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SAMMANFATTNING 
Den senaste tidens debatt kring klimatfrågan har lett till en ökad medvetenhet och ett ökat 
intresse bland gemene man av miljöfrågor. Det tilltagna samhällsintresset har även bidragit till att 
högre krav ställs på företagen i dess arbete med miljö- och samhällsansvarsfrågor. För att visa sitt 
ansvarstagande har det blivit allt vanligare att företag upprättar hållbarhetsredovisningar och 
uppförandekoder för att visa att de tar sitt miljöansvar och sociala ansvar. Det finns lite forskning 
i dagsläget inom området som återger om företags arbete med dessa frågor har någon påverkan 
på företags trovärdighet. Huruvida det finns någon koppling mellan företags miljö- och 
samhällsansvarstagande och företags trovärdighet är något vi ansett vara intressant att undersöka, 
varför detta kom att bli vår avsikt med denna uppsats. 
 
Syftet med denna uppsats var att öka förståelsen för hur arbete med miljö- och samhällsansvar 
kan ske samt att belysa hur trovärdighet kan ta sig uttryck. Därefter ämnade vi göra en 
bedömning av hur miljö- och samhällsansvarstagande påverkar företags trovärdighet. 
 
En kvalitativ metod har tillämpats och fyra intervjuer har genomförts med signifikanta aktörer i 
Västerbotten beträffande miljö- och samhällsansvarsfrågor. Till grund för de genomförda 
intervjuerna ligger den teoretiska inläsning vi gjort på området av företags arbete med miljö- och 
samhällsansvarsfrågor, varmed den deduktiva ansatsen blev uppsatsens angreppssätt. Den 
teoretiska referensramen har en bred ansats och grundar sig på den indelning Garriga och Melé 
(2004) gjort av centrala aspekter inom företags miljö- och samhällsansvar. Dessa aspekter är den 
instrumentella, politiska, integrerade samt etiska aspekten. I den teoretiska referensramen återges 
även teorier om legitimitet, vilka i de fortsatta avsnitten behandlas synonymt med begreppet 
trovärdighet.  
 
Den empiriska insamlingen har återgetts under samma kapitel där vår analys och diskussion 
presenteras. Till följd av att det inte är av intresse att redogöra för hur det enskilda företaget 
arbetar med miljö- och samhällsansvarstagande har samtliga företags uppfattningar redogjorts 
utan att återge vilket företag som anser vad.  Detta tillvägagångssätt grundar sig på den allmänna 
förståelse som eftersträvas om hur företags arbete med miljö- och samhällsansvarsfrågor sker. 
Genom att väva samman empiri, analys och diskussion i ett kapitel undviks upprepningar.  
 
Vår övergripande slutsats är att företags miljö- och samhällsansvarstagande påverkar företags 
trovärdighet. Den bedömning vi gör är att om företag agerar i likhet med vad som förväntas av 
dem bidrar det till att den trovärdighet företagen redan innehar underhålls. För att trovärdighet 
ska vinnas krävs det att företag tar miljö- och samhällsansvar utöver vad som förväntas av dem 
eller tar ansvar på nya områden. De företag som ej tar miljö- och samhällsansvar riskerar att tappa 
trovärdighet och kan då återuppbygga den genom att ta miljö- och samhällsansvar.  
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1. INLEDNING 
Många företag upprättar separata hållbarhetsredovisningar och uppförandekoder, då dessa är ett sätt för företag 
att visa på en vilja om ansvarstagande. Lite forskning har dock bedrivits inom företags miljö- och 
samhällsansvarstagande och dess påverkan på företags trovärdighet, varför det har kommit att bli uppsatsens 
utgångspunkt. 

1.1. Problembakgrund 
I Stockholm 1972 genomförde FN på svenskt initiativ ett möte om den globala miljösituationen.  
Under 1970-talet rådde dock lågkonjunktur runt om i världen och detta i kombination med 
oljekriser gjorde att miljöfrågan inte fick det fokus som var ämnat. I Johannesburg 2002 hölls ett 
världstoppmöte om ämnet hållbar utveckling och detta kom att bli en fortsättning på den process 
som inleddes i Stockholm 1972. I Johannesburg enades världens länder om att all utveckling ska 
vara hållbar utifrån såväl ekonomiska, sociala som ekologiska aspekter. (Löhman och Steinholtz, 
2003:21-23) 
 
Detta är något som anammats av många företag och företagens miljö- och samhällsansvar är inte 
någon ny företeelse. Till följd av den ökade klimatdebatten har ansvaret dock alltmer kommit i 
fokus. Ämnet florerar ständigt i media och detta har lett till att medvetenheten bland gemene 
man ökat beträffande miljöfrågor och allt fler vill vara med och ta sitt ansvar. 
 
Det är dock inte bara miljöfrågor som blivit uppmärksammade. Det tilltagna intresset har även 
bidragit till att högre krav ställs på företag om att de ska ta större samhällsansvar för den 
verksamhet de bedriver. Ett sätt som blivit vanligt bland större företag för att visa sitt 
ansvarstagande är att de upprättar så kallade uppförandekoder. Kortfattat kan uppförandekoder 
sägas vara riktlinjer för ett företags kunder, leverantörer och medarbetare där det beskrivs vad 
företagen förväntar sig av dem som berörs (Löhman och Steinholtz, 2003:25). Dessa 
uppförandekoder kan sägas handla om företagens värderingsgrunder och då exempelvis genom 
att företagen förbjuder barnarbete, tvångsarbete och diskriminering. En garanti om att korrekta 
löner betalas ut samt att det råder en säker arbetsmiljö är ytterligare faktorer som kan ingå i ett 
företags uppförandekod. Dessa uppförandekoder omfattar både inköpande företag, leverantör 
och underleverantör. (www.fairtradecenter.se) Dessa uppförandekoder är alltså ett exempel på att 
företagen visar att de vill ta sitt miljö- och samhällsansvar.  
 
Att företagen efterlever dessa uppförandekoder och tar ansvar inom miljö- och 
samhällsansvarsfrågor gynnar många olika samhällsgrupper och innebär att det får såväl goda 
samhällsekonomiska som företagsekonomiska effekter. Ett ökat ansvarstagande från företagens 
sida bidrar till samhällsekonomiska vinster, exempelvis i form av minskade utsläpp. De 
företagsekonomiska fördelarna med miljö- och samhällsansvarstagande kan exempelvis vara att 
fasta kostnader blir lägre till följd av att resurser används på ett effektivare sätt.   
 
Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är företagens miljö- och samhällsansvarstagande även 
intressant så till vida att detta ansvarstagande även kan påverka företagens konkurrensmöjligheter. 
Konkurrensen som råder på marknaden idag leder till att företag bör stå för goda värderingar och 
visa att de tar sitt ansvar, inom områden som kunderna anser vara viktiga, för att de även ska vara 
konkurrenskraftiga.  
 
Det ansvar företag idag känner för miljö och samhälle kan, enligt Clarkson (1995), kategoriseras i 
fyra olika delar. Företag kan endera förneka, acceptera med motvilja, acceptera eller anta att de 



 INLEDNING  

2 

har ett ansvar gentemot samhället. Om företag antar att de har ett ansvar presterar de bättre och 
resultatet blir därmed bättre. (Clarkson, 1995)  
 
Ett sätt för företagen att visa att de känner ett ansvar är att uttrycka sitt ansvarstagande genom ett 
upprättande av en hållbarhetsredovisning. Där kan företagen presentera information om hur de 
arbetar med miljö- och samhällsansvarsfrågor. Även om företagen hållbarhetsredovisar måste ord 
omsättas i handling för att företagen ska uppfattas trovärdiga. Det är enkelt för företag att 
upprätta skrivna policys men desto svårare att efterleva dessa i praktisk handling. Därför gäller 
det att de ageranden som företagen gör sker på ett korrekt sätt för att företaget ska uppfattas som 
trovärdigt.  
 
Frågan är vad som egentligen händer med företagens trovärdighet när de visar på ansvarstagande 
beteende i miljö- och samhällsansvarsfrågor. Tidigare forskning på området där en koppling 
mellan företags arbete med miljö- och samhällsansvarsfrågor och den trovärdighet företag kan 
erhålla är något som det finns mycket lite av. Företagens hållbarhetsredovisningar kan granskas 
av miljörevisorer och på så sätt vinna trovärdighet men frågan är hur företags trovärdighet 
påverkas i stort av att de visar på ansvarstagande. Detta ledar fram till nedanstående 
problemformulering.   

1.2. Problemformulering  
Hur påverkar företags miljö- och samhällsansvarstagande företags trovärdighet? 

1.3. Syfte 
Med utgångspunkt från problemformuleringen är syftet att öka förståelsen för hur arbetet med 
miljö- och samhällsansvar kan ske samt att belysa hur trovärdighet kan ta sig uttryck. Därefter 
kan en bedömning göras av hur miljö- och samhällsansvarstagande påverkar företags 
trovärdighet.  

1.4. Viktiga begrepp 
Nedan presenteras två nyckelbegrepp som används genomgående i uppsatsen. Dessa är företags 
miljö- och samhällsansvar samt trovärdighet. 

1.4.1. Miljö- och samhällsansvar 
I engelskan talas det om begreppet Corporate Social Responsibility, vilket kan förkortas CSR. Att göra 
en direkt översättning till svenska av detta begrepp är svårt då dessa känns alltför snäva. I svensk 
litteratur och svenska sammanhang används ofta termen CSR och syftar då till företagets sociala 
ansvar. Begreppet CSR är dock väldigt komplext och ingen exakt eller vedertagen definition 
existerar. En av de klassiska definitionerna  för begreppet CSR är dock: 
 

”The social responsibility of business encompasses 
the economic, legal, ethical and descritionary expectations 

that the society has of organizations at a givenpoint of time”  
(Carroll, 1979) 

 
När det gäller företagens sociala ansvar är det ansvar som företaget har gentemot miljön 
ytterligare en viktig faktor. Detta miljöansvar är något som hädanefter understrykes och därför 
kommer engelskans term CSR parallellt att användas med det svenska uttrycket miljö- och 
samhällsansvar.  
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1.4.2. Trovärdighet 
Suchman (1995) menar att företaget och dess legitimitet påverkar hur olika människor beter sig 
mot företaget samt vilken förståelse de har för organisationen och dess ageranden. Generellt sett 
är det så att ett legitimt företag uppfattas som mer meningsfullt, mer förutsägbart och mer 
trovärdigt. (Suchman, 1995) Trovärdighet och legitimitet är därmed något som har ett väldigt 
nära samband med varandra och därmed kommer dessa två begrepp hädanefter att användas 
synonymt med varandra.  
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
Detta kapitel behandlar en kort beskrivning av valet av ämne, vilket är företagens miljö- och samhällsansvar 
utifrån en trovärdighetsaspekt. Uppsatsen är utformad med ett renodlat deduktivt angreppssätt och utifrån 
författarnas syn på verkligheten och mot bakgrund av problemformuleringen och syftet med uppsatsen har den 
hermeneutiska verklighetssynen utgjort utgångspunkten. Den sekundära informationen har insamlats i form av 
vetenskapliga artiklar. 

2.1. Val av ämne  
Intresset för ämnet väcktes hos författarna i samband med en gästföreläsning med 
Lars-Olle Larsson under hösten 2006. Hans fokus under föreläsningen var inriktad på hållbar 
utveckling och företagens uppförandekoder. Detta område var nytt för oss och kändes aktuellt 
och intressant att studera närmare. Då vi båda har studerat företagsekonomi med inriktning mot 
redovisning kändes det naturligt att angripa ämnet utifrån företags miljöredovisningar, vilka ofta 
är ett komplement till årsredovisningen.  
 
Vi började läsa i miljöredovisningarna och fann att de innehåller en mängd information men att 
det till stor del ger intrycket av att vara ”fina ord” på papper som kan vara svåra att leva upp till. 
Detta fick oss att vilja tränga under ytan och se hur företagen egentligen agerar när det gäller 
miljö- och samhällsansvarstagande. Till följd av att vi upplever att det är mycket tomma ord, fick 
det oss att fundera på hur trovärdigt detta arbete egentligen är samt hur arbete med dessa frågor 
påverkar företags trovärdighet. Detta ansåg vi inte kan göras genom att studera 
miljöredovisningar, vilket ledde till att vi istället riktade in oss på företagen och dess praktiska 
arbete och inte det tryckta materialet i form av miljöredovisningar.   
 
Efter att vi sökt material kring ämnet insåg vi att det finns väldigt lite forskning som behandlar 
huruvida företagens arbete med miljö- och samhällsansvar påverkar företagens trovärdighet. I 
dagsläget är vissa företag tillståndspliktiga att enligt lag upprätta en miljöredovisning och 
företagen har därmed inga valmöjligheter. Miljöredovisningen är då antingen inkluderad i 
företagets ordinarie årsredovisning eller presenterad i en separat hållbarhetsredovisning. Denna 
form av miljöredovisning är dock endast en del i företagens sätt att uttrycka sitt ansvarstagande 
för miljön och samhället. Mycket av den forskning som bedrivits inom företagens miljö- och 
samhällsansvar har inriktats på just företagens hållbarhetsredovisningar. Att göra en studie 
baserad på enbart detta kändes därför inte lika relevant då detta dels är gjort samt troligtvis inte 
bidrar med tillräcklig information kring hur företags trovärdighet påverkas.  
 
Företags trovärdighet är mycket komplext och påverkas av olika faktorer. En del i detta kan antas 
vara företags arbete med miljö- och samhällsansvarsfrågor. Beroende på hur företagen ser på sig 
och sitt ansvar i miljö- och samhällsansvarsfrågor torde företagens trovärdighet komma att 
påverkas. Vilket ansvar företag känner gentemot samhället kan kategoriseras i fyra olika delar. 
Företag kan endera förneka, acceptera med motvilja, acceptera eller anta att de har ett ansvar 
gentemot samhället. Om företag antar att de har ett ansvar så presterar de bättre och resultatet 
blir därmed bättre. (Clarkson, 1995) Om företagen anser att de har ett ansvar gentemot samhället 
i jämförelse med om de exempelvis accepterar med motvilja borde detta avspeglas i företagets 
arbete med miljö- och samhällsansvarsfrågor och därmed företagens trovärdighet. Ett företag 
som gör en halvhjärtad insats, vilket kan antas ske då företaget med motvilja accepterar sitt 
ansvar, leder till att insatsen inte blir lika trovärdig som om företaget gör en helhjärtad insats. 
Beroende på vilken inställning företaget har mot arbete med miljö- och samhällsansvarsfrågor 
påverkas trovärdigheten. Detta, vilket illustreras med hjälp av figur 2.1, kom att bli en 
utgångspunkt i valet av ämne. 
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2.2. Förförståelse 
Innan gästföreläsningen med Lars-Olle Larsson var frågor angående företagens miljö- och 
samhällsansvar inte något som behandlats under studietiden. Begreppet CSR kom vi i kontakt 
med först när vi började läsa artiklar och litteratur. Vi har således ingen teoretisk förförståelse i 
ämnet mer än den vi inhämtat under arbetets gång. Denna typ av förförståelse då kunskapen 
inhämtats genom exempelvis kurslitteratur och föreläsningar benämner Johansson Lindfors 
(1993:76) andrahandsförståelse. Vår andrahandsförståelse är därmed nästintill obefintlig vilket 
kan vara till nackdel för resultatet då detta ämne är väldigt komplext.  
 
Vi har vidare inte någon arbetslivserfarenhet av arbete med frågor beträffande företags miljö- och 
samhällsansvar. Detta kan vara positivt i den bemärkelsen att vi går in med ett öppet sinne utan 
att vara färgade av ett visst företags sätt att arbeta. De erfarenheter författarna har beträffande 
företagens miljö- och samhällsansvar består endast i form av förutfattade meningar angående 
företagens ansvarstagande. Dessa förutfattade meningar kan vara av både medveten och 
omedveten karaktär och baseras på de erfarenheter och upplevelser författarna erhållit då företag 
gjort olika samhällsinsatser. Denna typ av förförståelse som inhämtats genom egenupplevda 
erfarenheter kallar Johansson Lindfors (1993:76) förstahandsförståelse.  
 
De effekter som vår aktuella förförståelse kan få på resultatet är att vi på förhand har 
uppfattningar om de olika företagen, vilka kan bidra till att subjektiviteten i bedömningen av 
företagens trovärdighet ökar. De valda företagen i denna studie är för oss inte obekanta sedan 
tidigare och vi är medvetna om att de tar miljö- och samhällsansvar på olika sätt. Bristen på 
kunskap inom detta område leder till ökad risk att författarna färgas av respondenternas åsikter 
och den bild de ger av företagets miljö- och samhällsansvarstagande.   

2.3. Verklighetssyn 
Med anledning av uppsatsens kvalitativa karaktär är det är svårt, om än möjligt, att vara helt 
objektiv och subjektiva bedömningar kommer därför att finnas med till följd av författarnas 
personliga värderingar, erfarenheter samt förutfattade meningar. Objektivitet är heller inte något 
som eftersträvas då syftet med denna uppsats är att tolka och förstå snarare än att beskriva och 
förklara. Därmed är vad exempelvis Johansson Lindfors (1993) benämner en positivistisk 
verklighetssyn inte aktuell, då hon menar att denna verklighetssyn tar sin utgångspunkt i att 
kunskap nås genom förmedlingen av information om olika samband och orsaksförhållanden på 
ett objektivt sätt (Johansson Lindfors 1993:40). Under arbetets gång kommer det att förekomma 
egna tankar och reflektioner men detta är dock ett naturligt inslag då denna studie är skapad av 
författarna och därmed begränsad av deras sätt att tänka och arbeta. Detta sätt att tänka och 
arbeta bygger därmed på det som Johansson Lindfors (1993) kallar hermeneutik då hon menar att 
en hermeneutisk verklighetssyn innebär att tolka och förmedla betydelsen av olika handlingar 
(Johansson Lindfors 1993:40).      

 
 
 

Av: Larsson och Lindström (2007) 

Antaget 
 ansvarstagande  

Arbete med miljö- och 
samhällsfrågor Trovärdigt Företag 

Figur  2.1 Utgångspunkt för val av ämne 
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2.4. Angreppssätt 
Mot bakgrund av att relativt lite forskning har bedrivits inom ämnesområdet hur företagens 
ansvarstagande i miljö- och samhällsansvarsfrågor påverkar företags trovärdighet kunde en 
induktiv ansats ha tillämpats, vilket enligt exempelvis Johansson Lindfors (1993:55) innebär att 
insamlingen av det empiriska materialet sker innan sökningen av teorier genomförs.  
 
Författarna började dock med att söka vetenskapliga artiklar inom området och utarbetade en 
teoretisk referensram utifrån denna. Den teoretiska referensramen utgjorde sedan grunden för de 
frågor som ställdes till företagen och det blev efter intervjuerna aldrig aktuellt att komplettera den 
teoretiska referensramen med nya teorier. Till följd av att ingen ytterligare komplettering skett 
innebär det att uppsatsens angreppssätt är deduktivt. Denna typ av angreppssätt där den 
teoretiska referensramen utgör utgångspunkten genom hela i arbetet är vad exempelvis Bryman 
och Bell (2005:23) och Johansson Lindfors (1993:55) kallar deduktion.  

