarhetsarbetet skall fungera måste 

medarbetarna följa riktlinjerna och uppfylla målen. Åsa Domeij och Magnus Enell menar 

att hållbarhetsarbetet även är ett sätt att behålla och locka till sig bra medarbetare som är 

motiverade och duktiga. Att företag arbetar med hållbarhet har blivit en viktig faktor för 
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människor när de väljer arbetsplats. Magnus Enell menar att detta är en av de största 

utmaningarna och kravet som ställs på Vattenfall av exempelvis nyutexaminerade från 

Universitet och Högskolor. 

4.3.4 Legitimitet 

 

Intervjuer med ”CSR-chefer” vid fallföretagen 

Samtliga företag i studien anser att ryktet är en viktig resurs före företaget som motiverar 

företagen till att arbeta med hållbarhet och i sin tur påverkas av företagens 

hållbarhetsarbete. Något som även bevisas i Grant Thorntons studie från 2008 där 56 

procent av företagen anser att ryktet är en viktig faktor till att företagen arbetar med CSR. 

 

 

Har ryktet en stor betydelse i företagets 

hållbarhetsarbete? 

Axfood Ja 

Fenix Outdoor Ja 

IKEA Ja 

Swedbank Ja 

Vattenfall Ja 
         Tabell 4.3.4 Har ryktet betydelse för fallföretagens hållbarhetsarbete 
 
När det gäller företagets rykte så beskriver Carina Skov-Pedersen ryktet som en värdefull 

tillgång för IKEA men anser att om företaget inte skulle arbeta med hållbarhet så skulle 

ryktet försämras men inte vara avgörande för IKEAs överlevnad. Axfood har ett liknande 

synsätt på ryktet som delvis en möjlighet när det gäller arbetet med miljö och som en risk 

när det gäller arbetet med den sociala biten. Aiko Bode beskriver rykte som en viktig 

tillgång för företaget samtidigt konstaterar han att Fenix Outdoor inte arbetar enskilt med 

ryktet.  

 

Swedbank har en annan syn på ryktet och beskriver det som en av företagets absolut 

viktigaste tillgångar och direkt avgörande för bankens överlevnad. Detta på grund av 

Swedbanks verksamhet som bygger på förtroende vilket delvis skapas genom att 

företaget har ett gott rykte som skapar en trygghetskänsla för kunderna. 

 

Vattenfall tillskriver ryktet stor betydelse på ett liknande sätt som Swedbank gör, men 

väljer att lägga mer fokus på ryktets betydelse när det gäller arbetsmarknaden. Med ett 
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gott rykte på arbetsmarknaden kan Vattenfall skicka ut rätt signaler på marknaden och 

locka till sig de bäst lämpade medarbetarna. 

 

Intervjuer med övriga medarbetare vid företagen 

Enligt Alexander Goude på Axfood är det livsviktigt för företag idag att arbeta med CSR 

och hållbarhet, detta arbete ger företaget legitimitet vilket är livsviktigt för företag.  

Ulrika Lidén på Fenix Outdoor beskriver ryktet som en viktig resurs för Fenix Outdoor 

men konstaterar att företaget inte jobbar övergripande med ryktet utan låter delar av 

verksamheten sköta detta arbete på egen hand. Vidare menar Ulrika att CSR och 

hållbarhetsarbetet är en viktig del av exempelvis Fjällrävens rykte och något som 

Fjällräven ständigt jobbar med att behålla. Ulrika Lidén konstaterar att företag måste 

tänka på ryktet i sitt arbete med CSR och hållbarhet då det finns uppenbart stora risker att 

inte arbeta med detta. 

 

Ann Berg på Vattenfall anser att ryktet stärks genom CSR och hållbarhetsarbetet. Genom 

att ryktet stärks får Vattenfall konkurrensfördelar på arbetsmarknaden vilket leder till att 

Vattenfall kan locka till sig de bästa medarbetarna. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer jag att jämföra och analysera studiens resultat med den teoretiska 

modellen och referensramen presenterad i kapitel tre. Jag kommer att diskutera likheter 

och olikheter samt söka svaret på uppsatsens frågeställningar. Kapitlet använder samma 

struktur som empiri och teorikapitlet då det inleder med att beskriva CSR övergripande 

och varför företag antas arbeta med detta för att vidare analysera de bakomliggande 

motiven som fallföretagen i studien identifierar. 

5.1 CSR & Hållbarhet samt företags ansvar i samhället 

Allmänhetens bild över vilket ansvar ett företag ställs inför, har kommit att förändras 

under de senaste 50 åren (Löhman & Steinholtz, 2003; Larsson, 2009). Samhället har 

tagit ett större ansvar i takt med att politiken tappat kontrollen över näringslivet och att 

globaliseringen ökat. Samhället ställer större krav på företag och har blivit bättre på att 

värdera företag och deras arbete med att ta ansvar. Idag måste företagen visa att de tar 

ansvar och inte bara erbjuda den bästa lösningen i form av en tjänst eller vara. Alexander 

Goude på Axfood anser att det är en grundförutsättning att ta ansvar för samhället i stort 

som dagens företag måste uppfylla för att överhuvudtaget kunna bedriva en hållbar och 

framgångsrik verksamhet. Axfood stämmer in i detta resonemang men menar att om 

företag skulle ta ansvar fullt ut för hållbarhet kan det leda till att verksamheten blir 

ekonomiskt ohållbar och därmed måste upphöra. 

 

Swedbank, IKEA och Fenix Outdoor beskriver alla hur dagens företag har ett brett 

ansvar mot samhället och hur företag måste arbeta kontinuerligt med att anpassa sig efter 

samhället förväntningar och ta ett större ansvar. Vad detta betyder är svårt att avgöra, det 

som framgår är att fallföretagen i studien anser att arbetet med hållbarhet och CSR är en 

förutsättning för att bedriva en framgångsrik och ekonomiskt hållbar verksamhet idag. 

Detta konstaterande säger däremot ingenting om vad som i första hand driver företagen 

till detta arbete. Studiens urval var delvis avgränsat till företag som arbetat med CSR 

under en längre tid därför är det inte möjligt att avgöra om en majoritet av stora företag i 

Sverige arbetar med CSR. Men givet tidigare forskning som bland annat visat att 80 

procent av världens största företag arbetar med CSR och att större företag oftare arbetar 

med CSR kan studiens resultat om att arbetet med CSR idag är en grundförutsättning för 

att stora företag skall överleva anses vara rimligt. 
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Friedmans uttalande från 1962 om att företag endast har ett ansvar vilket är gentemot 

sina ägare anser samtliga företag i studien är en förlegad syn som inte stämmer överens 

med dagens företagsklimat. Magnus Enell på Vattenfall menar att Friedman var lite 

klumpig i sitt uttalande och tror att Friedman givetvis inser vikten av att företagen arbetar 

med CSR och att i det enda ansvar som Friedman talar om ryms även hållbarhetsarbetet 

in då det ökar avkastningen till ägarna. Detta är ett resonemang som mycket väl kan 

stämma, när Milton Friedman uttalade dessa ord under 1960-talet rådde ett helt annat 

företagsklimat än idag där CSR och hållbarhetsarbete troligen uppfattades som något 

negativt vilket enbart innebar extra kostnader för de företag som arbetade med det. 

Magnus Enell konstaterar att dagens företag har ett brett ansvar inför samhället och väljer 

att sätta nivån för detta arbete utifrån hur krävande lagen är. Utifrån detta perspektiv som 

Magnus Enell presenterar kan det tyckas självklart att Friedmans uttalande är rimligt och 

att det ekonomiska ansvaret är nummer ett för företagen i studien. Med tanke på att 

Friedmans uttalande nu har ett antal år ryggen kan det anses vara rimligt att arbetet med 

CSR och hållbarhet inte är lika kostsamt idag och istället för med sig mer fördelar än 

nackdelar. Med detta som bakgrund kan det utifrån Friedmans uttalande om det enda 

ansvaret gentemot ägarna argumenteras för att CSR och hållbarhet är en del av detta 

ansvar mot ägarna då det ökar avkastningen till ägarna.  

5.1.1 Företagens ansvar 

Archie B. Carroll introducerade sin CSR pyramid som beskriver fyra olika 

ansvarsområden vilka utgör ett företags CSR arbetet det ekonomiska, juridiska, etiska 

och filantropiska (Carroll, 1991). Som ovan nämnt framgår det i fallföretagens 

resonemang kring företags ansvar ekonomiskt ansvar är en viktig grund till arbetet med 

CSR. Carroll beskriver i sin pyramid hur företag jobbar nedifrån och upp med att i botten 

börja med att ta ekonomiskt ansvar. Enligt Carroll skall företagen efter det att 

ekonomiskt ansvar är uppfyllt klättra uppåt i pyramiden med att ta juridiskt ansvar. 

 

Inget av företagen i studien beskriver lagstiftning som något vilket påverkar företag till 

att arbeta med CSR och hållbarhet. Lagstiftning måste företagen följa för att 

överhuvudtaget vara verksamma i dagens samhälle. Ett företag kan inte stoltsera med att 

de följer lagen menar Magnus Enell på Vattenfall, samhället förväntar sig helt enkelt att 

företag följer lagen. Enligt de flesta definitionerna av CSR är arbetet med CSR och 

hållbarhet något vilket företag väljer att göra utöver det vad lagen kräver. Företagens 

resonemang kring lagstiftningen och det juridiska ansvaret som något självklart bekräftar 
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endast bilden av CSR-arbetet som något vilket företag gör utöver det vad lagen kräver. 

Åsa Domeij på Axfood anser att detta ibland resulterar i att företag får ta ett för stort 

ansvar i situationer där staten ibland borde reglera genom lagstiftning och se till så att 

goda förhållanden i samhället upprättas. Amanda Jackson på Swedbank anser även hon 

att lagen ställer för låga krav på företag gällande ansvarstagande och anser att om lagen 

ställer högre krav på företag skulle företag arbeta än mer med sitt hållbarhetsarbete och 

sträva mot att bli ännu bättre. Företagen i studien är överens om att lagstiftningen inte 

påverkar deras val till att arbeta med CSR men konstaterar att lagen är en 

grundförutsättning som måste uppfyllas. Studiens resultat indikerar att Carrolls pyramid 

inte beskriver fallföretagens CSR-arbete på ett trovärdigt sätt, istället kan pyramiden 

omarbetas för att bättre passa in och beskriva fallföretagens syn på CSR arbetet. Genom 

att byta plats på det ekonomiska ansvaret och det juridiska ansvaret vilket illustreras i 

figur 5.1.1 får vi en omarbetad CSR-pyramid som bättre förklarar fallföretagens syn på 

CSR-arbetet. 

 
  Figur 5.1.1 Omarbetning av Carrolls CSR-Pyramid 

 

 

Nästa nivå i Carrolls pyramid är det etiska ansvaret, detta ansvar syftar till att företag 

agerar på det sätt som förväntas av samhället men inte är lagstiftat. Som ovan nämnt 

beskriver samtliga företag i studien att idag ställs högre krav än vad lagen kräver av 

samhället på företag. Vidare är företagen i studien överens om att arbetet med CSR och 

hållbarhet är en grundförutsättning för att överleva vilket betyder att företagen i studien 

tar det etiska ansvar som förväntas av samhället. När det gäller vad samhället förväntar 

sig av företag och vad som är rimligt att förvänta av företag finns inga tydliga gränser. 