2.5. Perspektiv 
Detta ämne är intressant att belysa ur ett flertal olika perspektiv, vilka alla är betydelsefulla för hur 
företags trovärdighet uppfattas. Ett tänkbart alternativ hade varit att utifrån ett 
intressentperspektiv öka förståelsen för hur företags trovärdighet påverkas av miljö- och 
samhällsansvarstagande. Genom att exempelvis belysa hur kunder, kreditgivare, leverantörer eller 
medarbetares uppfattar företags trovärdighet utifrån företags miljö- och samhällsansvarstagande 
kan en viss typ av bedömning av företagens trovärdighet åstadkommas.  
 
Vi har däremot valt att utgå från ett företagsperspektiv där författarna själva gör en bedömning 
av hur miljö- och samhällsansvar påverkar företags trovärdighet. Då detta ämne kan vara känsligt 
ger detta perspektiv en möjlighet att få direkt kontakt med företagen, vilket underlättar att se 
igenom företagens uttryckliga miljö- och samhällsansvarstagande och öka förståelsen för hur 
företagens miljö- och samhällsansvarstagande faktiskt påverkar företags trovärdighet.   

2.6. Val av teorier 
Den teoretiska referensramen har en relativt bred ansats då området beträffande företagens 
miljö- och samhällsansvar inkluderar många olika aspekter att ta hänsyn till. Detta innebär att den 
teoretiska referensramen i vissa lägen kan upplevas som något ytlig och tunn. Det är dock ett 
medvetet val att inte gå på djupet i teorierna, utan i stället ge en större bredd eftersom syftet med 
uppsatsen är att öka förståelsen för hur företags arbete med miljö- och samhällsansvar kan ske 
samt att belysa hur trovärdighet kan ta sig uttryck för att därefter göra en bedömning av hur 
miljö- och samhällsansvarstagande påverkar företags trovärdighet. Då arbetet med dessa frågor är 
relativt nytt inom företagsvärlden ansågs denna bredd i den teoretiska referensramen vara 
nödvändig, då fokusering på en smalare teori troligtvis inte skulle ge ett tillräckligt stort empiriskt 
material.  
 
Den teoretiska referensramen bygger uteslutande på information hämtat från vetenskapliga 
artiklar, då dessa anses ge den mest trovärdiga bilden av teorin. Denna typ av källa uppfyller 
kravet som Thurén (2005:13) benämner äkthet, då källan är vad den utger sig för att vara. 
Därmed har kurslitteratur eller andra böcker inom företagens miljö- och samhällsansvar inte 
använts då dessa inte uppfattas lika trovärdiga till följd av att de inte granskas på samma sätt som 
en vetenskaplig artikel innan de publiceras. Kurslitteratur och andra böcker kan klassificeras som 
sekundärkällor, vilka enligt Thurén (2005:53) och Johansson Lindfors (1993:89) bör ses som 
mindre trovärdiga källor. 
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För att finna artiklar inom ämnet användes de databaser som tillhandahålls av Umeå 
universitetsbiblioteket. Ett krav har varit att artiklarna har granskats innan de publicerats. Den 
databas vi använt oss av är Business Source Premier (EBSCO) och de sökord som användes till 
en början var exempelvis: corporate social responsibility. En sökning på enbart detta begrepp gav 
2485 stycken träffar varför det blev nödvändigt att vara mer precis i våra sökord. Vi sökte då på 
exempelvis triple bottom line, trust och trustworthiness samt stakeholder Genom sökningar i databasen 
hittades artikeln ”Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory” av Garriga och Melé 
(2004), vilken kommit att utgöra utgångspunkten i det fortsatta arbetet.  
 
För att få ytterligare tips på eventuella sökord eller infallsvinklar träffade författarna den 18 april 
2007 Ian Hamilton som är doktorand på Handelshögskolan vid Umeå universitet och forskar 
inom ämnet CSR. Ian Hamilton menade att legitimitet är ett sökord som kan användas istället för 
trovärdighet vid sökning i databaserna. Vidare tipsade han om en klassisk artikel av Suchman 
(1995) beträffande legitimitet. Denna artikel har kommit att utgöra utgångspunkten i den 
teoretiska referensramen för området trovärdighet.   

2.7. Källkritik mot sekundärdata 
Vi anser i enlighet med Johansson Lindfors (1993:87) att det är viktigt att vara källkritisk mot den 
information som används i den teoretiska referensramen. Vi har i stor utsträckning sökt upp 
originalkällorna till de studier vi har använt oss av och anser därmed att våra källor är vad Thurén 
(2005:13) benämner oberoende, det vill säga att de inte är omarbetade versioner av andra källor. I 
de fall som originalkällan inte har sökts upp framgår det i källhänvisningen i den löpande texten 
istället för i referenslistan i slutet av uppsatsen.    
 
Några av de referenser och teorier som tillämpats i den teoretiska referensramen är artiklarna 
som publicerades för en relativt lång tid sedan.  Detta kan anses vara bristande då ny forskning 
eftersträvas. Johansson Lindfors (1993:89-90) menar dock att forskare ska använda sig av ny 
forskning men samtidigt inte vara rädd för att använda gamla klassiska artiklar då dessa i vissa 
lägen är mer relevanta än ny forskning. Vi upplever att de referenser som används är klassiska 
verk som träffats på i många olika artiklar och det får inga direkta följdeffekter på resultatet. 
 
När det gäller avsnitt 3.6 Trovärdighet, bygger denna del uteslutande på en artikel publicerad av 
Suchman (1995), vilket kan upplevas som en brist. Detta är dock en klassisk artikel när det gäller 
legitimitet och denna artikel har sedan publiceringen citerats 240 gånger i databasen Business 
Source Premier (EBSCO). Denna artikel kom vi i kontakt med, som tidigare nämnts, efter samtal 
med Ian Hamilton som doktorerar inom området CSR på Handelshögskolan vid Umeå 
universitet. Han menade att legitimitet är något som är nära länkat med trovärdighet samt att 
artikeln av Suchman (1995) är en klassiker på området.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Med utgångspunkten att problemformuleringen består av två områden har även den teoretiska referensramen delats 
in i två huvudområden. Den första delen av den teoretiska referensramen behandlar utifrån fyra olika aspekter 
teorier beträffande företags miljö- och samhällsansvar, vilket syftar till den första delen av problemformuleringen. 
Den andra delen tar sin utgångspunkt i legitimitetsteorier, vilket syftar till den andra delen av 
problemformuleringen beträffande företags trovärdighet.  

3.1. Det ansvarsfulla företaget 
Företagens miljö- och samhällsansvar, vilket inom engelskan benämns Corporate Social Responsibility 
(CSR), är ett komplext begrepp och har olika innebörd beroende på vilken utgångspunkt och 
perspektiv detta ansvar ses utifrån. Till följd av den komplexitet som råder inom detta område 
har Garriga och Melé (2004) kartlagt de grundläggande aspekter som finns på området genom att 
klassificera och kategorisera dem.  
 
Garriga och Melé (2004) utgick från ett perspektiv där interaktionen mellan företagen och 
samhället belystes och tog sin utgångspunkt i att varje teoretisk aspekt kan klassas under en, av 
totalt fyra, sociala verkligheter. Denna indelning baserade de på Parsons (1961, se Garriga och 
Melé, 2004) synsätt om att dessa fyra aspekter kan observeras och att de existerar i alla sociala 
system.   
 
Ur det ekonomiska synsättet, ses företaget som ett instrument för värdeskapande samt att det är 
dess enda ansvar gentemot samhället. Dessa aspekter kom att kallas instrumentella, då dessa 
behandlar hur vinster kan genereras genom CSR. Den makt som företagen har i samhället 
behandlas under den andra gruppen av aspekter. Fokus ligger här på den relation företagen har 
till samhället och det ansvar företagen har på den politiska arenan i samband med den makt de 
besitter. Således klassas denna grupp under den politiska aspekten. Centralt för den tredje gruppen 
av aspekter är företagens förmåga att integrera med samhällets krav. Här belyses att företaget är 
beroende av samhället för sin fortlevnad och möjlighet att växa, därmed klassas dessa under den 
integrerade aspekten. Företagens förpliktelse att ta ett etiskt ansvar gentemot samhället behandlas 
under den fjärde gruppen av synsätt, vilken kallas den etiska aspekten. Ur denna aspekt framhålls 
de etiska värden som företagen bör beakta i relationen till samhället. (Garriga och Melé, 2004) 
 
Som en följd av detta fastslog Garriga och Melé (2004) att teoretiska utgångspunkter inom CSR 
kan klassificeras under ekonomiska, politiska, integrerade samt etiska aspekter. Dessa fyra 
aspekter valde sedan Garriga och Melé (2004) att dela in i olika områden, vilka kan sammanfattas 
i tabell 3.1 nedan.   
 

INSTRUMENTELLA  
ASPEKTEN 

POLITISKA 
ASPEKTEN 

INTEGRERADE 
ASPEKTEN 

ETISKA 
ASPEKTEN 

Värdemaximering 
Komparativa fördelar 

Grundläggande 
företagsansvar 

Företagsmedborgarskap 

Problemorienterad 
företagsledning 

Intressentorienterad 
företagsledning  

De allmännas bästa 
Hållbar utveckling 

Tabell  3.1Utgångspunkter i de fyra aspekterna   Av: Larsson och Lindström (2007) 

Denna indelning kommer vidare att tillämpas i den teorietiska referensramen för företags miljö- 
och samhällsansvarstagande. 
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3.2. Instrumentella aspekten 
Konceptet CSR ses under denna aspekt som företagens förmåga att skapa vinster och det är 
därför som de vanligen benämns instrumentella teorier. (Garriga och Melé, 2004) Detta synsätt 
diskuterades redan på 1970-talet då Friedman (1970) menade att det enda ansvar som företagen 
har mot samhället är att maximera vinsten gentemot ägarna. Han menade även att detta skulle ske 
inom ramen för vad som är legalt och etiskt korrekt. (Friedman, 1970, se Garriga och Melé, 2004) 
Den indelning som vidare används som utgångspunkt beträffande den instrumentella aspekten 
återges i tabell 3.2 nedan. 
  

INSTRUMENTELLA ASPEKTEN 

Värdemaximering 
Komparativa fördelar 

Tabell  3.2 Utgångspunkter i den instrumentella aspekten   Av: Larsson och Lindström (2007) 

3.2.1. Värdemaximering 
En metod för att utvärdera företags CSR-arbete ur ett långsiktigt perspektiv är att koppla det till 
maximeringen av värdet för aktieägarna. (Garriga och Melé, 2004) Jensen (2002) har föreslagit 
vad han kallar ”enlightened value maximization”. Detta koncept handlar om att uppmärksamma hur 
kommunikationen och motiveringen sker till de anställda i organisationen och ledningen för att 
uppnå maximering av värdet för aktieägarna. Han menar att om företaget endast redogör för de 
anställda att företagets målsättning är att maximera vinsten, kommer ingen vinstmaximering att 
uppnås. En sådan kommunikation kräver att den byggs upp och motiveras med de 
bakomliggande faktorer som gör att de fastställda målen kan uppnås.  Vidare anser Jensen (2002) 
att värdemaxemering inte är en vision, en strategi eller ett syfte, utan endast ett styrmedel för 
företaget. Därför vill Jensen (2002) genom konceptet ”enlightened value maximization” poängtera 
vikten av att utarbeta en struktur inom organisationen där alla medarbetare känner sig delaktiga i 
det arbete som leder till att företaget långsiktigt kan maximera sin vinst. (Jensen, 2002)  
 
Upplever de anställda tillfredställelse i det företaget gör samt om de känner sig delaktiga till att 
uppnå företagets målsättning, är sannolikheten större att medarbetarnas vilja att prestera i 
enlighet med vad som är bäst för företaget ökar. När det gäller arbetet med företagets miljö- och 
samhällsansvar gäller det att de anställda även där känner sig delaktiga och motiverade. Detta kan 
leda till att trovärdigheten för företaget i dessa frågor ökar.     

3.2.2. Komparativa fördelar  
Den andra gruppen av teorier inom den instrumentella aspekten behandlar hur arbetet med 
frågor inom miljö- och samhällsansvar kan generera komparativa fördelar för företaget. Fokusen 
är här riktat till hur de resurser som företaget har att arbeta med fördelas för att uppnå långsiktiga 
samhällsvärden samt för att skapa komparativa fördelar och konkurrenskraft. Garriga och Melé 
(2004) visar i sin artikel att flertalet forskare har visat på att nöjda och tillfredsställda intressenter 
kan bidra till vinstmaximering och att dessa komparativa fördelar kan uppnås på många olika sätt. 
(Garriga och Melé, 2004)  
 
Porter och Kramer (2002) menar att insatser i välgörande ändamål kan vara en väg till att förbättra 
företagets komparativa fördelar. De menar även att företagens insatser vanligtvis skapar större 
samhällsvärde än vad exempelvis enskilda donatorer eller stat och regering kan åstadkomma. 
(Porter och Kramer, 2002) För att dessa insatser ska generera högsta möjliga värde för både 
företaget och samhället bör dock dessa insatser enligt Burke och Lodgson (1996) vara kopplade 
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till företagets verksamhet. Detta sker exempelvis när företaget utnyttjar sin kompetens om sin 
verksamhet och sitt verksamhetsområde till att undervisa studenter på orten.  
 
En av de fundamentala utgångspunkterna inom de instrumentella teorierna är som sagt att 
företaget ses som en vinstdrivande organisation där vinstmaximering är i fokus. Donationer och 
insatser i välgörande ändamål utgör en utgift för företaget och det kan därför anses 
motsägelsefullt att sådana insatser leder till maximering av företagets vinst. Detta ska dock ses ur 
ett långsiktigt perspektiv då insatser i välgörande ändamål bidrar till att skapa en positiv bild av 
företaget och dess image. Genom dessa insatser visar företaget på medvetenhet och en vilja att 
bidra till samhället. Dessa insatser ökar även sannolikheten för att företagets intressenter ser 
företaget som en seriös organisation och tillförlitligheten och därmed trovärdigheten som 
intressenterna har till företaget ökar. När intressenterna ser företaget som trovärdigt, ärligt och 
pålitligt kommer företagets värde att öka ur intressenternas synvinkel. Detta kan leda till ett ökat 
företagsvärde och därmed även till en ökad vinst för företaget och den fundamentala tanken om 
vinstmaximering uppfylls därmed. Exempelvis kan dessa insatser i välgörande ändamål bestå av 
sponsring, donationer till hjälporganisationer eller arrangering av olika sorters event. Om 
insatserna i enlighet med vad Burke och Lodgson (1996) förespråkar är länkade till företagets 
verksamhet, underlättar det för intressenterna att se parallellen mellan företaget och insatsen. 
Detta gör i sin tur att insatsen känns mer genuin och därmed bidrar till ökad trovärdighet för 
företaget. Exempelvis kan ett företag som agerar på den lokala marknaden skapa större värde och 
därigenom trovärdighet genom att sponsra aktiviteter och arrangemang på hemorten istället för 
att göra insatser i välgörande ändamål på någon annan ort.  
 
Företagets förmåga att uppnå komparativa fördelar kan även ses utifrån företagets resurser, vilket 
benämns det resursbaserat synsättet. Barney (1991) menar att företags förmåga att skapa 
komparativa fördelar och öka sin konkurrenskraft gentemot sina konkurrenter beror på 
samspelet mellan organisationen, medarbetarna och de materiella resurserna. För att fördelar ur 
konkurrenssynpunkt ska kunna uppnås krävs det att de resurser som används är av sådan 
karaktär att de ger företaget ett försprång gentemot konkurrenterna. Därför menar Barney (1991) 
att de resurser som företaget använder sig av bör uppfylla vissa kriterier, vilka exempelvis är att 
de bör vara svåra för konkurrenter att efterlikna samt att företaget kan använda resurserna på ett 
effektivt sätt. Eisenhardt och Martin (2001) har förutom det resursbaserade synsättet även 
fokuserat på resursernas anpassningsförmåga. De menar att anpassningsförmågan är företagets 
process att använda resurser och då speciellt processen att exempelvis integrera och frigöra dem, 
för att matcha och skapa förändringar på marknaden. Därmed kan anpassningsförmågan ses som 
en organisatorisk och strategisk rutin genom vilken företaget skapar nya resurser (Eisenhardt och 
Martin, 2001). Även Tecee, Pisano och Shuen (1997) diskuterar detta, då de menar att 
anpassningsförmågan belyser de dynamiska aspekterna av resurserna och fokuserar på skapandet, 
utvecklingen och kombineringen av dessa resurser till nya källor av komparativa fördelar (Teece 
et al., 1997). 
 
Beroende på vilken sorts resurser som företaget har att arbeta med kommer förmågan att skapa 
komparativa fördelar genom dessa att variera. Hart (1995) menar att företagets resurser som kan 
genera komparativa fördelar kan vara av både materiell, immateriell och finansiell art (Hart, 
1995). Därmed utgör de resurser som företaget har att arbeta med både en begränsning och en 
möjlighet till att vara ett instrument för att skapa komparativa fördelar. Beroende på vilken 
bransch företaget är etablerad inom, kommer de komparativa fördelarna att vara olika. Vissa 
företag kan använda de materiella resurserna för att skapa komparativa fördelar medan andra 
organisationer erhåller komparativa fördelar till följd av de immateriella tillgångarna exempelvis i 
form av medarbetarna och deras kompetens.  
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När det gäller företags arbete med frågor beträffande miljö- och samhällsansvar kan detta vara en 
komparativ fördel och därmed ett konkurrensmedel. Detta ansvar kan tas på många olika sätt och 
ett av sätten är att personalen, som enligt Hart (1995) är en immateriell resurs, genom sitt 
engagemang och kompetens bidrar till företagets arbete på området och att de gör det på ett 
trovärdigt sätt.  

3.3. Politiska aspekten 
Den politiska aspekten fokuserar på interaktionen och relationen mellan företagen och samhället 
och då framförallt på den makt och därmed det ansvar som företag har. (Garriga och Melé, 2004) 
I artikeln av Garriga och Melé (2004) har de politiska teorierna delats in flera olika områden. Två 
av dessa, vilka återges i tabell 3.3 nedan, används vidare som utgångspunkt beträffande den 
politiska aspekten. 
 

POLITISKA ASPEKTEN 

Grundläggande företagsansvar 
Företagsmedborgarskap 

Tabell  3.3 Utgångspunkter i den politiska aspekten   Av: Larsson och Lindström (2007) 

3.3.1.  Grundläggande företagsansvar 
En av utgångspunkterna när arbetet med miljö- och samhällsansvar ses utifrån den politiska 
aspekten är att se till huruvida företaget har makt att påverka i samhället. Davis (1960, se Garriga 
och Melé, 2004) var en av de första att utforska den makt som företaget har och de 
samhällseffekter som uppkommer till följd av denna. Han hävdade att företaget är en social 
institution som måste använda sin makt på ett ansvarsfullt sätt. Om företagen inte tar sitt ansvar 
kommer de att förlora sin ställning och sitt inflytande till de företag som tar sitt ansvar. Denna 
företeelse tydliggörs när påtryckningarna från omgivningen blir starka och företagen inte agerar 
på ett sätt som intressenterna efterfrågar. (Davis, 1960 se Garriga och Melé, 2004) Detta innebär 
att företag måste vara vaksamma och öppna för de förändringar som sker i samhället. Arbetet 
med miljö- och samhällsansvar kan därför vara ett sätt för företagen att visa på det 
ansvarstagande som Davis (1960, se Garriga och Melé, 2004) menar är nödvändigt.  

3.3.2. Företagsmedborgarskap  
Termen företagsmedborgarskap innebär att företag ses som en samhällsmedborgare. Matten, 
Crane och Chapple (2003) har särskiljt tre olika synsätt av företagsmedborgarskap. De menar att 
företags syn på samhällsmedborgarskapet kan delas in i en begränsad syn, en syn där 
företagsmedborgarskapet är ekvivalent med CSR samt en utvidgad syn. Den utvidgade synsättet 
är något som Matten et al. (2003) har identifierat, medan de två andra synsätten har existerat 
sedan 1970-talet. (Matten et al., 2003)  
 
När begreppet företagsmedborgare introducerades var det begränsade synsättet det som 
dominerande. Detta begränsade synsätt på företagsmedborgarskap används dock fortfarande och 
innebär att företag identifierar sitt miljö- och samhällsansvar med att göra insatser i välgörande 
ändamål som exempelvis donationer till lokala föreningar. (Matten et al., 2003)  
 
Carroll (1991) menar att CSR består av fyra olika delar, vilka är ekonomiska, legala, etiska och 
underförstådda förväntningar. De underförstådda förväntningar har inom forskning kallats för 
filantropiskt ansvar, med andra ord när företag tar ansvar genom donationer eller insatser i 
välgörande ändamål.  
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Figur  3.1 Illustration av Carrolls (1991) CSR-pyramid 

Av: Larsson och Lindström (2007) 

CSR-pyramiden

1. Filantropiskt ansvar 
 
2. Etiskt ansvar   
 
3. Legalt ansvar 
 
4. Ekonomiskt ansvar 

De fyra delarna kan rangordnas i en pyramid, vilket illustreras i figur 3:1 nedan. CSR-pyramiden 
visar att det ekonomiska ansvaret (4) utgör basen medan de legala (3) och etiska (2) ansvaret 
återfinns i mitten samt det filantropiska ansvaret (1) på toppen.    

Carroll (1991) menar att det filantropiska ansvaret (1), med andra ord insatserna till välgörande 
ändamål, kan ses som ett sätt för företag att göra det lilla extra för samhället. Dessa insatser har 
dock kommit att bli ett krav från samhället snarare än en chans för företag att visa på ett 
självpåtaget etiskt ansvarstagande. (Carroll, 1991) De företag som ser samhällsmedborgarskapet 
ur den begränsade synvinkeln ser därmed till sitt egenintresse i första hand, menar Matten et al. 
(2003).  
 
I vissa lägen ses företagsmedborgarskapet på samma sätt som företag ser på sitt miljö- och 
samhällsansvar, till följd av att samma definition av begreppen används. För att exempelvis utgå 
från Carrolls (1991) pyramid, utgjorde företags syn på sig själva som en samhällsmedborgare 
endast toppen av pyramiden, medan företagsmedborgarskapet ur denna synvinkel utgör samtliga 
nivåer i pyramiden.  
 
Matten et al. (2003) fann att företagsmedborgarskapet även kan ses ur ett utökat synsätt. De 
menar att ett företag inte kan jämställas med en enskild medborgare i samhället utan att företaget 
snarare agerar på samma nivå som kommun, stat eller regering. När dessa instanser misslyckas 
med att ta sitt miljö- och samhällsansvar får därmed företaget som en samhällsmedborgare ikläda 
sig kommunen, staten eller regeringens roll. (Matten et el, 2003) Ett exempel på detta utökade 
synsätt är om ett företag exempelvis går in och betalar ombyggnation eller reparation av en 
vägsträcka. Normalt sett är det kommunens ansvar men till följd av att kommunen har pressad 
ekonomi och inte prioriterar denna typ av investering så går företaget in och tar på sig den rollen. 
  
I tabell 3.4 nedan sammanfattas de tre olika synsätten på företagsmedborgarskapet.   
 

SYNSÄTT PÅ FÖRETAGSMEDBORGARSKAP  

Begränsad syn Företagsmedborgarskapet ses på ett nära angränsande sätt som företagets insatser till 
välgörande ändamål. (Matten et al., 2003) 

Ekvivalent syn  Särskiljer inte på arbetet med miljö- och samhällsansvar och rollen som en 
företagsmedborgare. Enligt Matten et al. (2003) är detta är ett vanligt förekommande 
synsätt.  

Utvidgad syn Företag tar ansvar på en arena där kommun, stat eller regering inte vill eller har möjlighet 
att agera. (Matten et al., 2003) 

Tabell  3.4 Företagsmedborgarskap     Av: Larsson och Lindström (2007) 
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Företaget 2

Begränsad 
syn 

Utvidgad 
syn 

Ekvivalent 
syn 

Kommun, stat  
och regering 

Miljö- och 
samhälls-

ansvar 

Figur  3.2 Företagens syn på miljö- och samhällsansvar relaterat till företagsmedborgarskap. Figuren är en tolkning av 
Carroll (1991) samt Matten et al. (2003)      Av: Larsson och Lindström (2007) 

 

För att illustrera sambandet mellan Carrolls (1991) CSR-pyramid och Mattens et al. (2003) tre 
aspekter av företagsmedborgarskap presenteras en figur 3.2 nedan.  

I mitten av figuren återfinns Carrsolls (1991) CSR-pyramid som består av fyra olika delar av 
företagens arbete med miljö- och samhällsansvarsfrågor. Till vänster om pyramiden illustreras 
vem som tar miljö- och samhällsansvaret, medan det på den högra sidan illustreras hur företagen 
kan välja att se på sitt företagsmedborgarskap. I det begränsade synsättet ser företagen sitt 
samhällsansvar som den översta delen i Carrolls (1991) CSR-pyramid, vilket motsvarar insatser i 
välgörande ändamål. Exempel på detta kan vara donationer till hjälporganisationer eller sponsring 
av idrottslag. I det ekvivalenta synsättet ser företagen på sitt företagsmedborgarskap likställt med 
sitt ansvar i miljö- och samhällsansvarsfrågor. I den utvidgade synen ser företagen på sitt 
företagsmedborgarskap även som att de tar ansvar för vissa delar som normalt sett borde ligga på 
kommun, stat eller regering. 

3.4. Integrerade aspekten 
Den integrerade aspekten ser till företag och dess relation till samhället, då företag är beroende av 
samhället för sin existens, fortlevnad och tillväxt. Därmed bör samhällets behov och önskemål 
tas i beaktande och integreras med företags verksamhet för att kunna uppnå de värden samhället 
eftersträvar. (Garriga och Melé, 2004) De integrerade aspekterna har, med utgångspunkt från 
Garriga och Melés (2004) indelning delats in i två olika områden. Dessa presenteras i tabell 3.5 
nedan.  
 

INTEGRERADE ASPEKTEN 

Problemorienterad företagsledning 
Intressentorienterad företagsledning 

Tabell  3.5 Utgångspunkter i den integrerade aspekten   Av: Larsson och Lindström (2007) 

3.4.1. Problemorienterad företagsledning 
Problemorienterad företagsledning handlar förutom att uppmärksamma det samhällsansvar som 
företag har även om hur företag identifierar, värderar samt hanterar sociala och politiska problem 
som inverkar på företaget. (Wartick och Rude, 1986) Genom att arbeta utifrån detta synsätt 
menar Wartick och Rude (1986) att företag i ett tidigt skede kan upptäcka de hot och möjligheter 
som de möter från sin omgivning och därmed anpassa sig efter dessa. Inom detta synsätt har det 
också inriktats på nödvändigheten med att ta hänsyn till det gap som förekommer mellan vad 
företagets intressenter förväntar sig av företagets agerande och hur företaget egentligen agerar 
(Ackerman, 1973, se Garriga och Melé, 2004). Sådana förväntningsgap kan uppstå i situationer 
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när det inte finns några direkta lagar, direktiv eller regleringar att agera efter. För att överbrygga 
dessa gap gäller det att företagen är medvetna om att skillnader existerar för att de ska kunna 
kringgå ett sådant problem. (Ackerman, 1973, se Garriga och Melé, 2004) Därmed är det viktigt 
att företagen är mottagliga för dess intressenters åsikter för att kunna bemöta och anpassa sig 
efter dem.   

3.4.2. Intressentorienterad företagsledning 
Intressentorienterad företagsledning innebär att företags fokuserar och riktar sig mot de 
intressenter företagen har och som påverkas av företagens policys och ageranden. 
Emshoff och Freeman (1978) presenterade två grundprinciper för detta synsätt. För det första 
menar de att det centrala målet är att åstadkomma maximal samverkan mellan alla 
intressentgrupper och företagens mål, medan den andra principen innebär att det mest effektiva 
sättet att hantera företagens relation till intressentgrupperna är via engagemang. (Emshoff och 
Freeman, 1978, se Garriga och Melé, 2004) Intressentorienterad företagsledning innebär således 
att företagen genom ett rikt engagemang kan skapa dialoger med sina intressenter för att uppnå 
den samverkan mellan dem och företaget som eftersträvas.  
 
Företag är ständigt pressade av olika organisationer, kommuner, regeringar, aktivister, media etc. 
när dessa uttrycker vad de anser att företagen bör göra för att uppfylla det miljö och 
samhällsansvar som företagen har. Av den orsaken söker vissa företag ett sätt att svara på 
samhällets efterfrågan genom att skapa en dialog med ett flertal olika intressentgrupper. Dessa 
dialoger kan underlätta att frågan om ansvarstagande uppmärksammas, dialogerna ökar även 
företagens känsla till sin omvärld samtidigt som den även ökar omvärldens förståelse för de 
dilemman företagen ställs inför. (Garriga och Melé, 2004) Intressentorienterad företagsledning är 
därmed ett led i att öka intressenternas förståelse för företagen samtidigt som det är viktigt att 
företagen har förståelse för intressenternas åsikter. Genom att företag är lyhörda för dess 
intressenters åsikter kan arbetet med miljö- och samhällsansvarsfrågor förbättras i och med att de 
ser till flera olika gruppers intressen. På så sätt kan också företagens trovärdighet stärkas från 
dessa intressenters synvinkel om de känner att de har ett inflytande på företagen.  

3.5. Etiska aspekten 
De etiska aspekterna fokuserar på de etiska krav som ställs i relationen mellan företagen och 
samhället. (Garriga och Melé, 2004) Dessa etiska aspekter är inte lika konkreta som de övriga 
aspekterna men nog så viktiga i arbetet med CSR. Om företag inte uppträder på ett för 
intressenterna etiskt korrekt sätt, kan även företagets trovärdighet antas påverkas. Ett etiskt 
korrekt uppträdande av företaget är därmed viktigt. Garriga och Melé (2004) behandlar de etiska 
aspekterna bland annat utifrån hållbar utveckling samt de allmännas bästa. Denna indelning som 
kan ses i tabell 3.6 nedan, används vidare som utgångspunkt beträffande den etiska aspekten. 

ETISKA ASPEKTEN 

De allmännas bästa 
Hållbar utveckling 

Tabell  3.6 Utgångspunkter i den etiska aspekten   Av: Larsson och Lindström (2007) 

3.5.1. De allmännas bästa 
Synsättet om de allmännas bästa uttrycker att såväl företag som andra grupper och individer ska 
verka för de allmännas bästa, då de alla kan ses som en del av samhället. (Garriga och Melé, 2004) 
Beträffande detta synsätt har Fort (1996) förespråkat företagens roll som medlande institutioner. 
Han menar att företag kan och bör ha en medlande roll i samhället för att på så sätt möta både 
sociala och individuella behov, samtidigt som ekonomisk lönsamhet kan uppnås. Genom att 
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företagen ser sin roll utifrån denna aspekt läggs större vikt vid att bemöta de individuella behov 
som finns genom att se den verkliga människan bakom, istället för att försöka tillfredställa 
individuella behov med materiella resurser. Konceptet med att se företag som medlande 
institutioner ska ses som ett ramverk att utgå ifrån för att förbättra företagens ageranden utifrån 
den etiska aspekten. (Fort, 1996) Även Melé (2002, se Garriga och Melé, 2004) menar att företag 
bör arbeta utifrån ett synsätt där de verkar för de allmännas bästa. Detta kan ske på olika sätt, att 
respektera individers grundläggande rättigheter och erbjuda varor och tjänster på ett effektivt och 
rättvist sätt kan vara exempel på hur företagen bör agera, menar han.  
 
Ett agerande från företagens sida där de tillgodoser de allmännas bästa och gör det på ett etiskt 
korrekt sätt kan ur vissa intressenters synvinkel leda till att de upplever företagen mer trovärdiga. 
Andra kanske ställer sig mer frågande, då intressenters perspektiv skiljer sig från varandra och för 
vissa är vinstintresset det främsta. Med detta dock inte sagt att en intressent vars främsta intresse i 
företaget är att vinsten ska vara så hög som möjligt inte kan tycka att även den etiska aspekten är 
viktig. Med en utgångspunkt från de allmännas bästa är sannolikheten större att så många 
intressenter som möjligt blir nöjda med hur företagen agerar och därmed bidrar till företagens 
trovärdighet.  

3.5.2. Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling innefattar dels den miljömässiga aspekten men också den sociala 
dimensionen, vilka båda bör beaktas för att långsiktiga hållbara förbättringar ska kunna uppnås. 
(Garriga och Melé, 2004) Definitionerna av detta begrepp är många, vilken definition som 
tillämpas är av mindre betydelse menar Gladwin och Kennelly, (1995), då de alla poängterar 
vikten av att långsiktigt arbeta med frågor som leder till förbättringar inom sociala, miljömässiga 
och ekonomiska områden. En av de mest kända förklaringarna till vad hållbar utveckling står för, 
presenterades när Brundtland-rapporten gavs ut via ”The World Commission on Environment and 
Development”. Denna rapport angav att hållbar utveckling är utveckling som söker möta de behov 
som finns idag inom dessa områden, utan att kompromissa med förmågan för framtida 
generationer att möta deras egna behov. (Garriga och Melé, 2004)  
 
En del i begreppet hållbar utveckling kan också sägas vara synsättet ”Triple Bottom Line”, vilket 
betyder att företagets prestationer ska innefatta mer än endast det ekonomiska resultatet. Denna 
idé utvecklades 1994 av John Elkington. Begreppet ”Triple Bottom Line” följde som ett efterled 
till 1987:s Brundtland-rapport, för att på ett tydligare och mer integrerat sätt förmedla de sociala, 
miljömässiga och ekonomiska dimensionernas betydelse för att uppnå långsiktig hållbar 
utveckling. Konceptet bygger till största del på att företag och andra organisationer skapar värden 
utifrån ett flertal olika dimensioner och detta är något som allt fler inom företagsvärlden tar fasta 
på. (Elkington, 2006)  
 
Hållbar utveckling har blivit allt mer uppmärksammat inom forskarvärlden och området får olika 
innebörder beroende på vem som belyser det. Bland annat så menar Wheeler et al. (2003) att 
hållbarhet är ett ideal mot vilket samhället och företagsvärlden kontinuerligt kan sträva genom att 
skapa värden som är förenliga med sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensioner (Wheeler 
et al., 2003). Utmaningen med att uppnå en hållbar utveckling för företagen ligger i 
problematiken med att utveckla en process och implementera de strategier som krävs för att 
lyckas (Garriga och Melé, 2004). 
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3.6. Sammanställning av de fyra aspekterna 
Nedan presenteras en sammanställning över de resonemang som tagits upp i de fyra aspekterna 
som behandlats i den teoretiska referensramen.  

Tabell  3.7 Sammanfattning av aspekterna   Av: Larsson och Lindström (2007) 

 

INSTRUMENTELLA 

ASPEKTEN 
POLITISKA  
ASPEKTEN 

INTEGRERADE 

ASPEKTEN 
ETISKA  

ASPEKTEN 

Friedman 
(1970) 

Vinstmaximer-
ing är företag-
ens ansvar 
gentemot 
samhället 

Davis  
(1960) 

Företagen 
måste ta ansvar 
för att behålla 
sin ställning 

Wartick  
och  

Rude  
(1986) 

Identifiera, 
värdera och 
hantera 
sociala och 
politiska 
problem 

Fort  
(1996) 

Företaget ses 
som en 
medlande 
institution 

Jensen 
(2002) 

”Enlightened 
value 
maximization” 

Matten  
et al.  

(2003) 

Företagsmed-
borgarskapet 
ses utifrån ett 
begränsad, 
ekvivalent eller 
utökad synsätt 

Ackerman 
(1973) 

Identifiera 
förväntnings-
gap för att 
sedan 
överbrygga 
dem 

Melé 
(2002) 

Företaget 
bör verka för 
de allmännas 
bästa 

Porter  
och  

Kramer 
(2002) 

Insatser i 
välgörande 
ändamål leder 
till komparativa 
fördelar  

Carroll  
(1991) 

CSR-pyramiden 
som består av 
ekonomiskt, 
legala, etiska 
och insatser i 
välgörande 
ändamål 

Emshoff 
och 

Freeman 
(1978) 

Samverkan 
mellan 
företagens 
mål och 
intressenter  

Gladwin  
och 

Kennelly 
(1995) 

Hållbar 
utveckling   

Burke och 
Lodgson 

(1996) 

Insatser i 
välgörande 
ändamål bör 
vara relaterade 
till verksam-
heten 

  

Garriga 
och 

Melé 
(2004) 

Ömsesidig 
förståelse via 
dialoger 
mellan 
företag och 
intressenter 

Elkington 
(2006) 

”Tripple 
Bottom 
Line” 

Barney 
(1991) 

Komparativa 
fördelar genom 
ett 
resursbaserat 
synsätt 

    
Wheeler  

et al. 
(2003) 

Skapa värden 
förenliga 
med sociala, 
miljömässiga 
och 
ekonomiska 
dimensioner 

Eisenhardt 
och  

Martin 
(2001) 

Resursernas 
anpassnings-
förmåga 

 

 

    

Teece  
et al.  
(1997) 

Anpassa 
resurser för att 
skapa 
komparativa 
fördelar 

      

Hart  
(1995) 

Resurser som 
skapar 
komparativa 
fördelar kan 
vara materiella, 
immateriella 
eller finansiella 
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3.7. Trovärdighet 
Ett företags trovärdighet grundar sig på många olika faktorer. Suchman (1995) talar om 
begreppet legitimitet vilket här ses synonymt med trovärdighet. Trovärdighet, eller legitimitet, är 
något som existerar på olika nivåer i samhället. Den ena nivån är den på ett nationellt plan och 
kallas ibland för institutionell legitimitet. Denna form av legitimitet innefattar exempelvis hur stat, 
kommun och regeringar vinner acceptans från samhället och dess medborgare. Den andra 
formen av legitimitet återfinns på organisations- och företagsnivå och kan benämnas strategisk 
legitimitet. (Suchman, 1995) Vidare är det den trovärdighet som återfinns på organisationsnivå 
som belyses då syftet är att göra en bedömning av hur miljö- och samhällsansvarstagande 
påverkar företags trovärdighet.  