Carroll väljer att inte beskriva skillnaden mellan det etiska ansvaret och det filantropiska 
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ansvaret i detalj och fallföretagen i studien beskriver inte själva några förväntningar av 

samhället utan beskriver istället viljan att göra rätt som en självklarhet. Aiko Bode på 

Fenix Outdoor går än längre i sin beskrivning av vilket ansvar dagens företag har, han 

anser att företag måste ta mer etiskt ansvar och gå utöver det filantropiska ansvaret. Vad 

han menar med detta är inte uppenbart men det kan tänkas att ”utöver det filantropiska 

ansvaret” syftar till ansvar om djurliv och miljön.  

 

Det filantropiska ansvaret beskriver Carroll som något företag uppnår när de väljer att 

göra något vilket samhället inte förväntar sig. Kanske är det detta som Aiko Bode menar 

när han talar om att gå utöver det filantropiska ansvaret och att företag hela tiden måste 

ligga steget före. Utöver Fenix Outdoor är det endast IKEA som beskriver ett agerande 

vilket kan tolkas som filantropiskt när de ingår samarbeten med olika 

intresseorganisationer som exempelvis BRIS där en procentsats av vissa sålda varor går 

till deras syfte. Faktum kvarstår att det uppstår svårigheter när skillnaden mellan 

filantropiskt ansvar och etiskt ansvar skall avgöras, för att möjliggöra detta skulle en 

annan typ av studie krävas. 

 

När ett företag tar ansvar inom pyramidens alla fyra områden menar Carroll att företaget 

tar fullt socialt ansvar. Vad innebär det att ett företag tar fullt socialt ansvar, innebär det 

att de inte kan ta mer ansvar än vad de gör. Var går gränsen för hur mycket ansvar ett 

företag bör ta? Åsa Domeij på Axfood menar att det alltid går att jobba ytterligare med 

hållbarhet och ständigt förbättra detta arbete. Ett problem som kan tänkas uppstå när ett 

företag arbetar fullt ut med CSR och hållbarhet är att företaget riskerar att inte vara 

ekonomiskt hållbart vilket kan leda till en konkurs menar Åsa Domeij på Axfood.  

 

Carina Skov-Pedersen på IKEA konstaterar att företag bör arbeta med CSR och 

hållbarhet så långt som möjligt utan att riskera verksamheten. Möjligheterna att göra rätt 

menar hon begränsas av både kontexten och företagets egen förmåga något som även 

Magnus Enell på Vattenfall beskriver. Företagen i studien är överens om att riskerna 

relaterade till att inte arbeta med CSR och hållbarhet är stora men att media ibland kan 

förstora upp brister i verksamheten och ge en subjektiv bild av verkligheten i fall där 

företagen faktiskt gör sitt bästa för att ta ansvar. Känslan som företagen i beskriver av att 

i ibland känna sig orättvist behandlade av media kan tänkas ha sin grund i att företagen 

inser att deras förmåga är begränsad när det gäller att ta fullt ansvar utan att riskera 

verksamhetens överlevnad. Axfood har exempelvis större möjligheter att påverka sina 
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kunder i en större utsträckning när det gäller miljöpåverkan än Swedbank då Axfood kan 

styra inköpet av miljövänliga produkter i sitt utbud medan Swedbank inte kan göra det då 

deras produkt alltid ser i princip likadan ut. 

 

Aneel Karnani anser som ovan nämnt att företag endast existerar för att maximera 

avkastningen till ägarna och att säkerställa sin egen överlevnad (Karnani, 2010). Vad 

som är intressant är att Karnani anser att företags arbete med CSR och hållbarhet snarare 

sker av en slump där företag har ”tur” om deras verksamhet går att kombinera med ett 

CSR-arbete. Företagen i studien beskriver som ovan nämnt hur olika företag har olika 

möjligheter att arbeta med CSR beroende på sina verksamheter, däremot anser företagen 

i studien att alla företag bör och kan ta något sorts ansvar vilket Karnani menar är både 

onödigt och ineffektivt. Kritiken som Karnani för fram angående CSR arbetet som 

onödigt säger i stort sätt samma sak som den tidigare kritiken vilken CSR har fått utstå 

om att arbetet med CSR kostar mer än det ger. Studien i denna uppsats söker inte att 

besvara huruvida om detta faktiskt är fallet men resultatet visar ändå att företagen i 

studien inte upplever att denna kritik stämmer utan hävdar som tidigare nämnt motsatsen 

att arbetet med CSR och hållbarhet för med sig mer än vad det kostar. Axfood är 

exempelvis ett av företagen i studien som kan visa hur arbetet med CSR och hållbarhet 

har fört med sig ekonomiska fördelar för företaget. 

5.1.2 Begreppet CSR, Här för att stanna? 

Inget av företagen i studien väljer att beskriva arbetet med CSR och hållbarhet som något 

företagen gör utöver det vad lagen kräver, även om så är fallet. Axfood, Swedbank och 

Vattenfall beskriver under sina intervjuer hur begreppet CSR inte längre används i deras 

företag idag. De är överens om att begreppet hållbarhet är bredare och mer lättförståeligt, 

att begreppet hållbarhet är mer lättförståeligt än CSR bekräftas även i intervjuerna med 

medarbetare på företagen. IKEA och Fenix Outdoor beskriver inte samma utveckling där 

begreppet CSR har ersatts av hållbarhet men väljer inte heller att beskriva CSR utförligt 

utan använder istället interna begrepp inom organisationen som symboliserar arbetet med 

CSR och hållbarhet.  

 

Axfood, Swedbank och Vattenfall anser att begreppet CSR tidigare var det allmänt 

vedertagna begreppet när det talades om företags hållbarhets arbete. Utvecklingen som 

dessa tre företag beskriver kan mycket väl vara rimlig då begreppet hållbarhet 

återkommer allt oftare inom både media och forskningen samtidigt som företagen i 

studien beskriver att arbetet med CSR och hållbarhet är en självklarhet i dagens 
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samhället kan det tyckas att ett begrepp som talar om ansvar inte förutsätter denna 

självklarhet utan måste tillskriva en aktör ett visst ansvar. Hållbarhet symboliserar 

möjligheter bättre än begreppet CSR vilket företagen i studien är överens om möjligheter 

och något som känns kul istället för CSR som kan upplevas påtvingat vilket leder till 

”extra” arbete. Åsa Domeij på Axfood menar att detta delvis beror på att företagen har 

insett de ekonomiska fördelarna med CSR och hållbarhetsarbetet.  

 

 
Använder begreppet CSR Använder inte begreppet CSR 

Axfood   X 

Fenix Outdoor X   

IKEA X   

Swedbank   X 

Vattenfall   X 
    Tabell 4.3.1 Fallföretagens användning av CSR 

   
Utvecklingen och övergången till begreppet hållbarhet från CSR är utifrån studiens 

resultat rimlig. I och med att det idag är en självklarhet att företag skall arbeta med dessa 

frågor samtidigt som företagen ser möjligheter med detta arbete är det inte nödvändigt 

med ett begrepp som skapar en känsla av nedtyngande ansvar. Företagen i studien 

beskriver begreppet hållbarhet som mer lättförståeligt och att detta skulle vara ett skäl till 

varför det är lämpligare att använda vid beskrivningen av CSR och hållbarhetsarbetet. 

Med tanke på den kritik som har riktats mot företagen och deras CSR-arbete om att detta 

arbete endast är ett spel för gallerierna kan motiveringen till att begreppet hållbarhet 

används tyckas styrka denna fördom och kritik. Trots detta har studien visat att 

övergången till begreppet hållbarhet ses som något positivt då företagets medarbetare är 

positiva och mer införstådda med detta begrepp än begreppet CSR. Att begreppet 

hållbarhet har vunnit mark och börjat användas mer av företagen i studien kan även bero 

på att hållbarhet är ett begrepp med en tydlig definition tack vare Brundtlandrapporten. 

Begreppet hållbarhet ett allmänt känt och väl definierat begrepp vilket givetvis 

underlättar kommunikationen om detta arbete från företagens sida och kan tänkas vara 

lämpligare för att skapa ett starkare band till detta arbete som tidigare kan ha upplevts 

främmande delvis på grund av sitt krångliga namn. 

Förväntningarna på företag och definitionen av CSR och hållbarhetsarbete har förändrats 

under de senaste 60 åren (Carroll, 1999). I framtiden kommer begreppet troligen att bytas 

ut och förändras av resultatet från studien att döma och även om man ser till tidigare 

forskning kring begreppets historia. Som ovan nämnt är det värt att notera företagen i 

studien ser på CSR och hållbarhetsarbetet som en självklarhet till skillnad från den bild 
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som beskrivs av företag för ungefär 40 år som betraktade detta arbete som något 

kostsamt och onödigt att engagera sig i.   

5.2 De bakomliggande motiven till CSR & Hållbarhetsarbetet 

Uppsatsens teoretiska modell som presenteras i avsnitt 3.3.4 beskriver fyra 

bakomliggande motivområden som tidigare forskning visat vara avgörande till varför 

företag arbetar med CSR. Dessa motiv var det ekonomiska, Etiska, Juridiska 

(Lagstiftning) och intressentpåverkan. Samtliga företag i studien har som ovan nämnt 

beskrivit det juridiska motivet som något vilket företag endast förväntas följa och därför 

inte är något som påverkar företagen i stort när det gäller deras CSR och 

hållbarhetsarbete. Eftersom att begreppet CSR i sin definition beskrivs som ett arbete 

vilket sker utöver det vad lagen kräver kan detta anses rimligt. Däremot har företagen 

som ovan nämnt beskrivit en utveckling och övergång av begreppet CSR till begreppet 

hållbarhet. Begreppet hållbarhet i sig säger inget om att det måste vara något vilket sker 

utöver det vad lagen kräver vilket i sig inte förändrar situationen.  

 

Amanda Jackson på Swedbank anser däremot att en mer krävande lagstiftning skulle 

ställa högre krav vilket skulle leda till ett bättre arbete med CSR och hållbarhet från 

företagens sida. Med detta som bakgrund går det att argumentera för att frånvaron av 

tvingande lagstiftning leder till att företagen inte arbetar med CSR i någon större 

usträckning. Vidare kan det argumenteras för motsatsen att detta inte alls stämmer då 

CSR och hållbarhetsarbete är något som samtliga företag i studien förväntas göra och gör 

trots att lagstiftningen inte kräver detta i stort. Detta kan anses vara logiskt då CSR i 

teorin ofta beskrivs som något vilket företag gör utöver det vad lagen kräver därmed bör 

inte lagen överhuvudtaget ses som ett motiv till detta arbete. I och med detta resonemang 

bör uppsatsens teoretiska modell omarbetas utan det juridiska motivet.   

 

Två av företagen i studie valde att inkludera ytterligare varsitt motiv till varför de arbetar 

med CSR och hållbarhet. Fenix Outdoor beskriver hur ägarnas påverkan är av vikt för 

företagets val att arbeta med CSR och hållbarhet. Ägarna påverkar företaget till detta 

genom den företagskultur som genomsyrar Fenix Outdoor och vilken ägarna skapat. I 

Fenix Outdoors företagskultur är det viljan att göra rätt som är det centrala. På grund av 

detta är det lämpligt att motivet ägarnas påverkan underordnas det etiska motivet i den 

teoretiska modellen då det i fallet Fenix Outdoor är vad ägarnas påverkan leder till.  
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Swedbank anser att ryktet är ett stort motiv till företagets arbete med CSR och hållbarhet. 

Ryktet menar både Amanda Jackson och Rashed Faizi på Swedbank är avgörande för 

företaget då affärsidén går ut på att skapa förtroende och detta delvis uppnås genom ett 

gott rykte. Detta innebär att ryktet för Swedbank är ett motiv vilket handlar om att i 

slutändan säkra ekonomisk hållbarhet, på grund av detta bör detta motiv underordnas det 

ekonomiska motivet i den teoretiska modellen. Efter dessa förändringar får vi en den 

teoretiska modellen presenterad i figur 5.2. 