3.7.1. Att skapa ett trovärdigt företag 
Enligt Suchman (1995) är begreppet legitimitet något som används frekvent men som desto mer 
sällan definieras. Själv har han valt att definiera legitimitet som: 
 

“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are 
desirable, proper, or appropriate within some socially 

constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.” 
- Suchman (1995) 

 
Suchman (1995) menar att legitimitet är den generella föreställningen eller antagandet som olika 
intressenter har beträffande företagens sätt att agera. Detta ses ur ett helhetsperspektiv och 
baseras därför både på enstaka händelser och på ageranden som företaget gör samt hur de agerar 
under en längre tidsperiod. När Suchman (1995) talar om legitimitet som ett socialt konstruerat 
system baserat på normer, värderingar, föreställningar samt hur saker och ting definieras menar 
han att legitimitet speglar överensstämmelsen mellan hur företaget agerar samt hur olika sociala 
grupper uppfattar företaget. Hur en individuell betraktare uppfattar företaget spelar ingen roll, då 
legitimitet beror på hur en större grupp av människor uppfattar företaget.  (Suchman, 1995) 
Detta innebär således att företag för att uppnå trovärdighet måste lyckas kommunicera sitt 
budskap med sitt miljö- och samhällsansvarstagande till en stor mängd intressenter.  
 
Legitimitet är inget som uppstår av sig självt, detta är något som företag måste arbeta med för att 
uppnå. Suchman (1995) klassificerar legitimitet i fyra olika faser som alla på sitt sätt utgör en 
utmaning för företaget. Ett första steg i processen till att uppnå legitimitet är att denna måste 
förtjänas. Den första fasen blir således att vinna legitimitet. Legitimitet är dock inte något som 
självklart kommer att fortsätta existera bara för att den en gång har vunnits, utan legitimiteten 
måste ständigt underhållas.  Legitimitet är även något som kan tappas till följd av att företag agerar 
på ett ofördelaktigt och inkorrekt sätt. Därmed är legitimitet något som ibland måste återuppbyggas. 
(Suchman, 1995) Sambandet mellan dessa faser illustreras i figur 3.3 nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur  3.3 Egen  illustration baserade på Suchmans (1995) legitimitetsfaser   Av: Larsson och Lindström (2007)  

Återuppbygga legitimitet

Vinna legitimitet Underhålla legitimitet 

Tappa legitimitet
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Dessa faser är applicerbara när det gäller företagens miljö- och samhällsansvar. Genom att 
företaget på ett trovärdigt sätt tar ansvar för miljö och samhälle och arbetar med dessa frågor kan 
det leda till att de vinner trovärdighet. Företaget kan å andra sidan förlora sin trovärdighet genom 
att inte ta ansvar i miljö- och samhällsansvarsfrågor, som exempelvis att de släpper ut miljöfarliga 
ämnen. Det kan även vara så att de förlorar sin trovärdighet på grund av att de avstår från att 
agera i vissa lägen. Exempelvis om företaget väljer att inte deltaga i en viss kampanj kan detta leda 
till att företaget förlorar sin trovärdighet och den måste på så vis återigen byggas upp. 

3.7.2. Trovärdighetsaspekter 
När det gäller att vinna eller underhålla legitimitet kan detta ske på olika sätt. Enligt Suchman 
(1995) existerar det tre typer av strategisk legitimitet, vilka är pragmatisk, moralisk samt kognitiv 
legitimitet. (Suchman, 1995).  
 
Den pragmatiska legitimiteten tar sin utgångspunkt i det egenintresse som företags intressenter har. 
Denna form av legitimitet kan vinnas till följd av att intressenterna känner att de har ett direkt 
utbyte av företagens ageranden. Detta utbyte kan även ske på en större och vidare nivå. 
Exempelvis kan företag vinna legitimitet på det politiska, ekonomiska eller sociala planet till följd 
av att intressenten känner att företagen agerar i linje med vad som tillfredsställer intressentens 
eget intresse. Denna form av utbyteslegitimitet uppkommer till följd av företags agerande i 
praktiken direkt påverkar intressentens välbefinnande. (Suchman, 1995) Om ett företag 
exempelvis tar miljö- och samhällsansvar genom att delta i en viss kampanj där intressenten själv 
har ett egenintresse, kommer företagen att vinna legitimitet i form av utbyteslegitimitet.  
 
Ytterligare en variant av pragmatisk legitimitet uppstår när intressenterna anser att företags agerar 
och tar ansvar på ett vidare plan än där de själva har ett egenintresse. Att visa på ansvarstagande 
från företagens sida är ofta viktigare än att producera direkta resultat. Denna form av legitimitet 
baseras därmed på att intressenterna påverkar företaget i en viss riktning och att företagen tar 
hänsyn till intressenternas önskemål. Företag kan även vinna legitimitet till följd av att 
intressenterna ser till hur företagen framställer sig själva.  Företag som ser till intressenternas 
bästa och delar dess värderingar samt att de upplevs som ärliga och pålitliga i sitt sätt att agera 
vinner legitimitet från intressenterna. (Suchman, 1995) 
 
Legitimitet kan även bedömas utifrån huruvida intressenten anser att företag agerar utefter vad 
som är ”det rätta att göra” snarare än om agerandet gagnar intressenten. Denna form av 
legitimitet bygger på värderingar om vad som är ett korrekt agerande och benämns därmed 
moralisk legitimitet. (Suchman, 1995) Detta innebär att företagen genom att ta miljö- och 
samhällsansvar och arbetar med frågor beträffande detta, kan företagen vinna legitimitet till följd 
av att intressenterna anser att sådant arbete är moraliskt korrekt. Intressenten behöver därför inte 
direkt känna att denne har en anknytning till företagens ansvarstagande handlingar utan företagen 
uppfattas som trovärdiga genom att företagen generellt visar sitt ansvar för miljö och samhälle.  
 
Suchman (1995) menar att den kognitiva legitimiteten vinns samt underhålls till följd av att företagen 
visar på ett visst beteendemönster. Dessa beteenden kan grunda sig på företagens tidigare 
ageranden och att intressenterna därigenom tar ett visst beteende från företagen för givet.  
 
Sammanfattningsvis om den strategiska legitimiteten kan sägas att den pragmatiska legitimiteten 
syftar till företags konkreta handlingar medan den moraliska syftar till de värderingar som 
företagen har. Den kognitiva legitimiteten handlar om det beteende som företagen uppvisar.
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4. PRAKTISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Detta kapitel behandlar tillvägagångssättet vid insamlandet av primärdata. För att erhålla information från 
företagen hur de arbetar med miljö- och samhällsansvarsfrågor genomfördes intervjuer med sammanlagt fyra 
signifikanta aktörer i Västerbotten. Information om urvalsprocessen och val av respondenter samt vilken kritik 
som kan riktas till detta återges nedan.     

4.1. Val av metod 
För att erhålla information på vilket sätt företag arbetar med frågor beträffande sitt miljö- och 
samhällsansvar samt med bakgrund av syftet som är att öka förståelsen för hur arbete med miljö- 
och samhällsansvar kan ske samt att belysa hur trovärdighet kan ta sig uttryck, för att därefter 
göra en bedömning av hur miljö- och samhällsansvarstagande påverkar företags trovärdighet, 
ansågs en kvalitativ metod vara mest lämpad. I förhållande till en kvantitativ metod så ger den 
kvalitativa metoden ett större djup och möjlighet till personlig kontakt. Genom att tillämpa en 
kvalitativ metod möjliggjordes även tillfällen att ställa följdfrågor samt utrymme för respondenten 
att ge längre svar samt ställa frågor om något ansågs oklart.  

4.2. Val av studieobjekt 
Vår ambition var att tala med företag med som har en tillräckligt omfattande verksamhet för att 
aktivt arbeta med frågor beträffande miljö- och samhällsansvar. Dessutom önskades 
verksamheten ha en förankring till Västerbotten. Vi var inte ute efter att företagen behövde 
tillhöra samma bransch då avsikten var att se hur företag över lag arbetar med dessa frågor. Vid 
urvalet av företag genomfördes därför ett icke-sannolikhetsurval, vilket enligt Christensen et al. 
(2001:129) är vanligt vid kvalitativa studier. Valet föll slutligen på fyra olika företag som alla 
agerar inom olika branscher samt är av varierande storlek vad gäller antalet medarbetare och 
omsättning. Dessa kom att bli Boliden, Norrmejerier, Umeå Energi samt Volvo Lastvagnar, vilka 
samtliga är signifikanta aktörer i Västerbotten.  
 
Till följd av debatten om förnyelsebar energi som pågått sedan några år tillbaka samt att stor 
fokus varit riktad på prissättningen inom denna marknad ansågs Umeå Energi vara ett intressant 
studieobjekt. Volvo Lastvagnar ansågs även de vara ett intressant studieobjekt då de är en av de 
största arbetsgivarna i Umeå. Volvo Lastvagnar tilldelades år 2006 Umeå kommuns miljöpris med 
en motivering som betonade att företaget gjort berömvärda insatser för miljö och hållbar 
utveckling både lokalt och globalt (www.volvo.com). Boliden är ett företag inom gruvindustrin 
och är i Europa den tredje största kopparproducenten och näst största zinkproducenten 
(www.boliden.se). Boliden agerar på en marknad där miljöansvar är en stor del av verksamheten 
och i Skellefteå är Boliden en av de största arbetsgivarna, varpå de har ett stort ansvar för dels 
miljöfrågor men även för människor boende på orten. Norrmejerier har med anledning av sin 
verksamhet en naturlig koppling till natur och miljö då deras signum är att göra gott för Norrland 
och hålla landskapet öppet (www.norrmejerier.se). 

4.3. Val av respondenter 
Vid valet av respondent inom respektive företag var ambitionen att tala med den person i 
organisationen som har en helhetsbild av verksamheten vad gäller både ekonomi och miljöfrågor 
då företagens miljö- och samhällsansvar innefattar ett brett spektra av information. För att få 
access till signifikanta personer på företaget utnyttjades författarnas kontaktnät.  
 
Vi började med att kontakta Boliden och gick då via en av författarnas kontakter på företaget och 
dennes tips om att Mikaell Borell som är miljöchef på Boliden skulle vara den mest lämpade att 
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svara på frågorna. Han kontaktades via telefon och var först tveksam till om han skulle ha tid för 
en intervju. Då det påpekades att en telefonintervju var en möjlighet var det lättare för honom att 
finna en lucka i sin tidspressade agenda.    
 
Vid kontakten med Volvo Lastvagnar fick vi hjälp av vår handledare som är personligt bekant 
med Thor Persson som är informationsansvarig på Volvo Lastvagnar i Umeå. Mot bakgrund av 
vårt syfte ansåg Thor Persson att han själv var den mest lämpade att svara på frågorna. Efter att 
vår handledare tagit den första kontakten med Thor Persson ringde vi upp honom dagen efter 
och bestämde ett datum för intervjun. Då hans tidsschema precis om de övriga respondenternas 
var tidspressat var det en telefonintervju som passade honom bäst. 
 
Vid kontakten med Umeå Energi kontaktades Curt Åström som är VD. Han hänvisade oss 
vidare till Henrik Bristav som arbetar som miljöstrateg på företaget. Mot bakgrund av vårt syfte 
ansåg VD:n att Henrik Bristav var den mest lämpade för att svara på frågorna, men menade att vi 
gärna fick återkomma till honom om vi hade ytterligare frågor. Henrik Bristav var mycket 
tillmötesgående och en tid för telefonintervju bestämdes.  
 
Även den första kontakten med Norrmejerier gjordes via vår handledare. Kontakt togs med 
Björn Jonsson som är Norrmejeriers administrativa chef och han hänvisade oss vidare till 
Olle Sjöstedt som är miljö- och informationsansvarig på företaget. Vi kontaktade Olle Sjöstedt 
via mail men han avböjde medverkan varpå ny kontakt togs med Björn Jonsson. Han ansåg att 
han själv var nog så lämpad att svara på våra frågor och var därmed villig att ställa upp på en 
intervju. Jonsson bad oss besöka honom på sitt kontor.     

4.4. Förberedelse och genomförande av intervjuer 
Innan intervjuernas genomförande utformades en intervjuguide (se Appendix 1), vilken grundades 
på den teoretiska referensramen för att säkerställa att intervjufrågorna skulle komma att ge den 
information som önskades samt till följd av ett deduktivt angreppssätt är det som tillämpats. 
Detta förespråkas av bland annat Wideberg (2002:68) då hon menar att intervjuguiden ska 
återspegla vad som avses att bli analyserat. Frågorna som ställdes under intervjun hade en öppen 
karaktär för att öka möjligheten för respondenternas frihet i svaren. Denna intervjuform med 
öppna frågor benämns enligt exempelvis Bryman och Bell (2005:363) för semistrukturerade 
intervjuer.  Bryman och Bell (2005:363, 369) menar att intervjuguiden som används vid en 
semistrukturerad intervju ska vara klassificerad i någorlunda specifika områden samt att 
turordningen i vilket frågorna ställs kan variera från intervju till intervju. 
 
Innan intervjuerna genomfördes testades intervjuguiden som utformats genom att vi ställde 
frågorna till varandra. Vi gjorde då bedömningen att det skulle ta cirka 40-45 minuter att 
genomföra en telefonintervju varför vi ombad respondenterna att avsätta denna tid. 
 
För att underlätta bearbetningen av intervjuerna bandades samtliga intervjuer. Detta gjorde att 
intervjuerna flöt på mycket bra då energi inte behövde läggas på att anteckna vad som berättades. 
Denna uppfattning delas även av Jacobsen (2002:166) som anser att intervjuaren genom att 
banda intervjun istället kan rikta all uppmärksamhet till respondenten och vad som sägs under 
intervjun. De nackdelar som nämns i samband med att en intervju bandas är att respondenten 
kan uppleva det negativt och känna sig osäker eller obekväm (Jacobsen, 2002-166, Bryman och 
Bell, 2005:374-375). Detta var dock inte något som upplevdes under de fyra intervjuer som 
genomfördes då samtliga respondenter gjorde ett avslappnat intryck och inte verkade hämmade 
eller obekväma i situationen.  
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Anledningen till att telefonintervjuer genomfördes med tre av de fyra respondenterna var att det 
var den intervjuform som passade dem bäst. Enligt Dahmström (2000:75) är telefonintervjuer en 
snabb och enkel metod för att samla in data. Samtliga av våra respondenter arbetar under ett 
pressat tidsschema och telefonintervjuer blev därmed det bästa alternativet för tre av dem. De 
intervjuer som genomfördes via telefon istället för genom ett besök hos företaget medförde att vi 
gick miste om möjligheten till ögonkontakt samt att observera respondentens kroppsspråk när de 
svarade på frågorna, vilket enligt Bryman och Bell (2005:140) och Jacobsen (2002:162) kan ses 
som en nackdel. När det gäller intervjuform så finns det även studier som visar på att risken att 
respondenten förvränger sanningen är större vid en telefonintervju än då en besöksintervju 
genomförs samt att det är lättare att tala om känsliga ämnen vid en besöksintervju än vid en 
telefonintervju (Jacobsen, 2002:161). Detta är något som ska hållas i åtanke då företagens arbete 
med miljö- och samhällsansvarsfrågor kan vara ett känsligt ämne. Vi anser inte att 
respondenterna ljugit för oss men att en viss förvrängning kan ha skett från företagens sida då de 
möjligtvis utåt sett vill upprätta en god bild av organisationens arbete med dessa frågor rörande 
miljö- och samhällsansvar. Å andra sidan så anser vi inte att den information vi fick vid den 
besöksintervju som genomfördes bör klassas som mer trovärdig än de övriga intervjuerna, då vi 
anser att vi fick bra kontakt med samtliga respondenter. Detta innebär att val av olika 
intervjuformer med största sannolikhet inte påverkat resultatet av den information som samlats in 
och analyserats. Dock anser vi att den besöksintervju som genomfördes blev en annan typ av 
möte och det var även i den intervjun som vi kände att vi fick bäst kontakt med respondenten. 
Detta kan givetvis bero på flera olika orsaker som exempelvis personlighet, tidpunkt på dygnet 
eller stressfaktor.  Möjligtvis hade bättre information erhållits om besöksintervjuer genomförts 
med samtliga respondenter. Detta var dock ingen möjlighet då det från tre av respondenternas 
sida endast var praktiskt genomförbart med telefonintervjuer.  
 
Det visade sig att intervjuerna kom att bli av väldigt olika karaktär men den information vi fick 
blev mycket relevant och användbar. Under den första intervjun som genomfördes med Thor 
Persson på Volvo Lastvagnar kom störst fokus att hamna på den första delen av intervjuguiden. 
Han var väldigt upptagen den dagen och upplevdes stressad mot slutet av intervjun varför den 
avrundades relativt hastigt. Vi gör bedömningen att om mer tid funnits avsatt för intervjun hade 
informationen från intervjun blivit ännu bättre.  
 
Den andra intervjun genomfördes med Mikael Borell på Boliden, vilken kom att flyta på mycket 
bra och det fanns tid att ställa alla frågor utan några störningsmoment. Den tredje intervjun 
gjordes med Björn Jonsson på Norrmejerier och även den flöt på mycket bra. Den fjärde 
intervjun genomfördes med Henrik Bristav på Umeå Energi. Han svarade på samtliga frågor men 
svaren var ibland korta vilket försvårade analysarbetet en del. 

4.5. Bearbetning av primärdata 
För att underlätta bearbetningen av de primärdata som samlats in användes, som tidigare nämnts, 
bandspelare under samtliga intervjuer och transkribering av intervjuerna genomfördes direkt efter 
respektive intervju. När allt bandat material transkriberats och skrivits ut sammanställdes detta 
utifrån de fyra olika aspekterna vi berört under intervjuerna, vilka är de instrumentella, politiska, 
integrerade samt etiska. Därefter påbörjade vi det skriftliga arbetet med att återge vad som 
framkommit under intervjuerna. Vi tolkade respondenternas svar och klassificerade dessa under 
de olika aspekter vi berört i den teoretiska referensramen. Detta arbete underlättades då 
intervjuguiden var utformad utifrån de fyra aspekterna.  
 
När det gäller utformandet av empiri- och analysdelarna behandlas dessa gemensamt i ett och 
samma kapitel. Detta fann vi mest lämpligt då syftet med uppsatsen inte är att redogöra för hur 
ett enskilt företag arbetar med miljö- och samhällsansvarsfrågor. Ett alternativ hade varit att i 
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empirikapitlet behandla företagen utifrån de fyra aspekterna som använts som utgångspunkt i den 
teoretiska referensramen. Detta sågs dock inte heller som ett alternativ då det endast skulle 
innebära att analysen skulle komma att bli en upprepning av såväl den teoretiska referensramen 
som det empiriska materialet. Istället har en koppling gjorts mellan företagens arbete med dessa 
frågor utifrån teorier inom de fyra olika aspekterna.  
 
Till följd av att det inte är av intresse att redovisa hur det enskilda företaget arbetar med miljö- 
och samhällsansvarstagande, kommer vare sig respondenterna eller företagen att nämnas vid 
namn. Vi är inte ute efter att anonymisera utan endast skapa en allmän bild av hur företag i 
dagsläget arbetar med dessa frågor och anser det därför inte nödvändigt att nämna dem vid 
namn. Ibland är det dock nödvändigt att ge exempel på hur företagen arbetar och det blir då 
tydligt vilket företag som avses. Detta anser vi inte är av betydelse då det endast ska ses som ett 
exempel från verkligheten. Ingen av våra respondenter har bett om att vara anonym varför det 
inte påverkar resultatet om det från ett visst exempel ändå går att utläsa vilket företag som åsyftas. 
Författarnas egna tankar och reflektioner kommer att framhävas under kapitlets gång då vi inte 
enbart vill koppla teorier med det empiriska materialet utan även ta informationen ett steg längre 
genom att göra vår egen tolkning. Genom att tillämpa denna disposition anser vi att läsningen blir 
än mer intressant då upprepningar av redan redovisat material undviks.   

4.6. Källkritik mot primärdata 
Till följd av att intervjuerna fick olika karaktär, skiljer sig även informationen som erhölls från 
respektive intervju från varandra. Några av respondenterna var mer frispråkiga och målade med 
exempel medan några av respondenterna svarade väldigt kortfattat på frågorna. Detta får 
konsekvensen att en liten snedfördelning finns i det kombinerade empiri och analyskapitlet. Ett 
företag tar ibland större plats än de övriga företagen. Detta är en brist då det givetvis hade varit 
bättre om samtliga företag kvantitativt sett gett likartade svar på de frågor som ställdes. Detta 
behöver å andra sidan inte vara till resultatets nackdel då syftet att öka förståelsen för hur arbete 
med miljö- och samhällsansvar kan ske samt att belysa hur trovärdighet kan ta sig uttryck och 
därefter göra en bedömning av hur miljö- och samhällsansvarstagande påverkar företags 
trovärdighet. Att den information som återges är något snedvriden får därmed obetydlig effekt då 
syftet ändå kommer att införlivas. Att informationen skiljde sig åt mellan företagen kan även vara 
ett tecken på att företagen arbetar med dessa frågor i olika stor utsträckning, varför mängden 
information kommit att bli olika omfattande. 
 
Vidare kan arbete med miljö- och samhällsansvarsfrågor vara ett känsligt ämne för företagen att 
tala om. Med tanke på att det i dagsläget är aktuellt och debatteras i media kring företagens ansvar 
i dessa frågor kan det vara svårt för respondenterna att dela med sig av information som är till 
företagets nackdel. Exempelvis kan respondenterna vara mån om företagets rykte och image. 
Detta kan medföra att respondenterna medvetet eller omedvetet under intervjun har hållit inne 
med exempel som leder till negativ publicitet och istället lagt vikten på de positiva saker som 
företaget gör. Detta kan innebära att en skev bild av verkligheten har givits.  
 
Kritik kan även riktas till valet av respondent på Norrmejerier. Vi tvivlar inte på den information 
som erhölls av Björn Jonsson men på vissa direkta miljöfrågor medgav han att även om han själv 
kunde ge ett tillfredsställande svar så kanske Olle Sjöstedt i form av miljö- och 
informationsansvarig varit kapabel att ge mer djupgående svar. Vi anser dock att intervjun med 
Björn Jonsson flöt på mycket bra och att tillfredsställande information erhölls. 
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4.7. Sammanställning av intervjuerna 
En sammanställning av de fyra intervjuerna som genomförts presenteras i tabell 4.1 nedan. 
 
 Boliden Norrmejerier Umeå Energi Volvo Lastvagnar AB

Respondent Mikael Borell Björn Jonsson Henrik Bristav Thor Persson 
Befattning Miljöchef Administrativ chef Miljöstrateg Informationschef 
Datum 27 april 2007 30 april 2007 4 maj 2007 27 april 2007 
Tid 14.45-15.35 8.30-9.25 13.30-14.10 10.45-11.30 
Intervjuform Semistrukturerad 

bandad 
telefonintervju 

Semistrukturerad 
bandad 
besöksintervju 

Semistrukturerad 
bandad  
telefonintervju 

Semistrukturerad 
bandand  
telefonintervju 

Atmosfär Avslappnad 
stämning där 
intervjun 
genomfördes utan 
störningsmoment  

Avslappnad 
stämning under 
mötet och intervjun 
genomfördes utan 
störningsmoment i 
lugn och ro 

Avslappnad stämning 
under intervju som 
genomfördes utan 
störningsmoment 

Avslappnad stämning 
under intervjun som 
dock fick ett relativt 
hastigt avslut 

Tabell  4.1 Sammanställning av intervjuerna   Av: Larsson och Lindström (2007) 
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5. EMPIRI, ANALYS OCH DISKUSSION 
Detta kapitel är indelat i fyra olika aspekter där diskussioner och reflektioner kring trovärdighet vävs in i texten 
och genomsyrar kapitlet. Varje del börjar med en redogörelse för hur företagen generellt arbetar med miljö- och 
samhällsansvar utifrån respektive aspekt. I varje avsnitt görs en koppling tillbaka till den teoretiska referensramen 
och syftet är då att visa på hur företag arbetar med frågor beträffande miljö- och samhällsansvar.   

5.1. Instrumentella aspekten 
Den instrumentella aspekten handlar om företagens förmåga att generera vinster genom det 
miljö- och samhällsansvar som företagen tar. (Garriga och Melé, 2004) Denna aspekt är indelad i 
två olika områden som rör värdemaximering och komparativa fördelar.  

5.1.1. Värdemaximering 
Det främsta ansvar som företagen har mot dess ägare, utifrån ett samhällsperspektiv, är att 
maximera vinsten och detta ska även ske utifrån ett legalt och etiskt korrekt sätt, menar Friedman 
(1970, se Garriga och Melé, 2004). En metod för att långsiktigt utvärdera företagens arbete med 
miljö- och samhällsansvarsfrågor är att koppla det till maximeringen av värdet för ägarna. 
(Garriga och Melé, 2004) Som många andra företag, bedrivs även dessa fyra med målet att 
maximera vinsten för företaget och därigenom ägarna. 
 
Ett av företagen anser inte att det existerar något motsatsförhållande från företagets sida när det 
gäller att vara ett vinstdrivande företag och att uppträda på ett ansvarsfullt sätt i miljö- och 
samhällsansvarsfrågor. Tvärtom anser detta företag att det gäller att möta kundernas 
efterfrågningar och detta innebär att företaget måste satsa på hållbara lösningar för att lyckas på 
en framtida marknad. Kunderna efterfrågar konkreta handlingar från företagens sida och det är 
på det viset företaget måste arbeta med frågor som rör miljö och samhälle, menar de. Företagets 
bedömning är att ägarna är nöjda med hur företaget arbetar med dessa frågor och att de anser att 
det är rätt att göra satsningar inom detta område.   
 
Ett annat företag framhåller att även om det innebär stora kostnader för företaget att arbeta med 
miljö- och samhällsansvarsfrågor, är det en förutsättning för verksamheten. De menar också att 
miljöinsatser många gånger kan innebära besparingar i längden och därför inte bör ses som en 
kostnad. Uppfattningen inom företaget är att de allra flesta ägarna är väldigt positiva till det 
miljöarbete som görs inom företaget, trots de kostnader det innebär med dessa satsningar.  
 
Miljöfrågor är en del av det integrerade arbetet inom företaget, menar ett annat företag. Detta är 
en naturlig del eftersom verksamheten möter både interna krav och externa sådana via 
tillsynsmyndigheten eller miljödomstolen och vissa gånger från de boende kring verksamheten. 
Företaget vill arbeta förebyggande med dessa frågor och satsar därför utöver vad de är skyldiga 
att göra enligt regelverket. Representanter för ägarna utgörs av företagets styrelse och dessa har 
satt miljö- och samhällsansvarsfrågor i topp i verksamhetspolicyn. Företagets ambitionsnivå är att 
göra mer än vad omvärlden förväntar sig. 
 
Ett företag menar för att vara konkurrenskraftig idag krävs en annan typ av konkurrensmedel än 
tidigare. De flesta företag erbjuder idag samma typ av tjänster och de produkter som finns på 
marknaden genomgår samma typer av tester och liknande, vilket innebär att utbudet på 
marknaden är väldigt likt varandra. Det som återstår för företagen är att vara ett företag vars 
värderingar kunden är villig att ställa upp på, menar detta företag. För detta företag handlar det 
om att övergå till att endast använda miljövänliga material i produktionen, vilket har lett till att de 
har påskyndat sina underleverantörer i materialutvecklingen att tillverka miljövänliga produkter 
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för att företaget själva vill vara miljövänliga. Företaget bedömer att ägarna ställer sig positiva till 
det miljöarbete företaget gör.  
 
De tillfrågade företagen verkar enligt vår bedömning vara eniga om att de bör satsa på miljö- och 
samhällsansvarsfrågor eftersom det är vad som efterfrågas från omvärlden och det är vad som 
krävs för att vara konkurrenskraftig på marknaden idag. Arbetet med miljö- och 
samhällsansvarsfrågor uppfattar vi även är något som företagen anser att deras ägare ställer sig 
positiva till. Därmed anser vi att de kostnader dessa satsningar innebär inte ses som något hinder 
från deras sida, tvärtom ser nog även ägarna att ett arbete med dessa frågor behövs för att 
företagen ska behålla sin ställning på marknaden. Därmed ligger det även i ägarnas intresse att 
företagen genomför satsningar på dessa områden och gör det på ett trovärdigt sätt för att detta 
även ska avspeglas i företagets resultat. Till följd därav kan Friedmans (1970, se Garriga och 
Melé, 2004) synsätt om att företagen bör maximera vinsten utifrån vad som är legalt och etiskt 
korrekt även sammankopplas med företagens miljö- och samhällsansvar, vilket betyder att om 
företagen tar sitt miljö- och samhällsansvar på ett bra sätt kommer det också att leda till att de får 
en starkare ställning på marknaden då det är vad som dagens kunder efterfrågar. Därmed kan 
detta också, trots den kostnad det innebär, även leda till ökade framtida vinster.    
 
Möjligheten för företaget att uppnå den målsättning de eftersträvar, menar Jensen (2002), ökar 
om företaget har en tydlig kommunikation till de anställda samt om dessa känner sig motiverade 
och delaktiga i det arbete de utför. Detta synsätt finns även hos de tillfrågade företagen när det 
gäller att integrera miljö- och samhällsansvarsfrågor i hela företagets verksamhet. Olika program 
för att medvetandegöra och utbilda personal på ett sätt som främjar företagets arbete med miljö- 
och samhällsansvarsfrågor tillämpas av alla företagen. Ett av företagen nämner att just nu pågår 
ett projekt inom företaget där personalen får lära sig köra bil på ett mer miljövänligt och sparsamt 
sätt, vilket kan innebära stora besparingar i bränslekostnader samtidigt som utsläpp av koldioxid 
minskar. En sådan satsning innebär också att kunskapen sprider sig utanför verksamheten då 
personalen tar med sig detta tänkande hem. Förhoppningen från företagets sida är att de anställda 
ska känna sig delaktiga i de satsningar som görs inom arbetet med miljö- och 
samhällsansvarsfrågor.   
 
Ett företag framhåller att det regelbundet gäller att gå in och göra satsningar på individnivå i och 
med att alla anställda är olika medvetna om hur de i sitt dagliga arbete kan påverka att exempelvis 
inte onödiga miljörisker tas. Därför håller företaget regelbundet interna och externa utbildningar 
för att skapa en ökad medvetenhet hos varje enskild individ om att just deras agerande i olika 
situationer är en viktig del för hela företagets handlande.  
 
Ett företag poängterar vikten av att frågor kring miljö- och samhällsansvar måste bli en integrerad 
del i det dagliga arbetet för att det ska få genomslag. Riktlinjer till de anställda ges främst i form 
av olika handböcker som tar upp dessa frågor, men genom att istället implementera de riktlinjer 
som finns i konkreta handlingar menar företaget att de därmed kan uppnå de fastställda 
normerna. Just nu pågår ett utbyte av företagets bilpark till mindre bilar för att minska 
bensinförbrukningen.  
 
Genom en dialog med de anställda erhålls den bästa förutsättningen för att skapa en känsla av 
delaktighet bland alla medarbetare, menar ett företag. Denna dialog måste vara tydlig för att 
klargöra vilka värden företaget arbetar utifrån och så även det ledarskap som de anställda möts 
av. Ett tydligt ledarskap, menar detta företag, är särskilt viktigt eftersom människor är olika och 
tolkar saker och ting på olika sätt.  
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Sammantaget kan sägas att alla respondenter är medvetna om betydelsen av att personalen inom 
företaget är införstådda med hur arbetet med miljö- och samhällsansvarsfrågor påverkas av deras 
egna ageranden och betydelsen av att de anställda känner sig delaktiga i detta arbete. Detta kan 
liknas vid vad Jensen (2002) menar med synsättet om ”enlightened value maximization” där han 
belyser vikten av att medarbetare känner sig delaktiga och motiverade till det arbete som leder 
fram till företagets målsättning. På så sätt kan medarbetares känsla om att de är en del av 
företagets arbete med miljö- och samhällsansvarsfrågor, påverka hur helheten av arbetet med 
dessa frågor utfaller. Ett större engagemang och medvetenhet inom företaget, anser vi oavsett 
vilken typ av ansvarstagande företaget vill påvisa, leder till ett mer genuint arbete och detta är 
något som även får konsekvenser för hur olika intressentgrupper uppfattar företaget. Det är 
därmed inte bara en känsla av delaktighet bland de anställda som vi anser är betydande för vad 
arbetet med frågor inom miljö- och samhällsansvar resulterar i. Även på vilket sätt som de 
anställda motiveras till arbetet och vetskapen om att det arbete de utför leder till förbättringar, 
anser vi är anledningar som påverkar hur resultatet med miljö- och samhällsansvarsfrågor utfaller.   

5.1.2. Komparativa fördelar   
Ett sätt för företaget att uppnå komparativa fördelar kan vara genom bidragande insatser till 
välgörande ändamål och sådana insatser kan även bidra till ökade värden för samhället. Ett 
exempel på vad som menas med välgörande ändamål kan vara sponsring till olika typer av 
föreningar, organisationer eller liknande. Ett av de tillfrågade företagen ser ett ansvarstagande i att 
stödja aktiviteter som har en friskvårdsprägel. Det leder även till en marknadsföring av bolaget 
och orten som sådan, menar de. Även om detta företag inte ser några direkta konkurrensfördelar 
med att sponsra olika lokala idrottsföreningar, i och med att de flesta företag gör denna typ av 
insatser, anser de att det visar på företagets vilja att bidra till samhället och den lokala orten. Ett 
sådant agerande, där företaget gör insatser som rör verksamheten och dess närområde, menar 
Burke och Lodgson (1996) skapar gynnsammare förutsättningar för företaget att generera större 
värde för både företaget och samhället.  
 
Vidare anser ett företag att de genom att exempelvis låta bli att skicka julkort och istället skänka 
de pengarna till någon välgörande organisation, kan visa på ett ansvarstagande från företagets 
sida. Detta är något som företaget har börjat med på senare tid för att visa på att pengar kan 
användas till bättre ändamål än förslagsvis julkort, menar de. Företaget bedriver även 
sponsringsverksamhet som gynnar ungdomsidrott, vilket de ser som en form av välgörande 
ändamål. Numera har företaget även börjat med sponsring som riktar sig mot 
kulturverksamheter, vilket de anser kommer att bli allt mer förekommande framöver.   
 
Ett företag förklarar att förfrågningar som rör donationer och liknande delegeras uppåt i enlighet 
med företagets policy. På lokal nivå sker sponsring mot kultur och idrott, vilket företaget ser som 
välgörande ändamål och genom dessa typer av insatser menar de att de har möjlighet att visa att 
de är en god samhällsmedborgare. Det handlar inte om att skapa konkurrensfördelar utan snarare 
visa att företaget har ett lokalt engagemang, vilket de menar uppskattas av de anställda inom 
företaget. Vid vissa tillfällen anordnas större event och det är de gånger som företaget gör det i 
syfte att stärka varumärket som sådant.   
 
Ett företag har en etablerad strategi om hur företaget ska sköta sin sponsring. Generellt sett är 
den sponsring företaget gör oftast riktad mot ungdomsidrott i syfte att påverka ungdomars 
kostvanor. Sponsring i sig ser inte detta företag som välgörande ändamål, för dem handlar det om 
att sponsringen ska kopplas till verksamheten och vad den står för. De bedriver också en riktad 
sponsring som syftar till att lyfta en viss produkt, för att på så sätt öka försäljningen av denna.  
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Beträffande donationer är ett företag mer restriktivt, däremot händer det att de skänker pengar till 
välgörande ändamål istället för att dela ut julgåvor. Den restriktion företaget har när det gäller 
donationer grundar sig främst på att företaget är en ekonomisk förening och att de därmed 
bedriver verksamheten för att generera så mycket intäkter som möjligt till sina medlemmar. 
Därför anser inte företaget att det är rimligt att donera de pengar som är tänkta att gå tillbaka till 
medlemmarna.  
 
Tre av de tillfrågade företagen anser att sponsring kan vara ett sätt för företagen att bidra till 
välgörande ändamål. Det fjärde företaget menar istället att den sponsring företaget genomför ska 
kopplas till företagets verksamhet och de värden företaget står för. Därmed vill företaget nå ut 
med ett budskap till dess intressenter i hopp om att stärka företagets varumärke. Även om inte 
alla företag ser tydliga konkurrensfördelar med att gynna välgörande ändamål, kan dock fördelar 
ses i likhet med vad Porter och Kramer (2002) menar med ökade samhällsvärden. De ökade 
samhällsvärden som följs av att företag bedriver bland annat sponsring, kan även anses stärka 
företagens ställning på marknaden då dessa ökade samhällsvärden kan förknippas med det 
företag som visar att de vill bidra till samhället. Därmed kan företag genom insatser i välgörande 
ändamål ur ett långsiktigt perspektiv anses förbättra dess komparativa fördelar eftersom de på så 
sätt skapar en positiv bild av företaget.  
 
Ett av företagen nämner även att de med dessa typer av insatser vill ses som en god 
samhällsmedborgare som gynnar samhället, vilket vi ser som ett exempel på att företaget har ett 
medvetet syfte till de insatser de gör. Liksom Burke och Lodgson (1996) anser vi att företag som 
främjar den lokala orten medverkar till att skapa ett värde för närområdet samtidigt som 
företagen också erhåller fördelar från sådana insatser. De fördelar företagen skapar genom denna 
typ av ageranden, i form av att företagets intressenter upplever att företaget tar ett ansvar även på 
det lokala planet, anser vi även stärker företagets trovärdighet. Detta menar vi eftersom 
trovärdighet vinns delvis genom att företagets intressenter känner att de har ett direkt utbyte av 
företagets ageranden. Att vara ett starkt företag på den lokala marknaden skapar även ökade 
förutsättningar för att lyckas utanför den marknaden. På så sätt kan det även anses att företag, 
genom att bidra till välgörande ändamål och därmed även genom sponsring riktad till den lokala 
orten, kan vinna trovärdighet och komparativa fördelar.  
 