 

Figur 5.2 – Omarbetad Teorimodell 

 

Under intervjuerna i studien fick företagen rangordna de olika motiv utifrån vilket som 

var det som mest påverkade företagen till att arbeta med hållbarhet. I intervjun 

presenterades de fyra motiven inkluderade i uppsatsens teoretiska modell för företagen 

som sedan valde att rangordna dessa efter deras påverkan resultatet presenteras nedan i 

tabell 5.2 

 Etiska Ekonomiska Intressenter Ägare Rykte 

IKEA 1 1 1   

Swedbank 2 1 3  1 

Fenix Outdoor 3 2 3 1  

Axfood 2 1 3   

Vattenfall 1 2 3   
Tabell 5.2 Fallföretagens rangordning av de bakomliggande motiven till CSR och hållbarhetsarbetet 

 

IKEA väljer att inte rangordna de bakomliggande motiven till sitt CSR och 

hållbarhetsarbete med motiveringen att samtliga motiv är lika viktiga. Carina Skov-

Pedersen som jobbar på IKEA beskriver det etiska motivet som det främsta till varför 

IKEA väljer att arbeta med hållbarhet. Carina Skov-Pedersen som arbetar på IKEA anser 



 54 

att det etiska motivet är det viktigaste motivet bakom IKEAs hållbarhetsarbete. Detta 

motiverar hon med att IKEAs affärsidé grundar sig i en filantropisk tanke att förbättra 

levnadsstandarden för de många människorna. Även Vattenfall beskriver det etiska 

motivet som det viktigaste motivet men medger att CSR och hållbarhetsarbetet för med 

sig positiva ekonomiska effekter. Fenix Outdoor beskriver ägarnas påverkan som det 

viktigaste motivet till varför företaget arbetar med CSR och hållbarhet, som ovan nämnt 

går det att argumentera för att detta motiv skall underordnas det etiska motivet då Fenix 

Outdoor ser att ägarna har skapat en kultur som genomsyras av viljan att agera rätt. En 

intressant tanke är huruvida företagen i studien skulle välja att ”agera rätt” om detta 

skulle påverka företaget negativt. Det är rimligt att anta att företagen inte skulle fatta 

beslut om ett agerande vilket de vet för med sig negativa effekter för företaget. Detta 

perspektiv undersöks inte vidare i uppsatsen men kan vara intressant för framtida 

liknande forskning att ha i åtanke. 

 

IKEAs val att inte rangordna de bakomliggande motiven lämnar utrymme för frågor och 

kan tyckas bekräfta den ovan nämnda kritiken mot CSR om att vara något företag gör för 

ge sken av att vara bättre än vad de egentligen är. Det går även att vända på detta 

resonemang och hävda att IKEA har kommit mycket långt i sitt CSR och 

hållbarhetsarbete eftersom att de värderar alla motiven som likvärdiga och bör således 

arbeta utifrån ett intressentperspektiv där alla intressentgruppers åsikter väger lika. Det 

som talar emot detta resonemang är Åsa Domeijs egna resonemang om att företag inte 

kan överleva om de väljer att fullt ut arbeta med exempelvis socialt ansvar och 

miljöansvar. Faktum är att IKEA tar fullt ansvar om detta definieras utifrån Carrolls 

pyramid samtidigt som IKEA är ett mycket framgångsrikt företag. Frågan om vilket 

motiv som väger tyngst för IKEA lämnas obesvarad i denna studie och går endast att 

spekulera kring. 

 

Axfoods beskriver det ekonomiska motivet som det viktigaste motivet eftersom att 

ekonomisk hållbarhet är avgörande för verksamhetens överlevnad. Axfoods sätt att 

konstatera vikten av det ekonomiska motivet skapar en skarp kontrast till de företag som 

väljer att rangordna det etiska motivet som det viktigaste. Det är rimligt att beskriva 

dessa två motiv som varandras ytterligheter vilket gör denna skillnad i val än mer 

intressant. Ett företag måste trots allt överleva och frågan som denna konflikt mynnar ut i 

är vad som kommer först, viljan att hjälpa till och att agera rätt eller viljan att tjäna 

pengar och överleva?  Med hjälp av resultatet från denna studie går den inte avgöra direkt 
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vad som kommer först av dessa två. När det gäller att undersöka vilket av motiven som 

har rangordnats högst blir det även oavgjort då båda motiven erhåller 3 stycken första 

platser av företagen tack vare IKEA’s val att värdera samtliga motiv lika. Om vi istället 

ser till vilket motiv som har flest högsta placeringar finner vi att det ekonomiska motivet 

är det viktigaste med en knapp seger över det etiska motivet. Med hjälp av resultatet från 

denna studie går det inte att bevisa närmare vilket motiv som är det viktigaste det går 

endast att resonera kring det och möjligtvis besvara som att företagen tvingas till att 

arbeta med CSR för att kunna tjäna pengar och få verksamheten att överleva, detta 

resonemang kan tänkas upplevas mer logiskt än det att företag sätter etiska principer över 

ekonomisk hållbarhet. Eftersom att studien har visat att fallföretagen beskriver arbetet 

med CSR som en grundförutsättning för att överleva som företag idag är det logiskt att 

anta att samtliga företag i studien har identifierat starka ekonomiska incitament till att 

arbeta med CSR. Frågan som kan ställas är givetvis vad som kommer först, etiska eller 

ekonomiska motiv. Från studiens resultat är det givetvis svårt att urskilja vilket som 

kommer först men jag anser det rimligt och logiskt att det ekonomiska motivet är snäppet 

viktigare då det trots allt handlar om överlevnad i slutändan. Företag har även fått kritik 

för att använda CSR som en typ falsk marknadsföring där de ger sken av att ta mer 

ansvar än va de egentligen gör. Som ovan nämnt är företagen i studien ärliga om att det 

ligger starka ekonomiska motiv bakom detta arbete. Visserligen talas det en del om etiska 

principer men dessa för även de med sig ekonomiska fördelar. Givetvis är det viktigt att 

företag gör det som dom säger och håller vad de lovar men är det inte lite av en situation 

där alla parter vinner om företagen gör minsta möjliga. Rent logiskt är även det minsta 

ansvarstagandet bättre än inget utöver det vad lagen kräver. Att företagen får ta för 

mycket ansvar i situationer där politiken och staten bör ingripa, det är företagen i studien 

överens om och detta är både orättvist och sanningen i dagens samhälle. 

 

Samtliga företag i studien är överens om att ryktet är en mycket viktigt tillgång för 

företaget. Swedbank går steget längre och rangordnar både rykte och ekonomin som de 

viktigaste motiven. Ryktet menar Swedbank utgör kärnan i deras verksamhet vilken leder 

till att företaget blir ekonomsikt hållbart därför har detta motiv som ovan nämnt blivit 

underordnat det ekonomiska motivet i den teoretiska modellen. Ryktets betydelse för 

CSR och hållbarhetsarbetet diskuteras vidare i avsnitt 5.5. 

 

Studien har visat att det tredje viktigaste motivet är intressentpåverkan. Företagen måste 

arbeta med sina intressenter för att överleva då de är direkt beroende av flera olika 
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intressentgrupper såsom ägare och kunder. Företagen i studien är överens om att denna 

rangordning stämmer men betonar att detta inte gör intressenterna oviktiga. Företagen är 

som ovan nämnt beroende av sina intressenter men vid arbetet med CSR och hållbarhet 

är det inte intressenterna som påverkar mest. Däremot går det att argumentera att den 

indirekta påverkan som exempelvis kundernas val för med sig är direkt avgörande och 

ligger till grund för att företagen arbetar med CSR. Trots detta kan den föreslagna 

rangordningen betraktas som rimlig då exempelvis kunderna förvisso köper produkter 

men i det stora hela inte kan bestämma för hur företagen gör eller vad de gör. 

 
5.2.1 Intressentteori 

Dagens företag har ett stort antal intressenter vilket gör det både svårare och viktigare för 

företag att arbeta med detta (Blombäck & Wigren, 2008). Grafström et al konstaterar att 

den klassiska intressentmodellen bör utvidgas av företag till att studera relationerna 

mellan företagets intressenter och andra aktörer som indirekt påverkar företagets 

intressenter (Grafström et al, 2008). 

 

Studien resultat visar att företagen rangordnar intressentpåverkan som det tredje mest 

avgörande motivområdet till att företagen jobbar med CSR och hållbarhet. Samtliga 

företag i studien är överens om att ägare och medarbetare är det två viktigaste 

intressentgrupperna när det gäller företagets CSR och hållbarhetsarbete. Ägarnas intresse 

för CSR är avgörande för att företagets skall besluta om att arbeta med CSR och 

hållbarhet samt att ägarnas inställning till detta arbete avgör arbetets karaktär och 

utformning vilket Aiko Bode på Fenix Outdoor berättar. Att ägarna är en av de 

intressentgrupper som påverkar företagets CSR och hållbarhetsarbete mes kan antas vara 

en rimlig slutsats. Om ägarna inte styrker företagets arbete med CSR och hållbarhet 

skulle de helt enkelt kunna förhindra och i värsta fall lägga ner verksamheten. Ägarnas 

intresse och inblandning i arbetet med CSR och hållbarhet varierar givetvis mellan 

företagen i studien, men i slutändan har de alla den övergripande makten över företaget. 

 

Medarbetarna var en annan intressentgrupp vilken fallföretagen beskrev som en av de 

viktigaste för företaget. Magnus Enell på Vattenfall menar att denna grupp måste vara 

nöjda och motiverade för att Vattenfall skall kunna vara effektiva i sitt hållbarhetsarbete. 

Genom att locka till sig bra medarbetare blir detta möjligt. Medarbetare som inte är nöjda 

med sin arbetsgivare eller arbetssituation kan leda till negativa konsekvenser, som 

exempelvis sämre produktivitet och en dålig utveckling av företagets verksamhet. Fenix 
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Outdoor och IKEA beskriver inte vikten av att locka till sig medarbetare genom sitt CSR 

och hållbarhetsarbete lika mycket som övriga företag i studien. Detta kan tänkas bero på 

att dessa två företag genomsyras som tidigare nämnt redan av höga etiska principer vilket 

medarbetare och arbetssökande är väl medvetna om, därmed behöver dessa företag inte 

visa upp detta arbete lika mycket som övriga företag.  

 

En intressentgrupp som samtliga företag uttrycker en oro över är NGO’s och så kallade 

”Watch Dog” organisationer. Denna intressentgrupp granskar företags verksamheter och 

avslöjar brister och fel i dessa vilket ofta resulterar i dålig publicitet i media för 

företagen. Flera av företagen arbetar med denna intressentgrupp genom samtal och 

aktiviteter där företagen förklarar sitt agerande och lyssnar på önskemål som intressenter 

kan tänkas ha. Oron över denna intressentgrupps agerande och arbetet som företagen 

lägger ned på denna grupp kan tänkas ge luft till den ofta återkommande kritiken om att 

företag visar upp ett ”förbättrat” yttre. På detta argument svarar företagen i studien att det 

finns alltid finns mindre oegentligheter i större verksamheter, problemet är när NGO’s 

och ”watch dogs” belyser dessa på ett sätt där kontexten utelämnas och problemet 

förstoras till orealistiska proportioner. 

 

Samtliga företag i studien konstaterar att den ovan nämnda intressentgruppen NGOs och 

”watch dogs” inte hade varit lika viktiga om det inte varit för intressentgruppen media. 

Media tillhandahåller möjligheten att nå ut med de ovan nämnda oegentligheterna som 

NGO’s och ”watch dogs” upptäcker. Magnus Enell beskriver hur dessa två 

intressentgrupper påverkar företagen att förbättra sitt CSR och hållbarhetsarbete för att 

inte framstå i dålig dager, men framförallt anser han att dessa grupper skapar incitament 

till en ökad riskhantering där företag måste upptäcka oegentligheter innan utomstående 

gör det. Att dessa intressentgrupper påverkar företagens CSR och hållbarhetsarbete är 

rimligt att anta, vad som är än mer intressant och motiverar dessa intressentgruppers 

betydelse är givetvis den påverkan de har på företagens kunder. Kunderna beskriver 

samtliga företag i studien något väntat som en viktig intressentgrupp för företaget. Detta 

anses vara självklart och behöver inte motiveras närmre än att företag inte överlever utan 

kunder som köper deras produkter och tjänster. Tidigare teori kring CSR har beskrivit 

vikten av att företag arbetar utifrån ett intressentperspektiv där även interagerandet 

mellan olika intressentgrupper analyseras, företagen i denna studie har uppenbarligen 

anammat detta tänk och beskriver hur detta är nödvändigt för att lyckas och skapa en god 

legitimitet på marknaden. 
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   Figur 5.4 De fem mest återkommande intressentgrupperna 

 

5.2.2 Legitimitet & Rykte 

Ett motiv som ofta återkommer inom forskningen kring varför företag väljer att arbeta 

med CSR och hållbarhet är rykte och legitimitet (Grafström, 2008; Löhman & Steinholtz, 

2003; Bansal & Roth, 2000). Samtliga företag i studien anser att ryktet är en mycket 

viktig tillgång för som motiverar företag till att arbeta med CSR och hållbarhet. 

 

 

Har ryktet en stor betydelse i företagets 

hållbarhetsarbete? 

Axfood Ja 

Fenix Outdoor Ja 

IKEA Ja 

Swedbank Ja 

Vattenfall Ja 
         Tabell 5.4  Har ryktet betydelse för fallföretagens hållbarhetsarbete 
 
Swedbank anser som ovan nämnt att ryktet är en av de absolut viktigaste tillgångarna och 

motiverar detta med att deras verksamhet i grunden skapa förtroende mellan kunden och 

företaget. Med ett gott rykte skapas förtroende till Swedbank och kunderna väljer att ge 

dom sina pengar att förvalta. Ett företag erhåller legitimitet genom att agera på ett sätt 

som överensstämmer med vad företagets omgivning förväntar sig av företaget (Suchman, 

1995). Utifrån detta perspektiv går det att argumentera för att Swedbanks resonemang är 

ett logiskt och realistiskt resonemang eftersom att deras affärsidé bygger på ett starkt 

förtroende från kundens sida måste Swedbank visa att de är ett företag vilket går att lita 
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på i den kontext där företaget befinner sig. Legitimitetsteori återkommer ofta inom 

forskningen kring CSR för att förklara varför företag jobbar med det. Detta motiveras av 

att företag måste bli accepterade och möta de förväntningar som omvärlden har i 

avseendet CSR och hållbarhet något som samtliga företag beskriver när de talar om det 

ökade kraven från samhället gällande deras arbete med CSR. Carina Skov-Pedersen på 

IKEA anser att IKEA som företag skulle överleva även om IKEA inte skulle arbeta aktivt 

med CSR och hållbarhet för att uppnå legitimitet och bli ett accepterat företag. Även 

Fenix Outdoor beskriver i likhet med Swedbank också vikten av ett gott rykte för att 

behålla kundernas förtroende för sina kvalitets produkter och menar att risken för att 

förlora sin legitimitet och rykte gentemot marknaden är avgörande för deras verksamhet. 

Detta tror Ulrika Lidén på Fenix Outdoor har att göra med deras produkter som förväntas 

hålla högsta kvalité gällande såväl funktion och att den är framställd enligt goda etiska 

principer. 

 

Vattenfall och Axfood beskriver arbetet kring rykte, legitimitet och CSR delvis som 

riskhantering där det viktiga för företaget är att upptäcka fel i verksamheten innan 

utomstående aktörer upptäcker och avslöjar dessa. Åsa Domeij på Axfood anser att för 

Axfood ses arbetet med rykte gällande miljö betraktas en möjlighet vilken ständigt går att 

förbättra medan den del av ryktet som består av det sociala ansvarstagandet betraktas mer 

som en risk vilken kan medföra större skador på företagets rykte. Tilling (2004) menar 

att rykte och legitimitet kontinuerligt måste försvaras och att företaget aldrig kan lyckas 

med att tillmötesgå företagets alla intressentgrupper på en och samma gång utan måste 

till en viss grad välja inriktning.  Samtliga företag i studien har som ovan nämnt beskrivit 

ryktet som en viktig tillgång för företaget och ett motiv till CSR och hållbarhetsarbetet. 

Värt att notera är att trots denna beskrivning av ryktet rangordnar företagen 

intressentpåverkan som den tredje viktigaste faktorn. Detta kan tyckas märkligt eftersom 

att ryktet är till stor nytta i arbetet med företagets intressenter och påverkas i stor 

utsträckning av företagets intressenter. Även om intressentpåverkan rangordnades som 

det tredje viktigaste motivet är det inte att förringa då samtliga företag konstaterade att 

alla motiven påverkar och är betydande för företagens CSR och hållbarhetsarbete. Vidare 

går det att resonera kring det etiska ansvaret som företagen väljer at ta och om de gör 

detta för att detta förväntas av samhället. Om detta sker för att samhället har denna 

förväntning innebär detta att det är intressenterna som spelar en stor roll när de etiska 

motiven ligger bakom arbetet. Det är även rimligt att anta att ryktet spelar en stor roll till 

att företagen jobbar med CSR i och med den utveckling av företagsansvar som beskrivs i 
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avsnitt 5.1 där samhällets förväntningar påverkar företagen till att arbeta med CSR och 

hållbarhet för att vinna rykte och legitimitet. Samtliga företag beskriver liksom teorin 

visar att arbetet med att försvara ryktet är mycket viktigt. Företagen beskriver hur 

riskhanteringen har fått en allt större betydelse för att minimera chansen/risken att 

utomstående granskar verksamheten och upptäcker fel eller oegentligheter i den. Enligt 

företagen i studien finns det risk för en stor negativ påverkan om utomstående aktörer 

upptäcker detta därför är processen med att försvara sin legitimitet något som har vuxit i 

betydelse för företag menar bland annat Magnus Enell på Vattenfall. 

5.3 Medarbetarnas syn på CSR och hållbarhetsarbetet 

Enligt agentteorin består ett företag av en rad olika kontrakt emellan olika parter 

(Eisenhardt, 1989; Davis, 2005; Jonnergård et al, 2010; Fama, 1980). Alla kontrakt utgår 

ifrån ägaren (principalen). Ägaren (Principalen) lejer i ut arbete till en anställd (Agent) 

som förväntas utföra arbetet i linje med vad Ägaren förväntar sig. Inom Agentteorin 

återkommer det så kallade agentproblemet vilket uppstår när en medarbetare (Agent) inte 

uppfyller de förväntningar och krav som ägaren (Principalen) ställer. Detta leder till ett 

klassiskt problem om kontroll och övervakning för ett företags ägare. 

 

Uppsatsens ämnar att genom sin andra frågeställning undersöka hur medarbetare på 

fallföretagen som deltar i studien upplever sina respektive företags CSR och 

hållbarhetsarbete. Medarbetarna på företagen blev tillfrågade under intervjuerna om de 

kände till begreppet CSR eller andra internt motsvarande begrepp. Resultatet redovisas i 

tabell 5.3 nedan. 

 Kan definiera CSR Känner till interna begrepp 

Alexander på Axfood Nej Ja 

Ulrika på Fenix 

Outdoor Ja Ja 

Anna på IKEA Nej Ja 

Rashed på Swedbank Nej Ja 

Ann på Vattenfall Ja Ja 
     Tabell 5.3 Medarbetarnas kunskap om hållbarhetsarbete 

   

Från studiens resultat kan vi se att begreppet CSR som ovan nämnt inte är ett begrepp 

vilket medarbetarna på företagen är bekanta med. Samtliga medarbetare är överens om 

att begreppet hållbarhet är ett mer lättförståeligt och bättre begrepp, medan CSR är ett 

begrepp som används av professionella och insatta inom ämnet. Detta resultat kan antas 

vara rimligt med tanke på den utveckling av CSR och hållbarhetsarbetet vilken beskrivits 
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vid intervjuerna med företagens CSR och hållbarhetschefer. Medarbetarnas okunskap om 

begreppet CSR kan anses bekräfta den utveckling som företagen i studien beskriver där 

samhället och medarbetare på företagen har blivit mer medvetna om hållbarhet och 

företags hållbarhetsarbete. Det kan också argumenteras på motsatt sätt att medarbetarnas 

okunskap om begreppet CSR bekräftar den ovan nämnda kritiken mot CSR som ett ”spel 

för gallerierna”. Oberoende av detta går det att konstatera att begreppet CSR håller på att 

fasas ut och ersätts med andra begrepp, från denna studies resultat föreslås begreppet 

hållbarhet som en het kandidat av både CSR och hållbarhetschefer men även medarbetare 

på fallföretagen. 

 

Medarbetarna vid företagen som har intervjuats i denna studie har alla kunskap om sina 

respektive företags hållbarhetsarbete vilket är en mycket bra grund när det gäller att få 

medarbetarna (agenterna) att utföra det som ägarna (principalerna) vill. Vidare är det 

ingen av medarbetarna som beskriver hur företagets arbete med CSR och hållbarhet har 

påverkat deras arbetsdag på ett negativt sätt utan istället är de överens om att detta arbete 

har fört med sig positiva effekter. Denna utveckling stärks av att Magnus Enell på 

Vattenfall beskriver hur medarbetarna på Vattenfall tidigare var mer negativt inställda till 

hållbarhetsarbetet men att detta numera har förändrats.  Att arbetet med CSR och 

hållbarhet för med sig positiva effekter istället för negativa effekter enligt medarbetarna 

på företagen i studien är även det ett starkt argument mot den tidigare kritik som CSR fått 

utstå om att vara kostsamt och ett ”extra arbete” för företag. 