Det ansvarstagande som ett av de tillfrågade företagen menar att de vill visa på genom att bland 
annat bidra till välgörande ändamål är också ett exempel på vad företaget vill uppnå med denna 
typ av insatser för samhället. Däremot kan det ifrågasättas om tillräckligt ansvarstagande visas 
från företagets sida genom att avstå från att exempelvis skicka julkort. Det ansvarstagande som 
intressenter och därmed samhället efterfrågar från företagens sida anser vi överstiger det 
ansvarstagande som kan visas genom att endast avstå från att skicka julkort och istället skänka de 
pengarna till välgörande ändamål. Detta kan tyda på att företaget först på senare tid 
uppmärksammat dessa frågor och detta är ett sätt för dem att påbörja och utöka sitt bidrag till 
samhället samtidigt som de visar att de vill ta sitt samhällsansvar. Det får ses som positivt att 
medvetenheten inom företaget kommit igång, även om det vore önskvärt att det skett tidigare.  
 
Med detta exempel är det inte lika lätt att se hur komparativa fördelar skulle kunna uppnås, 
däremot kan detta sättas i ett större sammanhang och på så sätt kan ett företag som ofta och 
återkommande genomför denna typ av prioriteringar även anses vinna komparativa fördelar 
genom ett sådant agerande. Ett starkt ansvarstagande från företagens sida i frågor beträffande 
företagens miljö- och samhällsansvar leder också till att företagen uppfattas som trovärdiga. 
Intressenter som upplever att företaget i fråga lyssnar till vad de efterfrågar och att de kan 
påverka företaget i en viss riktning medför även att intressenterna anser företaget vara trovärdigt i 
och med att de blir tillgodosedda.   
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Burke och Lodgson (1996) menar att företaget ska utnyttja sin kompetens för att skapa mesta 
möjliga värde för företaget. Exempelvis kan detta ske genom att företaget undervisar och lär ut 
sin kunskap till studenter på orten. (Burke och Lodgson, 2002) Detta är något som ett av 
företagen uttrycker. De betonar vikten med att skapa ett utbyte mellan företaget och de studenter 
som finns på orten. Ett utökat utbyte skulle lösa många problem anser de. Om studenter får 
chans att vara med och lösa problem för företaget samtidigt som de får poäng i sin utbildning för 
att göra detta, uppstår en situation där både studenterna och företaget vinner av samarbetet. 
Studenterna får enligt detta företag praktisk erfarenhet av problem som kan uppstå inom 
produktionen samtidigt som företaget får hjälp med att lösa ett verkligt problem.  
 
Komparativa fördelar kan även uppnås genom att företaget använder sina resurser på ett effektivt 
sätt. (Barney, 1991; Eisenhardt och Martin, 2001; Hart, 1995; Teece et al., 1997) Företagens 
förmåga att anpassa de resurser som används är betydande för hur företaget kan skapa nya 
resurser samt komparativa fördelar. (Eisenhardt och Martin, 2001; Teece et al.,1997) Utifrån detta 
resursbaserade synsätt menar Hart (1995) även att immateriella resurser, såsom företagens 
personal, genom sitt engagemang och sin kompetens bidrar till att företagens arbete med miljö 
och samhällsansvarsfrågor även upplevs trovärdigt.  
 
Ett av de tillfrågade företagen menar att de ständigt försöker förbättra och effektivisera företagets 
resursförbrukning. De har utvecklat ett program för att kontinuerligt göra mätningar av 
exempelvis företagets vatten- och elförbrukning. Dessa mätningar används sedan för att beräkna 
olika relationstal, vilka därefter analyseras och utvärderas. Företaget använder även andra system 
för att minska resursförbrukningen, dessa kontrolleras och bevakas av olika personer ute på 
anläggningarna varefter uppföljningar sker. De menar att detta arbete pågått länge inom företaget, 
men att det fortlöpande gäller att undersöka möjligheten att genomföra åtgärder som kan minska 
och effektivisera företagets resursförbrukning.  
 
Inom ett av företagen har stora förbättringar skett de senaste åren, då företaget har byggt om hela 
den interna uppvärmningstekniken. Även om de stora stegen redan är tagna, anser de att 
företaget fortfarande kan nå en effektivare producering av produkt per ton. Detta är något som 
de stegvis arbetar mot, framhåller företaget.  
 
Ett annat exempel av en effektivare resursanvändning är den målsättning ett av företagen har om 
att fasa ut den olja som finns kvar i systemet. Fossila bränslen är kostsamma, därmed ser 
företaget stora fördelar med att minska sådana kostnader. Därför har företaget påbörjat ett 
projekt där en ny panna som drivs med biopellets ska byggas. Även fjärrvärme till villaområden är 
under utbyggning, vilket företaget ser som positivt. Företaget anser att förbättringar av hur 
resurser används skulle kunna göras genom en ökad kunskap om hur olika system fungerar. Detta 
kan därmed leda till att stora besparingar inom energiförbrukning kan åstadkommas, menar 
företaget.   
 
En annan målsättning som finns hos ett av företagen är att de ska bli den energieffektivaste 
miljöfabriken inom koncernen. Företaget menar att stora framsteg har gjorts med att sänka 
utsläppen av lösningsmedel med 80 procent mellan åren 1993 och 2003. Idag ligger de under 
maximalt tillåtna värde med 20 ton. De arbetar för att bli en helt koldioxidfri fabrik, den del gasol 
som idag används för att värma måleriugnarna ska ersättas med egenproducerad biosyntesgas för 
att uppnå detta mål, förklarar de.   
 
De tillfrågade företagen arbetar alla med att minska den resursförbrukning som sker inom 
företaget. De besparingar som kan göras genom en effektiv resursförbrukning från företagens 
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sida innebär enligt det resursbaserade synsättet att även de komparativa fördelarna ökar (Barney, 
1991; Eisenhardt och Martin, 2001; Hart, 1995; Teece et al., 1997). Eisenhardt och Martin (2001) 
menar även att beroende på företagens förmåga att anpassa resurserna, kan detta exempelvis leda 
till att företaget genom sin anpassningsförmåga kan skapa förändringar på marknaden. En sådan 
förändring ser vi att ett av företagen ger ett tydligt exempel på. Detta företag arbetar för att bli en 
helt koldioxidfri fabrik och har sedan en tid tillbaka världens renaste måleri när det gäller 
personbil, lastbil och bussbranschen beträffande utsläpp av lösningsmedel. Detta visar att 
företaget lyckats via sin anpassningsförmåga av de resurser som används, även befästa en stark 
ställning på marknaden. Även den kompetens och det engagemang som finns inom företaget för 
att lyckas med sådana bedrifter som företaget visar exempel på, leder till att företaget även 
upplevs som trovärdigt i sitt arbete.  

5.1.3. Helhetsbedömning  
Vår helhetsbedömning om företagens trovärdighet ur den instrumentella aspekten är att företag 
via konkreta handlingar kan anses vinna trovärdighet genom sitt arbete med miljö- och 
samhällsansvarsfrågor. Dessa konkreta handlingar som bidrar till företagens trovärdighet kan 
liknas vid Suchmans (1995) resonemang om pragmatisk legitimitet.  
 
Flera av de exempel som tagits upp ovan visar att företagen har ett intresse och en vilja att göra 
satsningar inom detta område som leder till att flera grupper i samhället gynnas av deras insatser. 
Alla företagen verkar för att maximera företagets vinst, men ingen av dem ser något hinder i att 
investeringar sker på områden som stärker företagens arbete med miljö- och samhällsansvar, även 
om dessa innebär stora kostnader. Detta beror, enligt vår mening, till största del på att samtliga 
företag endast ser fördelar med att genomföra insatser vilka gynnar miljön och samhället. Även 
om inte alla företagen ser konkurrensfördelar med att genomföra bidrag till välgörande ändamål, 
vill de med sina insatser åstadkomma ökade samhällsvärden. Detta tolkar vi utifrån Porter och 
Kramers (2002) resonemang att komparativa fördelar och ökade samhällsvärden kan 
åstadkommas genom bidrag till välgörande ändamål.  
 
Vi bedömer att företagen i dagsläget är i olika skeden beträffande sitt miljö- och 
samhällsansvarstagande utifrån den instrumentella aspekten. Vår uppfattning är att ett av 
företagen är i ett inledande skede medan dessa frågor har diskuterats under en längre tid i andra 
företag. Därmed bidrar detta arbete till att företagets trovärdighet påverkas på olika sätt. De 
företag som nyligen börjat sitt arbete kring dessa frågor och de företag som ständigt förnyar sitt 
arbete inom olika miljö- och samhällsansvarsområden vinner trovärdighet, anser vi. De företag 
vilka arbetat med detta under en längre tid vinner å andra sidan inte någon ny trovärdighet, då de 
underhåller den trovärdighet företaget redan innehar.  

5.2. Politiska aspekten 
Inom den politiska aspekten är fokus riktat på den makt och därmed det ansvar som företagen 
har gentemot samhället (Garriga och Melé, 2004). Till följd av att företagen bedriver sin 
verksamhet i skilda branscher, skiljer sig även möjligheten att påverka samt sättet att göra det på 
mellan företagen.  

5.2.1. Grundläggande företagsansvar 
Davis (1960) talar om det grundläggande företagsansvaret och menar att ett företag som inte tar 
ansvar kommer att förlora sin ställning i förhållande till andra företag som visar på 
ansvarstagande. Han menar även att företagen kan ses som en social institution som måste 
använda sin makt att påverka på ett ansvarsfullt sätt. (Davis 1960, se Garriga och Melé, 2004) Ett 
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sätt att visa på ansvarstagande från företagens sida kan vara arbetet med miljö- och 
samhällsansvarsfrågor. 
  
Samtliga företag menar att deras ansvarstagande kan uttryckas på många olika sätt. Att visa på 
medvetenhet anser samtliga företag är viktigt och vidare när det gäller ansvarstagande menar ett 
av företagen att de både är medvetna om samt känner att de har ett miljö- och samhällsansvar. 
Detta är något som är aktuellt i dagsläget och företaget arbetar hårt med dessa frågor då de 
engagerar sig på olika sätt när det gäller att ta ansvar i miljö- och samhällsansvarsfrågor. En viktig 
fråga för ett av företagen har varit utsläpp och föroreningar. Detta är ett område där företaget 
menar att de har haft makten samt möjligheten att påverka och förändra detta i en positiv 
riktning.  
 
Ytterligare en aspekt att se på vad Davis (1960, se Garriga och Melé, 2004) menar med att 
företaget är en social institution, som måste använda sin makt på ett ansvarsfullt sätt, är att ta sitt 
ansvar när någonting går snett. Ett av företagen betonar exempelvis vikten av att meddela sina 
intressenter när en negativ incident inträffat. Företaget menar att de offentliggjorde via ett 
pressmeddelande att legionellabakterier hittats i en av företagets vattenanläggningar. Detta gjorde 
de för att de ansåg att det var bättre att själva meddela omgivningen om hur tillståndet var än att 
upptäckten skulle sprida sig via ryktesvägar. Företagets agerande att meddela omvärlden om att 
ett misstag begåtts kan liknas med vad Davis (1960, se Garriga och Melé, 2004) menar med att 
företaget tar ansvar och genom detta ansvarsfulla agerande behåller sin ställning. Om företaget 
inte gått ut med detta pressmeddelande och nyheten istället hade spridit sig via media och mellan 
samhällsmedborgarna själva, hade företagets trovärdighet med största sannolikhet blivit sämre 
och företaget hade då uppfattats som mindre ansvarsfullt och därmed tappat en del av sin 
trovärdighet.  
 
Företagets agerande som beskrivits ovan kan utifrån Suchmans (1995) resonemang ses som att 
företaget tappade en del av sin trovärdighet till följd av inträffandet av den negativa incidenten. 
Genom företagets agerande visade de, trots en negativ incident, på ett ansvarsfullt beteende och 
effekten på företagets trovärdighet fick därför inte lika stor effekt. Även om företagets 
trovärdighet troligtvis påverkades till följd av upptäckten av själva legionellabakterien, hade 
effekten möjligtvis blivit ännu större om de inte visat på vad Davis (1960, se Garriga och Melé, 
2004) menar med ett ansvarsfullt beteende. Företagets fas för återuppbyggande av trovärdigheten 
blev sannolikt inte lika lång och komplicerad till följd av att företaget visade på ett ansvarsfullt 
beteende. Att ett av företagens målsättning är att bli fri från koldioxidutsläpp anser vi tyder på en 
stor medvetenhet hos företaget att ta sitt ansvar och arbeta seriöst med dessa frågor. Genom 
detta ansvarstagande anser vi att företaget i likhet med Suchmans (1995) resonemang kan anses 
vinna trovärdighet alternativt underhålla denna. 
 
Ett av företagen menar att de var tidigt ute med att arbeta med frågor rörande miljö- och 
samhällsansvar då företaget sedan början av 1990-talet har en uttalad miljöpolicy som de jobbar 
efter. Företaget upplever att de granskas hårt och att de därmed måste uppträda på ett 
ansvarsfullt sätt. Företaget menar att ansvaret gentemot samhället är initialt sett självpåtaget men 
att trycket utifrån ständigt ökar samt att ansvaret är något som företaget tar på största allvar. En 
analys har gjorts som visar på att kunderna vill att företaget ska agera på ett korrekt och 
ansvarsfullt sätt och att företaget därmed måste vara öppen för förändringar och jobba på ett 
strukturerat sätt. 
 
Samtliga företag anser att de har möjlighet att skapa en påverkan på ett eller annat sätt, vilket kan 
liknas vid Davis (1960, se Garriga och Melé, 2004) resonemang att företagen fungerar som en 
medlande institution. Två av företagen menar exempelvis att de inte bara agerar för sin egen skull 
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Carroll (1991) samt Matten et al. (2003)   Av: Larsson och Lindström (2007) 

 

utan även inom ramen för sina branschorganisationer. Företagen menar vidare att de under flera 
år jobbat med att bygga upp och stärka sitt varumärke, vilket gett resultat och därmed möjlighet 
för dem att vara en respekterad aktör på marknaden som har möjlighet att påverka.  
 
Företagen kan påverka genom sitt miljö- och samhällsansvarstagande så att det får konsekvenser 
även utanför företagets verksamhet. Ett exempel på detta är att ett av företagen i dagsläget 
arbetar med att undervisa personalen i att köra bil på ett miljövänligt sätt. De anställda tar även 
med sig denna kunskap hem, vilket leder till att företaget tar ett samhällsansvar på ett större plan 
än vad som enbart gynnar företaget självt. Detta kan liknas vid att företaget gör mer än vad som 
ligger i dess egenintresse, vilket kan vara ett led i att öka företagets trovärdighet enligt Suchmans 
(1995) resonemang om pragmatisk legitimitet.    
 
När det gäller företagens maktsituation samt vilken möjlighet de har att påverka och förändra, 
skiljer sig detta åt mellan företagen. Beträffande makt, menar ett av företagen att de i egenskap av 
ett stort företag har makt att påverka. Ett exempel är att de har varit drivande i utvecklandet av 
ny utrustning till ett nytt måleri som är miljövänligt. Genom att driva på och påverka sina 
leverantörer utvecklades nya robotar till ett nytt miljövänligt måleri. Detta ansvarstagande har fått 
konsekvensen att företaget nu är världsledande när det gäller låga halter av utsläpp. Ett av 
företagen understryker att de har både möjligheten och viljan att vara med och påverka i 
samhället. Två av företagen menar att arbete med frågor beträffande miljö- och samhällsansvar är 
företagens signum och ska därför genomsyra hela verksamheten samt att de är en del av 
företagens identitet. Ett av företagen känner dock att de inte har sådan stor makt att påverka men 
de förmedlar en känsla av att det ansvar som företaget tar är genuint samt att det kommer inifrån. 

5.2.2. Företagsmedborgarskap 
Ytterligare ett perspektiv ur den politiska aspekten är huruvida företagen ser sig själva som en 
företagsmedborgare. Matten et al. (2003) har delat in företagarmedborgarskapet i tre olika synsätt, 
vilka kan anses vara nära kopplade till Carrolls (1991) CSR-pyramid. För att återigen illustrera 
sambandet mellan dessa teorier presenteras figur 5.1 nedan.  

I det begränsade synsättet ser företagen sitt samhällsansvar som den översta delen i Carrolls 
(1991) CSR-pyramid, vilket motsvarar insatser i välgörande ändamål. Exempel på detta kan vara 
donationer till hjälporganisationer eller sponsring av idrottslag. Samtliga företag gör insatser till 
välgörande ändamål och anser att det är företagens skyldighet att göra så. Detta kan ses som att 
samtliga företag tar ansvar i den översta delen av Carrolls (1991) CSR-pyramid. Ett av företagen 
poängterar att de vill vara en god samhällsmedborgare och att de bland annat därför är med och 
sponsrar lokala idrottslag. Ett annat företag menar att sponsring av kulturella evenemang också 
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börjat tillämpas och spås bli mer aktuellt i framtiden. Det är dock tydligt att samtliga företag ser 
på sitt ansvar i miljö- och samhällsansvarsfrågor som mer än bara insatser i välgörande ändamål. 
Alla företag ser utanför sitt egenintresse vilket i enlighet med Matten et al. (2003) tyder på att 
företagen ser sig själva och sitt företagsmedborgarskap som mer än enbart ur det begränsade 
synsättet.  
 
Matten et al. (2003) menar att företagens roll som en företagsmedborgare kan ses ur ett utvidgat 
perspektiv där företagen går in på ett plan där kommun, stat och regering misslyckats med att 
göra en insats (Matten et al., 2003). Även om inget av företagen uttryckligen menar att de ser sig 
själv som jämställd med kommun, stat eller regering tyder det på att företagen känner samt tar ett 
ansvar i miljö- och samhällsansvarsfrågor på ett vidare plan än enbart ur den begränsade synen.  
 
Ett av företagen upplever vi ser sitt företagsmedborgarskap på en högre nivå än de övriga, 
eftersom de har varit drivande i utveckling av ny teknik och utrustning. Inget av företagen 
bedömer vi ser sig själva som jämställda eller skyldiga att agera på ett plan där kommun, stat eller 
regering misslyckas med att agera. Detta tyder därmed på att företagen ser på sitt 
företagsmedborgarskap som ekvivalent med sitt miljö- och samhällsansvar. 
 
Om företagen endast skulle se företagsmedborgarskapet ur den begränsade synvinkeln skulle 
detta leda till att de förlorar i trovärdighet. Bland annat menar Carroll (1991) att insatser i 
välgörande ändamål ska ses som att företaget gör något extra men att detta i dagsläget är så pass 
vedertaget från samhället att företagen gör dessa typer av insatser. Därmed anser vi att företag 
som ser företagsmedborgarskapet ur den begränsade synvinkeln, inte vinner någon trovärdighet 
utan endast underhåller den. 