 

Vad som ligger bakom denna utveckling gällande inställning hos både medarbetare och 

företagens ledning framgår inte direkt av studien. Åsa Domeij på Axfood och Amanda 

Jackson på Swedbank beskriver hur inställningen till CSR och hållbarhet har ändrats då 

företag har insett att det faktiskt finns stora möjligheter till att bli effektivare och tjäna 

pengar på att arbeta med CSR och hållbarhetsarbete, under samma tidsperiod beskriver 

både fallföretag och tidigare forskning hur förväntningarna i avseendet CSR och 

hållbarhet har ökat från samhället. Med detta som bakgrund är det rimligt att även 

inställningen bland medarbetare har ökat då företagsledningar har blivit bättre på att 

kommunicera ut de positiva effekterna av detta arbete till sina medarbetare. Vidare går 

det att stärka detta argument med att medarbetare på företag utgör samhällets grundstenar 

därför är det logiskt att anta att om samhällets förväntningar på företag förändras ändras 

även medarbetarnas. Samtliga medarbetare på företagen är överens om att arbetet med 

CSR och hållbarhet är något företag måste arbeta med för att överleva idag.  
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Samtliga företag inkluderade i denna studie använder sig av en övergripande CSR och 

hållbarhetsfunktion i sin organisation vilken utbildar medarbetarna och kontrollerar att 

medarbetarna tillämpar dessa kunskaper. Företagen är överens att det finns svårigheter 

när det kommer till att mäta och kontrollera medarbetarnas arbete med CSR och 

hållbarhet. Detta kan bero på flera olika faktorer men en avgörande faktor är att detta 

arbete är relativt nytt vilket innebär att företagen inte kan se dess effekter fullt ut och hur 

dessa effekter skall mätas på bästa sätt. Trots detta medger samtliga företag att det 

klassiska agentproblemet går att finna i deras verksamhet vilket är ett rimligt 

konstaterande. Både Swedbank och IKEA berättar att nya metoder för att mäta och 

kontrollera CSR och hållbarhetsarbetet måste utvecklas och att de själva arbetar med 

detta. Detta resultat kan anses vara en positiv indikator till CSR och hållbarhetsarbetets 

relevans och att det kommer att fortsätta vara något aktuellt bland företagen. Det går även 

här att ställa sig frågande kring varför företagen inte har utvecklat metoder för att mäta 

detta arbete om detta arbete vilket företagen i studien hävdar är väldigt viktigt. I detta fall 

är företagens förklaring och försvar kring svårigheterna att mäta godtagbara då det 

handlar om immateriella tillgångar och ett arbete vilket inte skapar något direkt värde 

eller vara.  Faktum kvarstår att trots den ovan beskrivna utvecklingen av företags CSR 

och hållbarhets arbete samt begreppet CSR och dess utveckling så är ämnet i sig relativt 

nytt. Diskussioner pågår ständigt om företagens arbete med CSR och hållbarhet bör 

fortsätta. På båda sidor har forskning och betydande personer inom näringslivet uttryckt 

sina åsikter om ämnet. Att det värde som skapas genom arbetet med CSR och hållbarhet 

inte än går att mäta är givetvis ett problem för företag, men att övergången och 

användningen av ”lättare” begrepp som hållbarhet vittnar om att utvecklingen går åt rätt 

håll. Fallföretagens samstämmighet över att begreppet hållbarhet bör och faktiskt 

används är en positiv utveckling som kan anses vara tecken på att en homogenisering av 

begreppsfloran kring CSR sker. Utvecklingen av nya begrepp för detta arbete har som 

ovan nämnt under de senaste 30 åren varit stor och om företag enas om att använda ett 

begrepp skulle arbetet bli tydligare och bättre avgränsat vilket skulle underlätta för alla 

inblandade parter. 

 

Oavsett så bör resultatet från studien vilket har visat att medarbetarna på företagen har 

goda kunskaper om sina respektive företags hållbarhetsarbete ses som något positivt. 

Agentproblemet är givetvis ett problem som är mycket svårt att lösa vilket även 

företagen i studien medger, något som är positivt är arbetet med att utveckla metoder för 
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att kvantifiera och kontrollera agentproblem inom CSR och hållbarhetsarbetet. Denna 

utveckling har kommit än vad jag kunder trott innan denna uppsats och även vad tidigare 

forskning har visat. Det går att konstatera att det finns fortfarande mycket kvar att 

utveckla när det gäller att mäta och kontrollera medarbetarnas arbete med CSR och 

hållbarhet vilket samtliga företag i studien är överens om. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel kommer uppsatsens frågeställningar att besvaras var för sig. Vidare 
kommer förslag på framtida forskning och den framtida utvecklingen av CSR och 
hållbarhetsarbetet att diskuteras. 

6.1 Varför väljer ett antal Svenska företag att engagera sig med CSR arbete? 

För att besvara denna fråga har jag i denna uppsats tagit del av tidigare forskning inom 

ämnet CSR för att bilda mig en uppfattning av vad som driver företagen till detta arbete, 

hur begreppet CSR har vuxit fram och utvecklats över tiden samt vilken kritik detta ämne 

har fått. Begreppet CSR introducerades redan på 1950-talet och sedan dess har både 

begreppet och världen förändrats mycket. Milton Friedman uttalade sig om företags 

ansvar 1962 och menade att företag endast hade ett ansvar vilket var gentemot sina ägare.  

Sedan dess har diskussionerna och framväxten av koncept kring företagsansvar 

exploderat till att vi idag med resultatet från min studie kan konstatera att företagen och 

medarbetarna inkluderade i studien ser det som en självklarhet att ta ansvar för mycket 

mer än enbart gentemot sina ägare.  

 

Resultatet från studien visar att företagen anser att de ekonomiska motiven är det som har 

störst påverkan på företag när det gäller att arbeta med CSR. De företag som inte 

rangordnar det ekonomiska motivet som det med mest påverkan har valt det etiska 

motivet som det med mest påverkan men medger att arbetet medför positiva ekonomiska 

effekter på företaget. De viktigaste motiven är således det ekonomiska motivet och det 

etiska motivet. Även om det är så att företag väljer att arbeta med CSR och hållbarhet för 

att vinna ekonomiska fördelar bör detta enbart ses som något positivt då det blir en 

situation vilken alla parter tjänar på. Att samtliga företag i studien även beskriver hur 

arbetet med CSR och hållbarhet för med sig konkurrensfördelar och positiva ekonomiska 

effekter bekräftar och stärker studiens slutsats om att det ekonomiska motivet är det mest 

motiverande motivet till företagens CSR och hållbarhetsarbete. 

 

Analysen av studiens data utifrån den teoretiska modellen visade att det juridiska motivet 

inte är av vikt då företagen fattade beslut om CSR och hållbarhetsarbetet. De 

motivområden som påverkar företagens CSR och hållbarhetsarbete mest är som ovan 

nämnt det ekonomiska och det etiska. Studien har inte lyckats övertyga om vilket av 

dessa två motivområden som är mest motiverande till företagens CSR och 

hållbarhetsarbete. Diskussionen som förs i analysen och under intervjuerna med 
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företagen är om vilket som kommer först viljan att överleva eller viljan att göra rätt. Den 

teoretiska modellen har omarbetats efter den genomförda studien och innefattar enbart tre 

motivområden det ekonomiska, etiska och intressentpåverkan. Uppsatsens analys visar 

även att alla dessa motivområden givetvis spelar in och påverkar varandra. Analysen 

konstaterar att intressentpåverkan rangordnas som det tredje mest avgörande motivet till 

företagens CSR och hållbarhetsarbete, trots detta är det rimligt att anse att utan 

intressenters påverkan hade vi kanske aldrig fått uppleva fenomenet CSR och 

hållbarhetsarbete.  

 

I figur 6.1 presenteras en illustration av fallföretagen i studiens rangordning av de 

bakomliggande motiven till deras CSR och hållbarhetsarbete. 

 
Figur 6.1 Fallföretagens rangordning av de bakomliggande motiven till CSR-arbetet 

 
6.2 Hur uppfattar företagets medarbetare detta och hur påverkar det deras 
dagliga arbete? 

Studien visar att samtliga fallföretag jobbar aktivt med att utbilda sina medarbetare om 

CSR och hållbarhet.  Problemet med att kontrollera att medarbetarna följer företagens 

uppförandekoder gällande CSR och hållbarhetsarbetet är något som samtliga av 

fallföretagen upplever.  Analysen visar att problemet ligger i att arbetet med CSR och 

hållbarhet sällan resulterar i faktiska varor eller materiella tillgångar vilka lätt går att 

mäta. Vidare visar analysen att företagen arbetar med att utveckla sätt för att mäta och 

kontrollera detta arbete men att det finns långt kvar att gå på detta område. 

 

Även om studien inte lyckas få fram några konkreta bevis i form av siffror och statistik 

över hur väl medarbetarna på företagen efterlever uppförandekoder anser jag att det går 

att utläsa positiva trender i detta avseende från studien. Alla medarbetare som intervjuats 

är bekanta med begreppet hållbarhet och känner till sina respektive företags 
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hållbarhetsarbete i någon form. Visst är det så att kunskapen varierar men det beror 

troligtvis på intresse något som företagen själva även konstaterar. 

 

Studiens resultat visar att företagens medarbetare ställer sig positiva till företagens CSR 

och hållbarhetsarbete och inte upplever några inga negativa effekter av detta arbete under 

sin arbetsdag. Flera av medarbetarna hävdar det motsatta, att arbetet med CSR och 

hållbarhet har underlättat medarbetarnas arbetsdag i flera fall. 

6.3 Studiens bidrag 

Fallföretagen i studien har beskrivit en pågående begreppsövergång eller förändring där 

begreppet CSR håller på att fasas ut och ersättas av begreppet hållbarhet. Studien har 

visat att företagen har valt att arbeta mer med begreppet hållbarhet än CSR, delvis på 

grund av att begreppet hållbarhet är mer lättförståeligt men även för att det ger en känsla 

av möjlighet där alla medarbetare, samhället och företag hjälps åt att skapa en framtid. 

Under intervjun med Åsa Domeij förstod jag verkligen att företag idag har insett det stora 

värdet som skapas när de jobbar med CSR och hållbarhet.  

 

Något som för mig är uppenbart efter att ha genomfört denna studie är att företagen är 

mer positivt inställda till att arbeta med CSR än vad kritiker och tidigare studier på 

området har visat. Denna studie bidrar till forskningen och framtida forskning med en 

överensstämmande bild av hur fem stora Svenska företag beskriver det ekonomiska 

motivet som ett av de mest avgörande motiven till varför ett antal Svenska företag arbetar 

med CSR. Studiens resultat går som tidigare inte nämnt inte att applicera på Sveriges alla 

företag eller betraktas som absolut sanning för företag i allmänhet men bidrar trots allt 

med goda argument till varför företag kan välja att arbeta med CSR och avfärdar starkt 

den tidigare kritik som har riktats mot CSR som något vilket enbart är kostsamt för 

företag. 

 

Efter att jag genomfört denna studie har mitt intresse kring varför ett företag kan tänkas 

arbeta med CSR mättats. Min uppfattning är att det inte spelar någon större roll varför 

företag väljer att arbeta med CSR utan att de faktiskt gör det de lovar och säger om sitt 

CSR och hållbarhetsarbete. Framtida forskning bör istället ändra fokus och till att 

undersöka den av företagen förslagna utvecklingen av begreppet CSR till begreppet 

hållbarhet och hur väl företagen egentligen arbetar med detta. 
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Bilaga 1. Sammanfattning av intervju med Aiko Bode, Chief 
Sustainability officer på Fenix Outdoor AB 
 
 
Q 1: What responsibilities do you believe a firm has? 
The responsibilities of firms have come to change in the last 20 years. Since the 1990s 

firms need to be more concerned about ethical responsibilities and go beyond 

philanthropy. This development is caused partly by the globalization of markets and 

deregulation. The firms are required to integrate new social and environmental 

responsibilities into their daily operations.  

 
Q 2: How does Fenix define and work with CSR? 
Fenix defines their CSR work from a perspective with four responsibility categories in a 

model of a so called CSR-compass as suggested below. Nature and society are the two 

most prominent responsibilities based on public perception where nature probably is the 

most important due to its strong correlation with the usage of Fenix products.   

 

         
 

Society trends matter to Fenix and need to be addressed; listening to the demands of 

stakeholders and adjusting products etc. but also identify the impact of Fenix within a 

given society are important aspects, in particular under the risk management perspective. 

Wellbeing is the responsibility towards the employees and maintaining a good work 

environment and agreements. Economy is a no-brainer due to the responsibility towards 

the owner and being a profitable firm (at last: we are a “for-profit-organization”). 

 

Fenix issues their own CSR framework which the employees are expected to follow. This 

framework is called the Fenix Way and will be constructed so that the firm’s different 

divisions can implement it. The Fenix Way supplies an action plan for how the 

employees should act in terms of CSR. 
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Q 4: Why is Fenix working with CSR? What are the Motives? 
Outdoor Equipment firms have always been viewed as environmental friendly and caring 

firms. In recent years the largest firms have been on the radar of NGOs and societal 

pressure groups who demand more information and  details  in the field of environmental 

and social responsibility which in return made the firms of outdoor sports more 

concerned and grown aware of the importance of working with CSR. 

 

Fenix distinguishes this factor as external since other firms and stakeholders demand 

them to work on specific CSR topics. The owner of Fenix the Nordin Family has always 

been positive about CSR work and therefore there is an internal pressure within the 

culture to act this way. CSR and responsibilities towards that end have always been part 

of the corporate DNA. If the motives behind Fenix CSR work would be ranked Aiko 

Bode suggest the following: 

 
 

 
 

 

 

Q 5: Which stakeholders matter the most to Fenix? 
 

NGO’s plays the biggest role among Fenix stakeholders but they depend on more 

powerful stakeholders when it comes to influencing Fenix and the other stakeholders of 

Fenix. Customers are of course important and Media since they have the power to 

influence a wider public; however, often NGO and media attention go hand in hand. 

 
Q 7: In what way does Fenix work with their stakeholders? 
 
Fenix collaborate with NGO’s in different ways such as the Global Compact Networks, 

the Round Table Code of Conducts and through specific projects. 
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Q 8: What do the employees of Fenix think about the firms CSR work? 
 
The employees of the firm seem to be positive about CSR and support the work of the 
CSO; no complaints have surfaced thus far. 
 
 
 
Q 9: How does Fenix control that the employees implement CSR policies? 
 
By using the Fenix Way the employees will be educated about CSR and in what way  

Fenix work with CSR through the Fenix Way.  Together with the divisions of Fenix Aiko 

will construct the Fenix Way Action Plan and decide which way to implement CSR into 

the daily operations is the best way.  
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Bilaga 2. Sammanfattning av interjvu med Ulrika Lidén,  
Marknadsansvarig Fjällräven Sverige 2012-05-09 
 
Fråga 1: Är du medveten om vad CSR är för något? 

Ulrika känner till begreppet CSR men kan inte beskriva det. Hållbarhet är däremot ett 

begrepp som Ulrika känner till desto bättre. Hållbarhet menar Ulrika är något som Fenix 

Outdoor har arbetat med i alla sina bolag under en lång tid vilket hon anser vara bra. 

Kulturen i bolaget är att arbeta och hela tiden integrera hållbarhet i företagets dagliga 

verksamhet. 

 

Fråga 2: Hur skulle du beskriva Fenix Outdoors hållbarhetsarbete? 

Samtliga verksamheter inom Fenix Outdoor arbetar med hållbarhet. Genom att arbeta 

med externa organisationer och företag inom hållbarhet försöker Fenix att uppnå sina 

hållbarhetsmål.Cheferna inom Fenix arbetar inom ett projekt som fortlöper för att uppnå 

målen, andra medarbetare blir informerade under konferenser och kickoffer I hur Fenix 

hållbarhetsarbete fortlöper. 

 

Fråga 3: Hur påverkas din arbetsdag av hållbarhetarbetet? 

Inte direkt, skillnad är det för de delar av verksamheten som direkt har miljöpåverkan 

såsom textilavdelning och produktionsdelen. Ulrika upplever dock att hållbarhetsarbetet 

har ökat I och med att det skrivs mer om det I marknadsinformation vilken hon själv 

jobbar med. 

 

Fråga 4: Varför tror du att företag väljer att arbeta med CSR? 

Fenix Outdoor jobbar definitivt med CSR utifrån ett etiskt motiv menar Ulrika. Ulrika 

listar inte de övriga faktorerna men är övertygad om att det för Fenix enbart är etiken och 

viljan att göra rätt för sig som driver på CSR arbetet. 

 

Fråga 5: Vad tror du Fenix har att vinna på med sitt hållbarhetsarbete? 

Fenix har alltid jobbat med hållbarhet och det är så starkt kopplat till verksamheten 

menar Ulrika så att det inte skulle spela någon roll om de jobbade extra med hållbarhet. 

 

Trots detta konstaterar hon att det finns uppenbart stora risker kopplade till att inte jobba 

med hållbarhet. Delvis ryktesmässigt men även för att behålla den höga kvalitén som 

produkterna har. 



 75 

Bilaga 3. Sammanställning av Intervju med Carina Skov-Pedersen, 
IKEA I Älmhult 
 

Fråga 1: Vilka ansvarsområden anser ni att dagens företag har? 

IKEAs affärsidé går ut på att skapa ett bättre vardagsliv för dom många människorna. I 

detta inkluderas alla människor och intressenter som är involverade i IKEAs dagliga 

arbete.  Carina Skov-Pedersen beskriver hur dagens företag i allmänhet har ett ansvar 

gentemot allt: medarbetare, samhället, miljö etc. Denna devis har IKEA anammat och 

använder i sitt arbete. 

 

Fråga 2: Hur tolkar ert företag begreppet CSR och hållbarhet? 

IKEA definierar CSR i sin egen CSR standard kallad the IWAY. CSR menar IKEA är en 

del av hållbarhetsarbetet men är inte företagets hela hållbarhetsarbete. CSR och 

hållbarhet är något som IKEA upplever alltid har existerat i och med deras affärsidé som 

har sitt ursprung i en filantropisk tanke. IKEAs vision är att hjälpa till att skapa ett bättre 

samhälle för de många människorna samtidigt som framtida generationers fortlevnad inte 

sätts på spel. 

 

Fråga 3: På vilket sätt arbetar ni med hållbarhet och CSR? 

IKEA är ett multinationellt företag och jobbar med CSR och hållbarhet på flera fronter. 

Övergripande jobbar IKEA med sitt ramverk som de kallar the IWAY vilken skall hjälpa 

till att utbilda medarbetarna inom CSR och informera hur medarbetarna skall arbeta för 

att uppnå bästa resultat gällande CSR och hållbarhet.  The IWAY beskriver även vilka 

krav som ställs på IKEAs leverantörer och företag de samarbetar med. Utöver ramverket 

så arbetar IKEA även med olika projekt inom CSR och hållbarhetsområdet. 

 

IKEA har i ett reportage av Uppdrag Granskning fått kritik för sin avverkning av skog i 

Ryssland. Carina Skov-Pedersen menar att IKEA arbetar med sina leverantörer och 

ställer krav men har inte makten i alla lägen att säkerställa leverantörernas agerande. I 

fallet med den ryska skogen var den tredjeparts certifierad genom FSC. 
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Fråga 4: Vilka är de bakomliggande motiven till ert CSR arbete (Vad har ni att 

vinna på ett aktivt CSR arbete)? 

Carina anser att IKEA med sin affärsidé om att skapa det bättre för de många 

människorna har allt att vinna på att arbeta med CSR. Genom att arbeta med CSR skapas 

ett förtroende mellan konsumenterna och IKEA vilket i sin tur leder till att IKEA hjälper 

omvärlden samtidigt som de växer ekonomiskt. Även om IKEA inte skulle arbeta med 

CSR så skulle företaget ändå vara mycket framgångsrikt men genom att arbeta med CSR 

kan företaget skapa ett bättre förtroende och möjligtvis en starkare tillväxt. Genom att 

arbeta för en bättre global välfärd och ekonomi kommer IKEA själva att vinna 

ekonomiska fördelar. Arbetet med IWAY skapar helt enkelt långsiktiga fördelar för 

IKEA. 

 

Carina Skov-Pedersen anser att det filantropiska/etiska motivet är det viktigaste motivet 

till företagets hållbarhetsarbete. Det näst viktigaste motivet är det ekonomiska motivet 

vilket givetvis är en stor del men trots detta inte lika viktigt som det etiska. Det tredje 

viktigtaste motivet är intressenter såsom konsumenterna vilka påverkar IKEAs arbete 

med CSR genom att ställa krav på material och produkter. IKEA själva gör däremot 

ingen skillnad på motiven och anser att de alla är lika viktiga. 

 

Fråga 7: Hur arbetar ni med dessa intressenter? 

Bland IKEAs intressenter är konsumenterna den viktigaste gruppen. IKEA arbetar aktivt 

med sina intressenter utöver sitt arbete med I-Way genom att bland annat bjuda in till en  

öppen kommunikation med exempelvis konsumenter som har frågor kring exempelvis 

avverkningen av skog i Ryssland. Med detta agerande hoppas IKEA att de kan svara på 

de frågor som finns kring företagets agerande i exempelvis Ryssland. I sitt arbete med 

IWAY samarbetar IKEA med bland annat FN och ILO. 

 

Utöver detta arbetar IKEA med olika projekt som exempelvis hållbart liv hemma där åtta 

hushåll i Kalmar skall dela med sig av sitt hemmaliv och privatpersoners inställning till 

miljö och hållbarhet. 

 

Fråga 8: Har ryktet en central roll i ert CSR arbete som verktyg och motivation? 

IKEA värderar sitt rykte högt och arbetar genom exempelvis med CSR att behålla ett gott 

rykte. Om IKEA inte arbetar med CSR så skulle det troligtvis inte vara avgörande för 
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IKEAs existens men skulle påverka företagets framgångar. Carina Skov-Pedersen anser 

att IKEAs ide om att skapa det bättre för alla och bilden av att de bryr sig om den stora 

massan är en nyckelfaktor till företagets framgångar. 

 

Fråga 9: Hur uppfattas företagets CSR arbete av medarbetarna? 

Det handlar lite om hur insatt medarbetarna är. Detta är även ett val som medarbetarna 

ställs inför där de kan välja att sätta sig in i vad IWAY är och vad det innebär. Generellt 

så menar IKEA att alla medarbetare vill väl men deras kunskap kring IWAY och CSR 

beror på deras eget intresse. 

 

Fråga 10: Hur kontrollerar ni att era CSR policys följs och upprätthålls av 

anställda? 

Genom en så kallad IWAY revision går IKEA igenom företagets olika delar för att se hur 

företaget sköts och att allt går rätt till. Givetvis så upptäcks fel men detta menar Carina 

Skov-Pedersen är bra för det visar på en ärlighet som en exempelvis perfekt 

uppvisningslokal saknar.  Rutinkontroller sker månadsvis på företagets egna lokaler och 

enheter. När det gäller externa leverantörer sker även planerade och oplanerade 

kontroller för att se om de följer the IWAY. IKEAs underleverantörer genomgår 

revisioner som om de godkänns ger leverantören kontrakt gällande för två år för att sedan 

följas upp av en ny revision.  
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Bilaga 4. Sammanfattning av intervju med Anna Bengtsson, IKEA 
Älmhult 
 

Fråga 1: Är du medveten om vad the I-WAY är för något och hur påverkar det 

IKEA? 

Anna är medveten om vad the IWAY är och anser att effekterna av the IWAY som 

exempelvis kraven som ställs på transporter endast har gjort logistiken mer effektiv vilket 

har underlättat hennes jobb med försäljningen. 

 

Fråga 2: Hur skulle ni kunna bli bättre inom CSR? 

Visa upp sitt arbete bättre och produkternas ursprung. Driva fler projekt som både visar 

upp för omvärlden och ger kunskap om efterfrågan såsom projektet i Kalmar. 

 

Fråga 3: Varför tror du att företag väljer att arbeta med CSR? 