5.2.3. Helhetsbedömning 
När det gäller det ansvarstagande som Davis (1960, se Garriga och Melé, 2004) talar om, anser 
samtliga företag att detta eftersträvas. Något som framhålls av samtliga företag är att det är 
ohållbart att vidta åtgärder för sent och därför måste de agera i nuet och visa intressenterna att de 
arbetar på ett ansvarsfullt och korrekt sätt med miljö- och samhällsansvarsfrågor. Vi anser dock 
att det är lätt att företagen uttrycker att de ska ta ett ansvar men sedan inte utför det i praktiken. 
Den uppfattning vi fått är att det ansvar som Davis (1960, se Garriga och Melé, 2004) förespråkar 
att företaget ska ta genomförs på olika nivåer i olika företag. När det gäller ansvarstagandet anser 
vi att ett av företagen kommit längre än de övriga företagen.  
 
Områden som är viktiga för de företag vi varit i kontakt med är frågor om utsläpp av 
lösningsmedel, implementering av förnyelsebar energi, återvinning av metaller samt minskade 
transporter och öppna landskap. Ansvaret för dessa områden anser vi kan benämnas 
branschspecifikt ansvar. Att företag tar ansvar inom områden som är branschspecifika anser vi 
inte bidrar till att öka företagens trovärdighet då detta snarare är något som förväntas av dem. 
Däremot kan sådant ansvar leda till att företagen underhåller sin trovärdighet. Samtliga företag 
ger exempel på att de tar ansvar inom vad vi anser kan vara branschspecifika områden, då 
exempelvis ett företag satsar på vindkraft medan ett annat företag menar att landskapet hålls 
öppet till följd av att de bedriver sin verksamhet.  
 
Enligt vår helhetsbedömning utifrån den politiska aspekten, ser samtliga företag sig själva som en 
integrerad del i samhället men de känner att de har olika stor makt att påverka. Detta anser vi är 
en naturlig följd då företagens storlek skiljer sig åt samt att företagen verkar inom olika branscher. 
Samtliga företag menar att de har ett samhällsansvar samt att detta är något som tas på allvar. Vi 
anser att samtliga företag ser på företagsmedborgarskapet som ekvivalent med sitt miljö- och 
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samhällsansvar, då samtliga företag tar mer än ett begränsat ansvar men inte utöver vad som 
Matten et al. (2003) menar med det ekvivalenta synsättet. 
  
Ur den politiska aspekten kan vi se att företagen har kommit olika långt i sitt arbete med frågor 
kring miljö- och samhällsansvar. Samtliga företag är ense om att det gäller att agera i nuläget och 
alla företag menar att det gäller att tänka ett steg längre. Genom att företagen visar på ett 
ansvarsfullt beteende i miljö- och samhällsansvarsfrågor upplevs företagen trovärdiga gentemot 
intressenterna och företagen kan därmed behålla sin ställning på marknaden.  
 
Det ansvarstagande som företagen i dagsläget visar, anser vi inte sträcker sig utöver vad som 
förväntas av dem. Därmed menar vi att företagens miljö- och samhällsansvarstagande ur den 
politiska aspekten inte bidrar till att öka företagens trovärdighet. Istället anser vi att den 
trovärdighet företaget redan besitter, i och med det ansvar som företagen i dagsläget tar, 
underhålls. Vi menar att om företagen hade tagit ett ansvar som endast sträckt sig till den översta 
delen av Carrolls (1991) CSR-pyramid, vilket Matten et al. (2003) benämner det begränsade 
synsättet, hade det lett till att företagen tappat sin trovärdighet, då intressenterna ställer högre 
krav på företagens ansvarstagande än så. Då företagens syn på företagsmedborgarskap är ur det 
ekvivalenta synsättet, samtidigt som de inte tar något ytterligare ansvar än vad som förväntas av 
dem, leder det till att företagens trovärdighet endast underhålls i likhet med Suchmans (1995) 
resonemang.  

5.3. Integrerade aspekten 

Den integrerade aspekten handlar om företagen och dess relation till samhället och delas in i 
ämnesområdena problemorienterad samt intressentorienterad företagsledning. (Garriga och Melé, 
2004)  

5.3.1. Problemorienterad företagsledning 
Wartick och Rude (1986) menar att företag i ett tidigt skede kan upptäcka vissa hot och 
möjligheter om de arbetar med att identifiera, värdera samt hantera sociala och politiska problem 
som kan få inverkan på företaget. När de gäller politiska problem nämner två av företagen att de 
är aktiva i olika branschorganisationer och kan därigenom vara med och påverka. Vidare kan 
detta liknas vid att ett av företagen känner påtryckningar från framförallt myndigheter och 
lagstiftare att jobba med dessa frågor då företaget måste uppfylla vissa miljömässiga krav i sin 
verksamhet. Därigenom måste företaget ständigt hålla sig uppdaterad och rapportera in värden 
till olika myndigheter. Detta är ett led i att, precis som Watrick och Rude (1986) menar, vara med 
i ett tidigt skede och upptäcka hot och möjligheter som kan få en inverkan på företaget. Ett av 
företagen är även delaktig i EU-kommittéer där de är med och påverkar olika beslut som indirekt 
påverkar företaget och dess verksamhet.  
 
Ackerman (1973) menar att det kan förekomma ett gap mellan hur företagens intressenter 
förväntar sig att företaget agerar samt hur företaget faktiskt agerar. För att överbrygga de 
eventuella gapen måste företagen vara medvetna om att gapen existerar. (Ackerman, 1973, se 
Garriga och Melé, 2004) Huruvida företagen är medvetna om det existerar ett gap eller inte är 
något oklart. Ett av företagen säger sig inte veta om det existerar ett gap mellan företagets 
agerande och vad intressenterna förväntar sig när det gäller företagets arbete med miljö- och 
samhällsansvar. Ett av företagen menar att det kan finnas en skillnad i vad intressenterna 
förväntar sig av företagens miljö- och samhällsansvar samt sättet företaget agerar på, men att 
detta beror på vilken typ av intressentgrupp som åsyftas. De eventuella gap som i dagsläget 
existerar anser dock samtliga företag kan överbryggas med hjälp av information. Ett av företagen 
menar att det med all säkerhet finns de som vill att företaget ska arbeta mer med frågor 
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beträffande miljö- och samhällsansvar och att det därigenom existerar ett gap. Ett av företagen 
poängterar dock att de ständigt försöker göra mer än vad kunderna förväntar sig. 
 
Det tyder på att företagen inte är medvetna om vilka gap som existerar eller hos vilka av 
intressentgrupperna som dessa gap finns då inget av företagen gav något konkret exempel. I 
enlighet med Ackerman (1973; se Garriga och Melé, 2004) anser vi det nödvändigt för företagen 
att gapen identifieras för att en överbryggning ska möjliggöras. Detta anser vi är en brist hos 
företagen då olika förväntningar kan leda till att företagen förlorar sin trovärdighet till följd av att 
de inte agerar på det sätt som förväntas av intressenterna.   

5.3.2. Intressentorienterad företagsledning 
Den intressentorienterade företagsledningen innebär att företagens fokus är riktad till de 
intressenter som påverkas av företagens policys och ageranden. (Garriga och Melé, 2004) När det 
gäller vilka av företagens intressenter som påverkas av företagens miljö- och samhällsarbete är 
företagen eniga. Företagens miljöpolicys är riktade till en väldigt bred målgrupp men det är 
framför allt kunder och allmänheten som är de stora intressenterna. Ett av företagen menar att 
företagets främsta intressent är kunderna som köper företagets produkter. Två ytterligare 
intressenter som företagen anser är viktiga är företagets medarbetare och allmänheten. Ett av 
företagen poängterar att hela samhället ses som en intressent till följd av att alla är beroende av 
varandra. Ett företag påpekar även att de anställdas familjer och anhöriga och de som bor i 
omgivningen runt företagets verksamhet ses som viktiga intressenter. Sammanfattningsvis kan 
sägas att samtliga företag anser att de tre viktigaste intressenterna är företagets ägare, medarbetare 
och kunder. Kunderna är dock den intressent som samtliga företag anser är viktigast. Med kunder 
anses både stora och små kunder såsom återförsäljare av produkter samt enskilda kunder.  
 
Garriga och Melé (2004) menar att trycket på företagen från aktörer utifrån ökar och många 
företag försöker därför att skapa en dialog med flera olika intressentgrupper. Samtliga av de 
tillfrågade företagen försöker skapa en dialog med sina intressenter, samtidigt som de anser att 
denna dialog bör ske på olika sätt till olika typer av intressenter. Ett av företagen har en uttalad 
miljöpolicy som innebär att företaget ska ha en god dialog både med ägare samt med de som bor 
i samhället. En dialog ska även finnas med leverantörer och kunder. Genom denna dialog vill de 
skapa förtroende för företaget och dess verksamhet. Ett av företagen menar att de uppmanar 
allmänheten att höra av sig om de har några funderingar. Ett av företagen anser att om de lyckas 
vinna förtroende hos både ägare, kunder, leverantörer samt myndigheter, blir företaget starkare 
och det blir lättare att bedriva sin verksamhet på ett framgångsrikt sätt.  
 
Ett av företagen menar att de informerar om sitt arbete på dess hemsida där intressenterna bland 
annat kan finna en informationsfilm samt tillgång till företagets hållbarhetsredovisning. Ett av 
företagen arrangerar regelbundna möten med allmänheten, då företaget bjuder de närboende i 
området till offentliga möten där företaget informerar och berättar om verksamheten. Under 
dessa möten får allmänheten chans att ställa frågor om bland annat företagets miljöarbete. Ett av 
företagen påpekar att informationen även sprids via studiebesök av studenter och skolklasser.   
 
Ett av företagen menar att dialogen med dessa intressenter ständigt pågår. När det gäller dialogen 
till kunderna sker den genom marknadsföringen. Företaget menar vidare att dialogen till 
medarbetarna är något som sker ständigt och fortlöpande i det dagliga arbetet men att det även 
sker genom enkätundersökningar, medarbetarsamtal och möten. Beträffande kommunikationen 
av miljöarbetet menar företaget att detta görs bäst genom praktisk handling.  
 
Ett av företagen anser att det under de senaste åren har varit svårt att skapa en dialog med 
intressenterna om miljö- och samhällsansvarsfrågor då fokus i branschen har varit på 
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prissättningen. Därmed har de inte känt någon påtaglig efterfrågan från intressenterna att 
företaget ska arbeta med dessa miljö- och samhällsansvarsfrågor, snarare har det endast 
debatterats om prissättningen.  
 
Intressentorienterad företagsledning är därmed ett led i att öka intressenternas förståelse för 
företagen samtidigt som det är viktigt att företagen har förståelse för intressenternas åsikter. 
Genom att företagen är lyhörda för dess intressenters åsikter kan arbetet med miljö och 
samhällsansvarsfrågor förbättras i och med att de ser till flera olika gruppers intressen. På så sätt 
kan också företags trovärdighet stärkas från dessa intressenters synvinkel om de känner att de har 
ett inflytande på företagen. 

5.3.3. Helhetsbedömning 
Samtliga företag upplever att det är viktigt att nå ut med information till sina intressenter. De 
informationsmöten företagen håller handlar dock inte enbart om företagens miljö- och 
samhällsansvar utan är endast en del i detta. Exempelvis nämner ett av företagen att information 
till de anställda sker vid medarbetarsamtal. Detta är givetvis ett tillfälle att informera 
medarbetarna, men frågan är hur stor uppmärksamhet som riktas mot frågor beträffande 
företagets miljö- och samhällsansvar vid dessa. Vi är av den uppfattningen att dialogen mellan 
företagen och intressenterna i dagsläget existerar, men att det ändå finns utrymme till 
förbättringar.  
 
För att skapa en dialog till intressenterna bör detta ske genom ett visat engagemang från 
företagens sida. En god dialog till intressenterna leder till att dessa känner tillfredsställelse och 
tillit till företagen. Genom att inleda en dialog med intressenterna om det miljö- och 
samhällsansvar företagen tar kan detta öka medvetenheten bland intressenterna och även 
tydliggöra företagens ställningstaganden och arbete inom detta område. Lever de sedan upp till 
sina ståndpunkter menar vi att företagen även vinner trovärdighet, då intressenterna även 
upplever företagen som ansvarsfulla. En dialog där företagen tar hänsyn till intressenternas 
önskemål kan liknas vid vad Suchman (1995) menar med en pragmatisk handling och kan därmed 
leda till att företagen vinner eller underhåller sin trovärdighet.     
 
Samtliga intressenter påverkas av företagens miljö- och samhällsansvarstagande på ett eller annat 
sätt. Därmed måste dialogen ske på olika sätt till olika intressentgrupper. Den dialog som i 
dagsläget sker till intressenterna får vi uppfattningen om är ganska allmän. Vår helhetsbedömning 
när det gäller den integrerade aspekten är att den dialog företagen själva anser sig ha med sina 
intressenter kan förbättras. Vi anser att företagen i dagsläget inte till fullo är medvetna om hur 
denna dialog fungerar. Företagen har inte identifierat några gap mellan vad företagen gör och vad 
de förväntas göra. Därmed inte sagt att dessa gap inte existerar. Vi anser att företagen genom att 
förbättra den dialog som idag sker med intressenterna kan möjliggöra en identifiering och därmed 
kan även en överbryggning göras av de eventuella gap som existerar.  

5.4. Etiska aspekten 
Den etiska aspekten handlar om de etiska krav som ställs i relationen mellan företagen och 
samhället. (Garriga och Melé, 2004)  

5.4.1. De allmännas bästa 
Detta synsätt uttrycker att såväl företag som andra grupper och individer ska verka för de 
allmännas bästa, då de alla kan ses som en del av samhället. (Garriga och Melé, 2004) Företag kan 
i detta sammanhang ses som medlande institutioner, menar Fort (1996). Därmed har de ett stort 
ansvar för bemötandet av de behov som finns på både sociala och individuella plan. Genom att 
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utgå från detta synsätt kan företagen i sitt arbete med miljö- och samhällsansvarsfrågor vinna 
acceptans från olika intressenter, eftersom det gäller att i mesta möjliga mån tillgodose de behov 
företagen möts av. Detta är visserligen svårt för företagen att utföra, då de behov som existerar 
runt omkring i samhället är omfattande. Vad denna aspekt däremot kan medföra är att företag i 
olika sammanhang alltid ser till att respektera individers grundläggande rättigheter, vilket stärker 
det etiska omdömet av företaget från intressentens perspektiv. Detta leder även till att företag 
som genom sina ageranden visar att de tar ett etiskt ansvar, likaså uppfattas som trovärdiga.  
 
Denna typ av trovärdighet åstadkoms genom att företaget uppträder på ett sätt som intressenten 
önskar. Ett av företagen poängterar vikten av att respektera varandra. Detta är något som 
företaget ser som väldigt viktigt, varför det ofta diskuteras på gruppmöten och genom andra 
dialoger med de anställda. Ett sådant synsätt anser vi visar på att företaget gjort ett 
ställningstagande som visar att den etiska aspekten är central inom företaget.  
 
Denna uppfattning om att företagen ska verka för de allmännas bästa och att de i dessa 
sammanhang kan betraktas som medlande institutioner, betyder även att det arbete som 
företagen utför med miljö- och samhällsansvarsfrågor handlar om att utgå från ett ramverk där 
dessa aspekter beaktas för att företagens ageranden ska förbättras utifrån etiska värden. (Fort, 
1996) Denna etiska dimension handlar i mångt och mycket om sunt förnuft och företagens 
värderingar. Ett av företagen menar att det är viktigt att de värderingar som företaget har 
stämmer överens med den anställdes värderingar. Exempelvis menar de att en anställd inte ska 
vara tvungen att arbeta inom ett företag som har andra värderingar än individen själv, de 
poängterar att varje person bör vara ärlig mot sig själv i sådana tillfällen. Genom att företagen har 
sunda värderingar kan de anställda känna sig tillfredsställda med sitt arbete, vilket gör att 
trivselfaktorn blir högre. Detta innebär att företagen bidrar till de allmännas bästa.   
 
Ytterligare ett exempel som tyder på att företag genom sina ageranden kan tillgodose flera 
grupper är något som ett av de tillfrågade företagen framhåller då en del av deras 
sponsringsverksamhet sker till ungdomslag där många av de aktiva barnen har föräldrar som 
arbetar inom företaget. Detta innebär att företagets engagemang upplevs positivt både för 
företaget samt det lokala idrottslaget samtidigt som sponsring till den lokala orten kan ses som 
positivt även från samhällets sida.   
 
Den etiska aspekten återfinns högt upp i Carrolls (1991) CSR-pyramid. Därmed inte sagt att den 
är mindre viktig än den ekonomiska, som utgör basen i pyramiden. Vi anser att det är i denna del 
av företagens arbete med miljö- och samhällsansvarsfrågor som en viktig grund läggs till hur 
företagen uppfattas. Genom att företagen agerar på ett trovärdigt sätt när det gäller etiska 
ställningstaganden bidrar detta till att företagens trovärdighet stärks. Detta resonemang kan även 
jämföras med Suchmans (1995) legitimitetsprocess, då trovärdighet dels kan vinnas men även 
underhållas, genom att företagens agerande sker på ett för intressenten etiskt korrekt sätt. Till 
följd av att företagen på det etiska planet agerar på ett anständigt och bra sätt, kommer det i 
längden att gynna vad Fort (1996) och Melé (2002; se Garriga och Melé, 2004) menar med de 
allmännas bästa. 
 
Inom ett av företagen reviderades den policy som fanns tidigare i företaget av den nytillsatte 
VD:n. Anledningen till att den tidigare policyn reviderades var att den upplevdes otydlig och 
svårförstådd, vilket bland annat handlade om de värderingsgrunder företaget stod för. Detta 
anser vi visar på en vilja hos företagen att ta dessa frågor på allvar. Ett annat exempel som visar 
att företagen uppmärksammar den etiska aspekten är den kompensation i form av kalkning av 
jord som ett av företagen bidrar med till de boende i närområdet kring verksamheten. Detta gör 
företaget på grund av de tidigare störningar som uppkom i omgivningen från de utsläpp som 
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verksamheten då medförde. Dock finns det mycket mer att arbeta med inom ett område som den 
etiska aspekten.  
 
Ett av företagen nämner den diskussion som kan föras kring denna aspekt då många företag idag 
väljer att skänka överskott till välgörande ändamål. Vad företaget åsyftar är att den 
bakomliggande orsaken till dessa bidrag vissa gånger kan ifrågasättas, vilket även vi instämmer i. 
Om dessa bidrag sker från företagens sida på grund av att de själva inte klarar av att leva upp till 
en miljövänlig produktion, är frågan om detta agerande möjligen sker för att dölja dåligt samvete. 
Detta skulle innebära att företaget vill visa att de tar ansvar och är engagerade men i praktiken 
inte lever upp till att agera på ett korrekt sätt fullt ut, vilket kan anses vara ett motsägelsefullt 
agerande. Detta är också ett led ur den etiska aspekten som bör uppmärksammas.  

5.4.2. Hållbar utveckling   
Hållbar utveckling definieras oftast som utveckling där det gäller att uppnå långsiktigt hållbara 
förbättringar som innefattar sociala, miljömässiga och ekonomiska områden. (Elkington, 2006; 
Gladwin och Kennelly, 1995) Detta är ett starkt växande område som allt fler företag satsar på. 
Det är vanligt att företagen upprättar dokument där de ingående förklarar företagets arbete med 
dessa frågor.  
 
Hållbar utveckling är något som även de tillfrågade företagen arbetar med. Ett av företagen 
menar att detta arbete måste innefatta alla delar, inte bara den miljömässiga aspekten och 
poängterar vidare att denna utveckling även måste ske på alla plan. Företaget arbetar därför även 
mycket med relationer mellan människor och att det finns en hållbar dialog inom företaget. Detta 
företag är väl medvetet om betydelsen av att alla delar innefattas i detta arbete.  
 
Företagen fokuserar mest på det miljömässiga perspektivet när detta ämne tas upp. Ett av dem 
menar exempelvis att för att lyckas med hållbar utveckling krävs det att verksamheten lämnar så 
små spår som möjligt, både före och efter drift. En viktig del i detta blir då att produktionen sker 
på ett så resurssnålt sätt som möjligt, samtidigt som företaget kan ta in avfall för återanvändning. 
Således blir detta återanvändande ett bidrag till ny produktion. Detta menar företaget att 
samhället kan vinna mycket på till följd av att återvinning av resurser sker. Ett sådant kretslopp 
gynnar den hållbara utvecklingen för företaget.  
 
Den största utmaningen med att lyckas skapa en hållbar utveckling för företagen handlar om 
svårigheten med att utveckla en process och implementera strategier som leder till hållbar 
utveckling, menar Garriga och Melé (2004). Detta kanske även är en av förklaringarna till varför 
vissa av företagens svar på dessa frågor till största del fokuserar på miljöaspekten inom hållbar 
utveckling.  Detta skulle då tyda på att de övriga delarna ännu inte lyckats förmedlas fullt ut till de 
anställda inom företagen, varför svaren mest fokuserade kring miljöaspekten inom detta arbete.  
 
Enligt Elkington (2006) och Wheeler et al. (2003) är tanken med hållbar utveckling att värden 
skapas utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner, med andra ord hållbar 
utveckling. Hållbar utveckling har varit ett aktuellt ämne en längre tid i debatten kring företagens 
ansvar i frågor beträffande miljö och samhälle, emellertid återstår fortfarande mycket att göra 
inom området innan arbetet kan anses vara fulländat från företagens sida. 
 
Tanken med hållbar utveckling är att arbetet med att söka långsiktiga hållbara förbättringar aldrig 
ska stanna av. Detta är en fortlöpande process genom vilken företagen i större utsträckning får ta 
ansvar för att även kommande generationer ska ha möjlighet att tillgodose sina behov. Därmed 
anser vi att de företag som påbörjat detta arbete är på god väg att visa sin medvetenhet och sitt 
engagemang i frågor som även rör den etiska aspekten. Däremot gäller det för företagen att inte 
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bara uttrycka vad de vill åstadkomma, det gäller dessutom att företagen agerar i dessa frågor för 
att de ska vinna trovärdighet och för att den vunna trovärdigheten ska underhållas.   

5.4.3. Helhetsbedömning 
Företagens trovärdighet utifrån den etiska aspekten kan ses med utgångspunkt i Suchmans (1995) 
resonemang om moralisk och kognitiv legitimitet. Trovärdighet kan skapas genom att 
intressenterna vet vad företagen har för värderingar och därigenom även kan lita på att företagen 
agerar utefter dessa. Att företagen agerar i linje med vad som är etiskt och moraliskt korrekt 
innebär att trovärdigheten, likt Suchmans (1995) moraliska legitimitet, påverkas.  
 
Vi gör bedömningen att samtliga företag i dagsläget har goda värderingar varmed möjligheten att 
skapa trovärdighet utifrån den etiska aspekten finns. Beträffande trovärdigheten i dagsläget hos 
företagen utifrån den etiska aspekten anser vi dock att den varierar från företag till företag. 
Samtliga företag talar om den etiska aspekten och de har utformat policys och dokument där den 
etiska aspekten berörs. Vår sammantagna bedömning av företagen utifrån den etiska aspekten är 
att dessa frågor uppmärksammas i samtliga företag, men att det ändå finns utrymme för att ta 
dessa resonemang ett steg längre. Det gäller att omsätta dessa policys i handling för att företagens 
trovärdighet ska förbättras. Dock anser vi att företagen är på rätt väg eftersom de etiska 
aspekterna diskuteras bland samtliga företag.   
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6. SLUTSATSER 
Det problem som utgjort utgångspunkten i denna uppsats är hur företags miljö- och samhällsansvarstagande 
påverkar företags trovärdighet. Utifrån problemformuleringen var syftet att öka förståelsen för hur arbetet med 
miljö- och samhällsansvar kan ske samt att belysa hur trovärdighet kan ta sig uttryck. Detta har gjorts genom 
intervjuer med fyra olika företag samt studier av befintliga teorier på området. Därefter har en bedömning gjorts av 
hur miljö- och samhällsansvarstagande påverkar företags trovärdighet. 

6.1. Miljö- och samhällsansvar 
När det gäller företagens miljö- och samhällsansvarstagande har vi utgått från fyra olika aspekter 
vilka är de instrumentella, politiska, integrerade samt etiska. Beträffande hur trovärdighet 
påverkas har utgångspunkten tagits från Suchmans (1995) resonemang om att legitimitet endera 
kan vinnas, underhållas, tappas eller återuppbyggas. Slutsatserna presenteras nedan först utifrån 
de fyra olika aspekterna för att sedan presenteras i en övergripande slutsats om hur företags 
miljö- och samhällsansvarstagande påverkar företags trovärdighet. 
 
INSTRUMENTELLA ASPEKTEN 
Utifrån den instrumentella aspekten gör vi bedömningen att företag kan vinna trovärdighet, då 
företag genom sina insatser och handlingar visar miljö- och samhällsansvarstagande. Beroende på 
vilket stadium företag befinner sig i med sitt arbete med miljö- och samhällsansvarsfrågor utifrån 
den instrumentella aspekten gör vi även bedömningen att trovärdigheten påverkas på olika sätt. 
Företag som arbetar med att förnya sitt miljö- och samhällsansvarstagande utifrån den 
instrumentella aspekten vinner trovärdighet. Företag som arbetat med miljö- och 
samhällsansvarstagande utifrån den instrumentella aspekten under en längre tid vinner inte 
trovärdighet utan underhåller den trovärdighet företagen redan innehar.  
 
POLITISKA ASPEKTEN 
Utifrån den politiska aspekten gör vi bedömningen att med utgångspunkt i det ansvar företag tar 
kan de endera vinna, underhålla eller tappa trovärdighet. Företag som endast tar branschspecifikt 
ansvar underhåller sin befintliga trovärdighet. Företag som tar och ser på sitt miljö- och 
samhällsansvar ur ett vidare perspektiv vinner trovärdighet, medan företag som tar mindre miljö- 
och samhällsansvar än vad som förväntas av dem tappar sin trovärdighet och måste därmed 
återuppbygga denna.  
 
INTEGRERADE ASPEKTEN 
Utifrån den integrerade aspekten gör vi bedömningen att den dialog som förs mellan företag och 
dess intressenter är av stor betydelse beträffande hur trovärdiga företagen upplevs. Om företagen 
inte för en dialog med dess intressenter leder detta till att företagen tappar trovärdighet. Om 
företagen inte tidigare haft en dialog med sina intressenter kan inledandet av en sådan medföra 
att företagen vinner trovärdighet. Har företagen redan en god dialog med sina intressenter 
underhåller de den trovärdighet företagen innehar sedan tidigare.  
 
ETISKA ASPEKTEN 
Utifrån den etiska aspekten gör vi bedömningen att företagens trovärdighet påverkas av de 
värderingar företagen har. För att vinna trovärdighet och för att den vunna trovärdigheten ska 
underhållas gäller det att företagen även agerar i linje med sina värderingar. De företag som inte 
agerar i linje med sina värderingar riskerar att tappa den trovärdighet förtaget innehar.  
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ÖVERGRIPANDE SLUTSATS 
Den övergripande slutsatsen blir utifrån tidigare förda resonemang att företags miljö- och 
samhällsansvarstagande påverkar företags trovärdighet. Den bedömning vi gör är att om företag 
agerar i likhet med vad som förväntas av dem bidrar det till att den trovärdighet företagen redan 
innehar underhålls. För att trovärdighet ska vinnas krävs det att företag tar miljö- och 
samhällsansvar utöver vad som förväntas av dem eller tar ansvar på nya områden. Företag som ej 
tar miljö- och samhällsansvar riskerar att tappa trovärdighet och kan då återuppbygga den genom 
att ta miljö- och samhällsansvar. 

6.2. Uppsatsens bidrag  
I avsnitt 3.6 Trovärdighet illustrerades en figur av vår tolkning av Suchmans (1995) fyra faser 
beträffande legitimitet. Slutsatserna visar att företags trovärdighet påverkas av företags arbete 
med frågor beträffande miljö- och samhällsansvar. Vi har även visat att Suchmans (1995) 
resonemang om legitimitetsfaserna med att vinna legitimitet, underhålla legitimitet och i vissa fall 
även tappa och återuppbygga legitimitet, kan tillämpas på begreppet trovärdighet.  
 
Vår studie har visat att företags arbete med miljö- och samhällsansvarsfrågor påverkar företagens 
trovärdighet. Vårt bidrag till teorin består därmed av figur 6.1 som illustreras nedan. Figuren visar 
att företagens miljö- och samhällsansvarstagande leder till att företag kan vinna trovärdighet 
genom miljö- och samhällsansvarstagande.  När trovärdigheten har vunnits måste den 
underhållas, vilket även sker genom miljö- och samhällsansvarstagande. Om företagen tappar 
trovärdighet måste den återuppbyggas igen, vilket kan göras genom att miljö- och samhällsansvar 
tas av företagen.  

 
 
 
 

Vinna trovärdighet Underhålla trovärdighet 

Återuppbygga trovärdighet

Av: Larsson och Lindström (2007) 

Miljö- och samhälls-
ansvarstagande 

Figur  6.1 

Tappa trovärdighet 

Miljö- och samhällsansvarstagande och trovärdighet
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7. SANNINGSKRITERIER 
Detta kapitel behandlar sanningskriterierna för denna uppsats utifrån slutsatsernas tillförlitlighet och 
överförbarhet. Jacobsen (2002:255) menar att det är viktigt att granska den egna undersökningen och där belysa 
dess styrkor och svagheter för att möjliggöra en bedömning av hur giltiga och trovärdiga undersökningens slutsatser 
är. (Jacobsen, 2002:255) Slutsatserna i denna uppsats grundar sig på vår egen bedömning efter en jämförelse 
mellan teorier på området samt intervjuer med fyra signifikanta företag i Västerbotten.  

7.1.1. Tillförlitlighet 
För att öka tillförlitligheten i en undersökning förespråkas av exempelvis Bryman och Bell (2005), 
Jacobsen (2002) samt Johansson Lindfors (1993) att en sammanställning av intervjuerna kan 
skickas tillbaka till respondenterna för att göra det möjligt för dem att kommentera den 
sammanställning som gjorts. Detta sanningskriterium kallas intersubjektivitet och uppnås då 
personer enas om att den tolkning och beskrivning som gjorts är korrekt (Jacobsen 2002:256). Vi 
valde dock att inte skicka tillbaka vår sammanställning till respondenterna. Till följd av att vi i 
analysen inte nämnt några företag eller respondenter vid namn, ansåg vi att detta inte var 
nödvändigt. Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant och vi såg därför ingen anledning att 
skicka tillbaka det transkriberade materialet till respondenten eftersom det materialet inte 
innehåller några tolkningar.  
 
Till följd av att ingen av respondenterna fått möjlighet att läsa igenom och kommentera den 
analys vi gjort eller godkänt de tolkningar som gjorts utifrån intervjuerna har inte 
sanningskriteriet intersubjektivitet enligt Johansson Lindfors (1993:166) uppnåtts. I och med att 
detta kriterium inte uppfylls minskar resultatets tillförlitlighet. Bryman och Bell (2005) benämner 
processen då forskaren återkopplar sina resultat till respondenterna för respondentvalidering. De 
menar att detta är ett sätt att skapa tillförlitlighet i en undersökning. Syftet med denna process är 
att få en bekräftelse på att forskarens tolkningar och intryck stämmer överens med 
respondenternas. (Bryman och Bell, 2005:308) Trots att detta sanningskriterium inte uppfylls 
anser vi att slutsatserna är tillförlitliga, då anledningen till att detta är ett medvetet val från vår 
sida. Vi ansåg inte att det var nödvändigt med återkopplingen från respondenterna till följd av 
sättet vi valt att sammanställa och analysera den information vi samlat in. Den analys vi gjort är 
väldigt allmän och tillkännager inte ett visst företags ståndpunkter. Därmed ansåg vi det svårt för 
respondenterna att komma med kommentarer till analysen då de inte framgår vem av dem som 
sagt vad.  
 
Tre av de fyra intervjuerna genomfördes via telefon. Under en telefonintervju är risken för att 
intervjuaren på ett eller annat sätt påverkar respondentens svar mindre än vid besöksintervjuer, 
då telefonintervjuer erbjuder mer anonymitet till respondenten (Jacobsen, 2002:162). Att 
intervjuaren påverkar respondenten kallas för intervjuareffekten och kan ske på en rad olika sätt, 
exempelvis genom kroppsspråk, minspel eller feltolkningar av svaren. (Svenning, 2003:121). 
Denna intervjuareffekt kan påverka undersökningens tillförlitlighet (Jacobsen 2002:270). Vid en 
telefonintervju kan vi som intervjuare inte påverka respondenten genom kroppsspråk eller 
minspel, vilket bidrar till att tillförlitligheten för vår undersökning ökar. Vi anser inte att 
intervjuareffekten var påtaglig då vi under intervjuerna lät respondenterna tala fritt. Vi upplevde 
ingen skillnad av intervjuareffekten under vare sig de tre telefonintervjuerna eller under 
besöksintervjun och bedömer den sammantaget som låg.  

7.1.2. Överförbarhet  
Den teoretiska referensramen baseras på artiklar som publicerats och författats av andra forskare, 
vilka vi sedan tolkat och tillämpat på denna studie. De frågor som vi ställt under intervjuerna 
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bygger på det material och teorier som vi har tolkat. Dessa frågor tolkas från författarnas sida på 
ett visst sätt baserat på den aktuella förförståelsen. Respondenterna i sin tur har svarat på dessa 
frågor utifrån sin horisont och sin förförståelse och erfarenheter kring företagets miljö- och 
samhällsansvar. Dessa svar har vi sedan tolkat och fört en diskussion kring. Denna långa process 
av tolkningar bidrar till att risken för misstolkningar blir relativt stor. Detta blir dock effekten då 
vi utifrån en hermeneutisk verklighetssyn har utformat uppsatsen. Vi är medvetna om att denna 
kedja av tolkningar påverkar resultatet. Syftet med uppsatsen är dock inte att resultatet ska 
generaliseras utan att skapa en större förståelse för hur företagen arbetar med miljö- och 
samhällsansvarsfrågor samt hur detta påverkar dess trovärdighet.  
 
Med överförbarhet menas huruvida undersökningens resultat går att generalisera till andra 
områden (Bryman och Bell, 2005:307, Jacobsen, 2002:266). Till följd av att det är djupet framför 
bredden som genomförs vid de flesta kvalitativa studier blir resultatet ofta svårt att överföra till 
andra sammanhang (Bryman och Bell, 2005:307) Vi eftersträvade inte ett generaliserbart resultat 
med denna uppsats. Ambitionen var endast en ge en inblick i detta efter hur fyra företag i 
Västerbotten tar miljö- och samhällsansvar. Vi anser dock att detta resultat till viss del är 
generaliserbart då de fyra företagen representerar olika branscher samt är viktiga aktörer på 
marknaden.  
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8. FRAMTIDA FORSKNING 
Vår studie har varit inriktad på att öka förståelsen om hur företag arbetar med miljö- och 
samhällsansvarsfrågor och om detta arbete kan påverka företagens trovärdighet. Vad vi anser 
skulle vara intressant att belysa vid vidare forskning är hur olika intressenter ser på detta. 
Perspektiven mellan olika intressentgrupper skiljer sig möjligen åt, varför det skulle vara 
intressant att undersöka huruvida företag genom sitt ansvarstagande i miljö- och 
samhällsansvarsfrågor kan påverka intressenternas uppfattning om företagens trovärdighet.  
 
Ytterligare anser vi att det skulle vara intressant att göra en studie där en större grupp företags 
arbete med miljö- och samhällsansvarsfrågor undersöktes, för att sedan bedöma huruvida detta 
arbete påverkar företags trovärdighet.  
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APPENDIX 1 - INTERVJUGUIDE 
Nedan återfinns den intervjuguide som användes som stöd under samtliga intervjuer. Inga branschspecifika frågor 
ställdes utan samma intervjuguide tillämpades till samtliga intervjuer. I intervjuguiden framgår även vilka frågor 
som är kopplade till vilken av de fyra aspekterna som är den instrumentella, politiska, integrerade samt etiska 
aspekten.  
Bakgrund      
- Berätta lite kort om dig själv och din har för position på företaget. 
- Berätta lite kort om företaget. 
- Vad innebär miljö- och samhällsansvar för ditt företag? 
- Hur länge har er organisation jobbat med dessa typer av frågor? 
Instrumentella aspekten 
- Som en vinstdrivande organisation, hur ser ni på att arbeta med miljöfrågor? 
- Vad är er uppfattning om hur ägarna ser på arbetet med miljöfrågor?  
- Ges några riktlinjer till era anställda om arbetet med miljöfrågor?  
- Upplever du att era anställda känner sig delaktiga i detta arbete?  
- Bidrar ni med några insatser till välgörande ändamål?  
- Ser ni några konkurrensfördelar med den typen av insatser?  
- De resurser som används inom er produktion, används de på ett miljömässigt effektivt och bra sätt? 
Politiska aspekten 
- Inom vilka områden tar företaget miljö- och samhällsansvar?  
- Tror ni att era kunder är tillfredsställda med ert miljöarbete i dagsläget? 
- Känner ni att ni har ett ansvar gentemot samhället att arbeta med miljö- och samhällsansvarsfrågor?  
- På vilket sätt tar sig det ansvaret uttryck? 
- Hur ser ni på er själva och ert ansvar gentemot samhället?  
- Känner ni att ni är en aktör som har makt att påverka i samhället?  
- Ser ni er själva som en integrerad del i samhället? 
- Känner ni att ni står ”utanför” samhället när det gäller att påverka? 
Integrerade aspekten 
- Vilka är företagets främsta intressenter? 
- Sker en dialog med intressenterna?  
- Vad är syftet med dialogen?  
- Tror du att det finns en skillnad i vilket samhällsansvar som era intressenter förväntar att ni tar och det ansvar som 

ni faktiskt tar?  
- Upplever du att den policy som företaget har `för miljö- och samhällsansvarsfrågor är riktad mot en viss 

målgrupp?  
- Känner ni av några yttre påtryckningar angående vad som efterfrågas i den här typen av arbete? 
Etiska aspekten 
- Vem eller vilka anser ni kan dra nytta av ert arbete med miljö- och samhällsansvarsfrågor?   
- Har ni reflekterat över begreppet ”hållbar utveckling”?  
 