Anna tror att företag väljer att arbeta med CSR för att överleva. Dagens företag måste ta 

ansvar för samhället och miljön i stort, det är en grundförutsättning för att överleva. 

Därför menar Anna att företagen drivs av det ekonomiska incitamentet för att överleva, 

men att detta går hand i hand med den etiska biten och att skapa det bättre för de många 

människorna. 
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Bilaga 5.  Sammanfattning av intervju med Amanda Jackson, 
Swedbank 2012-05-04 
 

Fråga 1: Vilka ansvarsområden anser ni att dagens företag har? 

Dagens företag har ett stort ansvar bland annat gentemot samhället, ägare, miljö etc. 

Milton Friedmans åsikt om att företag endast har ett ansvar vilket är gentemot sina ägare 

är en förlegad syn som inte längre gäller i dagens samhälle. Dagens företag måste 

anpassa sig och ta ett större samhällsansvar.  

 

Fråga 2: Hur tolkar ert företag begreppet CSR och hållbarhet? 

Swedbank arbetar med begreppet hållbarhet och gör detta utifrån tre områden. Dessa är 

Ekonomisk hållbarhet, Social hållbarhet och en hållbar miljö. Swedbank arbetar med 

hållbarhet och försöker integrera det istället för att tala om ett socialt ansvar som 

exempelvis CSR innebär, detta anser de är en bättre lösning. Swedbank använder även 

Begreppet CR som står för Corporate Responsibility med motiveringen att det är ett 

bredare och därmed bättre begrepp än CSR. 

 

Fråga 3: På vilket sätt arbetar ni med hållbarhet och CSR? 

Utifrån de tre områdena arbetar Swedbank med Hållbarhet.  Ekonomisk hållbarhet 

uppnår Swedbank genom hållbarhetsanalys när samarbeten med kunder skapas. Social 

hållbarhet jobbar Swedbank med på olika sätt bland annat genom att indirekt påverka 

kunder till att fatta ”bra” beslut eller att samarbeta med polisen i Baltikum.  

Miljömässig hållbarhet försöker Swedbank delvis arbeta med sin direkta påverkan vilken 

är relativt liten, de arbetar även på detta område men att indirekt påverkan av kunder och 

påverka dem och samarbetspartners till att fatta bättre miljömässiga beslut. 

 

Fråga 4: Vilka är de bakomliggande motiven till ert CSR arbete (Vad har ni att 

vinna på ett aktivt CSR arbete)? 

I dagens företagsklimat är det en grundförutsättning att företagen i någon grad arbetar 

med CSR. Amanda Jackson beskriver hur ekonomiska incitament och möjligheten att bli 

effektivare är de två viktigaste motiven bakom Swedbanks hållbarhets arbete. Efter dessa 

kommer de etiska motiven om att agera rätt. 
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Fråga 5: Vilka intressenter har företaget utifrån ett CSR perspektiv? 

 

 

Fråga 6: Hur värderar ni era intressenter? 

Ägare och kunder är givna som några av de viktigaste intressenterna. Utöver dessa två är 

även NGOs en viktig intressentgrupp där aktörer som granskar Swedbanks verksamhet 

en viktig intressent som Swedbank måste hantera på ett bra sätt för att inte få ett skadat 

rykte.  

 

Ägarna påverkar Swedbank genom sitt deltagande vid bolagsstämmor där frågor 

behandlas. Kunderna påverkar givetvis genom att Swedbank är beroende av dem och 

måste därför anpassa sig efter deras krav.  

 

Aktörer som granskar bankens förehavanden når ut i media och skapar en ryktesrisk för 

banken som måste hanteras. Det är viktigt att banken är medvetna om situationer och 

problem som kan komma att granskas. 

 

Fråga 8: Har ryktet en central roll i ert CSR arbete som verktyg och motivation? 

Swedbanks rykte är en av deras mest värdefulla tillgångar. Därmed är det mycket viktigt 

att sköta hållbarhetsarbetet på ett bra sätt annars kan verksamheten skadas. Detta på 

grund av att Swedbanks affärsidé bygger på förtroende mellan kunden och banken. Ett 

bra rykte skapar ett större förtroende vilket i sin tur lockar fler kunder. 
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Fråga 9: Hur uppfattas företagets CSR arbete av medarbetarna? 

Swedbanks medarbetare är medvetna men har inte alltid kunskap inom området. 

 

Fråga 10: Hur kontrollerar ni att era CSR policys följs och upprätthålls av 

anställda? 

Som ovan nämnt utför Swedbank hållbarhetsanalyser när samarbeten med nya kunder 

genomförs. Dessa hållbarhetsanalyser värderar huruvida detta samarbete kommer vara 

lukrativt och positivt för banken. I efterhand så utvärderas inte dessa analyser eller vilken 

utsträckning i hur de utförs. Detta menar Amanda Jackson är något som Swedbank idag 

inte klarar av att göra men att återkoppling kan komma att bli aktuellt i framtiden. 
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Bilaga 6. Sammanfattning av intervju med Rashed Faizi, Swedbank 
Växjö 
 

Fråga 1: Vet du vad CSR är? 

Ja, jag har hört begreppet men kan inte förklara det i detalj. Men jag skulle beskriva det 

som företags arbete med hållbarhet inom miljö, socialt med mera. 

 

Fråga 2: Hur skulle du beskriva ”ditt” företags CSR arbete? 

Swedbank utbildar sin personal vid introduktionen inom miljö och socialt ansvar. I 

verksamheten försöker Swedbank minska sin miljöpåverkan genom källsortering och att 

personalen även skall föra med sig detta tänk i vardagen. 

 

Vidare försöker Swedbank påverka sina kunder och leverantörer till att ta mer ansvar för 

miljö och samhället.  

 

Fråga 3: Upplever du att företagets CSR arbete och policy har påverkat dina 

dagliga arbetsuppgifter? 

Inte på ett negativt sätt utan istället ser personalen det som en bra utveckling och något 

nytt som inte ses tidskrävanade utan bara ovant. När de gäller kundkontakten är det bara 

att uttrycka sig på ett bra sätt så det känns självklart. 

 

Fråga 4: Varför tror du att företaget väljer att arbeta med CSR? 

Swedbank arbetar med hållbarhet för att de vill göra gott. Rashed menar att denna 

välvilja har varit en del av verksamheten ändå sedan det sparbankernas tid. Det 

ekonomiska motivet kommer i andra hand och är snarare en effekt av det etiska motivet. 

 

Swedbank har en grund inom socialt ansvarstagande och Rashed anser att miljön 

möjligtvis kan vara ett nytt motiv men att banken gör även detta utifrån etiska perspektiv. 

 

Fråga 5: Vad anser du att företaget har att vinna på sitt CSR arbete? 

För Swedbank är det skänker hållbarhets förtroende ett förtroende gentemot marknaden 

vilket banken är i stort behov av. Genom att kunderna får förtroende  blir banken 

konkurrenskraftigare och leder i sin tur till framgång och vinst. 
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Bilaga 7. Sammanfattning av intervju med Magnus Enell, Senior 
advisor inom Sustainability, Vattenfall 2012-05-08 
 

Fråga 1:  Vilket ansvar anser ni att dagens företag har? 

Dagens företag har ett brett ansvar gentemot samhället i stort, miljön och ekonomin. 

Företagens ansvarsområden har utökats med åren, Milton Friedmans uttalande om att 

företagen endast har ansvar gentemot sina ägare är en bild som inte direkt stämmer men 

dagens breda företagsansvar har direkta effekter på ägarnas avkastning och kan därför 

tolkas som ett sorts ansvar gentemot sina ägare. 

 

Företagens ansvarsområden påverkas även av det rådande politiska klimatet och vilka 

”spelregler” staten skapar för näringslivet. Företagen har däremot ansvar att utifrån dessa 

spelregler ta största möjliga och bästa ansvar. 

 

Fråga 2: Hur tolkar Vattenfall begreppet CSR och Hållbarhet? 

Vattenfall har använt begreppet CSR mycket tidigare men har nu valt att istället använda 

begreppet hållbarhet då det är ett mer lättförståeligt begrepp som inte är lika avgränsat 

som begreppet CSR.  

 

Begreppet hållbarhet lämpar sig bättre för att integrera arbetet med det dagliga arbetet. I 

och med denna förändring har Vattenfall genomfört organisatoriskt arbete för att 

förbättra hållbarhetsarbetet. 

 

Begreppet hållbarhet riktar sig till fler än bara företag och skapar en större känsla av 

möjlighet än ett ålagt ansvar vilket begrepp CSR kan skapa. 

 

Fråga 3: På vilket sätt arbetar ni med hållbarhet och CSR? 

Tidigare har Vattenfall haft ett uppdelat hållbarhetsarbete där en avdelning jobbade med 

hållbarhetsredovisning och en annan avdelning jobbade med operationell riskhantering.  

 

I den nya organisationen för hållbarhet kommer en övergripande hållbarhetsavdelning 

arbeta med att koordinera hållbarhetsarbetet och vara en stödfunktion för vattenfalls olika 

verksamheter. Hållbarhets avdelningen kommer med andra ord att sköta om företagets 

”hållbarhetsstyrning”.  
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Vattenfall har även en så kallad code of conduct vilken är till för att öka de anställdas 

kunskap och hjälpa dem att fatta bättre beslut gällande hållbarhet.  För underleverantörer 

och samarbetspartner finns det även en specifik code of conduct som beskriver vilka krav 

och förväntningar Vattenfall har gentemot dessa. 

 

Fråga 4: Vilka är de bakomliggande motiven till ert CSR arbete (Vad har ni att 

vinna på ett aktivt CSR arbete)? 

Lagstiftning är en miniminivå som företag måste följa för att överhuvudtaget tillåtas 

bedriva en verksamhet.   

 

Intressenterna har en stor påverkan på företaget och bestämmer vad som är viktigt, 

bråttom med mera för företaget. Intressenterna är en bas för företaget att stå på. 

Det motiv som har näst störst påverkan på företaget är det ekonomiska motivet. 

Näringslivet börjat inse att det finns ekonomiska fördelar att vinna på ett 

hållbarhetsarbete. Det är självklart lönsamt att arbeta med hållbarhet och välja att inte 

arbeta med detta vore direkt ett dåligt beslut. 

 

Det viktigaste motivet är det etiska motivet att göra rätt. Detta motiv för i sin tur med sig 

som tidigare nämnt ekonomiska fördelar dessa ekonomiska fördelare ses mer som en 

indirekt effekt av det etiska målet och står därför inte över det etiska målet. 

 

Fråga 5: Vilka intressenter har företaget utifrån ett CSR perspektiv? 
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Fråga 6: Hur värderar ni era intressenter? 

För Vattenfall är kunderna och anställda bland de två viktigaste intressent grupperna. 

Utan kunder och anställda kan Vattenfall inte fortsätta med sin verksamhet. För vattenfall 

är det viktigt att anställda har en hög kompetens och arbetsvilja för att företagets 

utveckling skall kunna fortgå. Vattenfall arbetar med sin personal genom möten för att 

säkerställa deras behov och hålla dem nöjda. 

 

Staten har som Vattenfalls ägare tidigare inte ställt så stora krav gällande hållbarhet men 

även här märks det mer och mer en påverkan från ägarnas håll.  

 

Så kallade ”Watch Dogs” och media har även en viss effekt på Vattenfall. Dessa har en 

stor makt som inte för glömmas och vattenfall har ofta figurerat i media och ofta målats 

upp som en miljöskurk. När det gäller dessa intressentgrupper försöker Vattenfall alltid 

ligga steget före och skaffa sig kunskap om förekomster i verksamheten som skulle 

kunna bli ifrågasatt och belyst av media och Watchdogs.  

 

När det gäller Watch Dogs har Vattenfall så kallade intressentdialoger där de 

kommunicerar med olika organisationer för att berätta hur verksamheten kommer 

bedrivas och för att höra vilka åsikter dessa organisationer kan tänkas ha. 

 

Fråga 7: Har ryktet en central roll i ert CSR arbete som verktyg och motivation? 

Ryktet är en oerhört viktig tillgång som företagen har och som numera innefattar 

hållbarhet. För 20 år sedan användes inte företagets hållbarhets arbete i värderingar av 

varumärken och rykte.  Ryktet är en stor drivkraft till varför Vattenfall arbetar med 

hållbarhet. Ryktet är resultat av vad företaget gör.  

 

Fråga 9: Hur uppfattas företagets CSR arbete av medarbetarna? 

Tidigare har medarbetarna varit mer skeptiska till hållbarhetsarbetet inom Vattenfall. 

Detta arbete har gått från att vara en börda till att mer ses som en möjlighet och något 

som är viktigt och bär med sig vinst och framgång.   
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Fråga 10: Hur kontrollerar ni att era CSR policys följs och upprätthålls av 

anställda? 

Genom medarbetarsamtal och miljöutbildningen I-Learning utbildas medarbetarna om 

miljö och följs sedan upp med en kontroll av hur medarbetaren har gått igenom 

utbildning och hur medarbetaren tillämpar sin nya kunskap.  
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Bilaga 8. Sammanställning av intervju med Ann Berg, Safety & 
Performance chef på Vattenfall 2012-05-09 
 

Fråga 1: Vet du vad CSR är? 

Ann Berg känner till begreppet CSR och anser att Vattenfall arbetar med ansvar mycket. 

Begreppet CSR är mer internationellt men anser att begreppet hållbarhet är allmänt 

vedertaget I Sverige och kanske därför mer passande I vår kontext.  

 

Fråga 2: Hur skulle du beskriva ”ditt” företags CSR arbete? 

Ann Berg kan beskriver inte Vattenfalls arbete med CSR mer genomgående men 

upplever ändå att Vattenfall har en ambitiös inställning till hållbarhet och arbetar 

kontinuerligt för att förbättra detta arbete. 

 

Fråga 3: Upplever du att företagets CSR arbete och policy har påverkat dina 

dagliga arbetsuppgifter? 

Ann Berg upplever inte att Vattenfalls hållbarhetsarbete har påverkat hennes dagliga 

arbetsuppgifter I stort. I vissa processer och uppgifter upplever hon en viss skillnad när 

beslut som har direkt miljöpåverkan skall fattas.  

 

Fråga 4: Varför tror du att företaget väljer att arbeta med CSR? 

Ann Berg anser att Vattenfall arbetar med CSR för att det är etiskt rätt och att det är 

viljan att göra rätt för sig som driver på hållbarhetsarbetet. Detta åtagande för även med 

sig ekonomiska fördelar menar Ann Berg men det är inte det ekonomiska incitamentet 

som ligger först utan det etiska. 

 

Fråga 5: Vad anser du att företaget har att vinna på sitt CSR arbete? 

 

Företaget erhåller som tidigare nämnt ekonomiska fördelar och stärkt varumärke genom 

hållbarhets arbete och etiska ansvarstagande. När det gäller arbetsmarknaden skänker 

även detta arbete ett gott rykte till Vattenfall vilket leder till att Vattenfall kan locka till 

sig de bästa medarbetarna på marknaden. 
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Bilaga 9. Sammanställning av intervju med Åsa Domeij, Axfood  
2012-05-08 
 
Fråga 1:  Vilket ansvar anser ni att dagens företag har? 

Dagens företag har ett brett ansvar för allt inom hållbarhet. Om ett företag väljer att fullt 

ut ta ansvar för hållbarhet inom miljö och sociala förhållanden blir det inte hållbart 

ekonomiskt på lång sikt. 

 

Dagens företag har ett bredare ansvar än endast gentemot sina ägare såsom Friedman 

menade med sitt uttalande 1964. Idag är det allmänt vedertaget att företag arbetar med 

hållbarhet. Detta har växt fram alltsedan 1990-talet. 

 

Företag åläggs mycket ansvar i dagens samhälle och blir tvungna att fatta beslut som 

möjligtvis borde fattas politiskt och ställer högre krav på företag som istället kan 

fokusera på att följa lagar, regler samt att göra det lilla extra istället för att skapa hela 

processen själva. 

 

Fråga 2: Hur tolkar Axfood begreppet CSR och Hållbarhet? 

Axfood jobbar inte med begreppet CSR utan har istället valt att arbeta med begreppet 

hållbarhet. Inom hållbarhet beskriver Axfood de tre områdena Miljö, socialt och 

djurskydds ansvar.  Axfood arbetar med att integrera hållbarhet i verksamhetens dagliga 

drift och göra det en del av medarbetarnas beteende.  Begreppet CSR kan vara lite för 

krångligt och upplevas främmande. Hållbarhet menar Åsa Domeij är ett lättförståeligt 

och bredare begrepp än CSR. 

 

Fråga 3: På vilket sätt arbetar ni med hållbarhet och CSR? 

En gång per år utformar ledningen hållbarhets mål utifrån de tre områdena. Dessa mål 

överförs till miljökoordinatorerna vid varje verksamhet. Miljökoordinatorn utformar 

tillsammans med VD vid varje enskild verksamhet hållbarhets mål för den enskilda 

verksamheten och hur en plan för hur dessa mål skall uppnås. Varje år följer ledningen 

upp målen och utvärderar huruvida dessa har nåtts och bör förändras. Målet är att göra 

hållbarhetsarbetet lättare att mäta, detta är en stork skillnad jämfört med ekonomiska 

nyckeltal och redovisning. 

 

Koordinatorn och ledningens miljögrupp arrangerar aktiviteter inom hållbarhet som 

förnyas var tredje månad för att förbättra resultatet av dessa. 
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Fråga 4: Vilka är de bakomliggande motiven till ert CSR arbete (Vad har ni att 

vinna på ett aktivt CSR arbete)? 

Det ekonomiska incitamentet är den viktigaste faktorn när det gäller varför Axfood 

arbetar med hållbarhet. Den ekonomiska faktorn följs tätt av intressenters påverkan och 

det etiska perspektivet. Lagen är en grundförutsättning som Axfood måste följa för att  

överhuvudtaget få vara verksamma.  

 

Den ekonomiska faktorn, intressenter och den etiska faktorn påverkar alla varandra på 

olika sätt och det kan därför vara svårt att säga vilken som är viktigast. Men faktum 

kvarstår att för att företaget skall överleva måste det vara lönsamt på grund av detta är 

detta motiv aningen viktigare än de andra motiven. Vidare har Axfood upplevt att 

vinsterna i och med de besparingar som hållbarhetsarbetet har lett till inom exempelvis 

energi och källsortering är stora vilket även motiverar den ekonomiska faktorns betydelse 

för Axfoods hållbarhetsarbete. Åsa Domeij menar att motiven för företag skiljer sig åt 

givet företagets verksamhet, exponering, lokalisering med flera.  

 

Fråga 5: Vilka intressenter har företaget utifrån ett CSR perspektiv? 

 

 

Fråga 6: Hur värderar ni  och jobbar ni med era intressenter? 

Kunderna är givetvis en av de viktigaste intressenterna för Axfood, utan dem skulle 

verksamheten inte överleva.  En annan viktig intressent grupp är så kallade Watch Dog 

organisationer som granskar och har synpunkter på Axfoods verksamhet. Axfood har 
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bland annat genom Willys samarbete med natur skydds föreningen genom märkning och 

bidrag genom försäljning.  

 

Axfood kommer även i framtiden att jobba med kunderna genom fokusgrupper för att 

fånga upp synpunkter och önskemål.  

 

Den tredje viktigaste intressentgruppen är anställda, genom att personalen trivs och är 

engagerade kan Axfood uppnå ett bättre resultat. Genom kontakt med facket och 

medarbetarsamtal kan Axfood uppfatta önskemål som denna intressentgrupp har. 

 

Fråga 7: Har ryktet en central roll i ert CSR arbete som verktyg och motivation? 

Rykte och Varumärkesvärde är en stor faktor för att företagen arbetar med hållbarhet. 

Axfood ser mer möjligheter när det gäller miljö istället för att betrakta det ur ett 

riskperspektiv. När det gäller sociala möjligheter vid underleverantörer ser Axfood på 

detta med ett riskperspektiv som kan skada varumärket väsentligt. Sociala 

missförhållande gällande anställda kan skada företag ordentligt. 

 

Fråga 9: Hur uppfattas företagets CSR arbete av medarbetarna? 

Medarbetarna på Axfood är generellt positiva till hållbarhetsarbetet. I enskilda fall kan 

det vara några individer som upplever hållbarhetsarbetet bekymmersamt när hänsyn 

måste tas vid inköp av varor. Trots detta är det endast ett fåtal som uttrycket ett missnöje 

mot hållbarhetsarbetet.  

 

Fråga 10: Hur kontrollerar ni att era CSR policys följs och upprätthålls av 

anställda? 

Miljökoordinatorerna följer upp och kontrollerar. Genom att mycket av hållbarhetsarbetet 

skapar nya affärsmöjligheter vilket möjliggör analyser av försäljningssiffror som visar 

hur effektivt exempelvis källsorteringen är vid försäljning av plasten.  Detta nyckeltal 

kan kallas brännbarmängd per kvadratmeter vilket går att jämföra med de olika butikerna 

och hur bra de utför sitt hållbarhetsarbete. 

 

Axfood jobbar med att få fler funktioner som lämnar in rapport och statistik vilket gör 

det möjligt att utvärdera hur de olika verksamheterna presterar och följer 

hållbarhetsarbetet.  



 91 

Bilaga 10. Sammanställning av intervju med Alexander Goude, 
Axfood  2012-05-14 
 

 

Fråga 1: Vet du vad CSR är? 

Nej, jag känner igen begreppet men kan inte beskriva vad det står för. Hållbarhet 

känner jag till och kan definiera mycket bättre. 

 

Fråga 2: Hur skulle du beskriva ”ditt” företags CSR arbete? 

Alexander känner inte till Axfoods eller Willys övergripande hållbarhetsarbete men 

beskriver hur företaget använder sig av exempelvis produktmärkning för produkter 

som har en hållbar produktionsprocess exempelvis fairtrade och miljömärkningar 

som krav.  

 

I övrigt har Axfood en miljöutbildning som personalen går igenom och en väl 

fungerande källsortering där plasten skickas tillbaka med leverantören.  

 

 

Fråga 3: Upplever du att företagets CSR arbete och policy har påverkat dina 

dagliga arbetsuppgifter? 

Nej, min arbetsdag har inte påverkats nämnvärt och framförallt inte negativt av 

exempelvis den nya källsorteringen. Det har bara blivit bättre då skräpet försvinner 

snabbare. I övrigt anser Alexander att hållbarhetsarbetet inte påverkar hans arbete. 

 

 

Fråga 4: Varför tror du att företaget väljer att arbeta med CSR? 

Det är numera en grundförutsättning för att företagen skall få vara verksamma på 

marknaden. Om exempelvis Willys inte skulle jobba med det så skulle verksamheten 

få stora problem och möjligen gå i konkurs. 

 

Fråga 5: Vad anser du att företaget har att vinna på sitt CSR arbete? 

Allt, sin överlevnad. 

 

 

 


