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Förord

Vi vill tacka samtliga företag som tagit sig tid att delta i vår studie. Ert deltagande har varit till stor 
nytta och har möjliggjort, vad vi tycker är en väldigt intressent studie kring implementering av 
Corporate Social Responsibility. Vi hoppas att ert deltagande även kan gynna ert företag och ert 
arbete med CSR-frågor. Vi vill även tacka vår handledare som bidragit med mycket konstruktiv 
kritik och goda idéer som hjälpt oss att reflektera och förbättra uppsatsen avsevärt. 

Umeå den 25 maj 2008

Karolina Andersson och Erik Olsson



Sammanfattning

Studien fokuserar på Corporate Social Responsibility, CSR, och hur det implementeras i företag i 
Sverige. De tre typerna av företag; tjänsteföretag, varuproducerande företag och företag som 
erbjuder en blandning mellan en tjänst och en vara studeras i syfte att öka förståelsen för hur CSR 
implementeras. 

CSR handlar om företags sociala ansvarstagande, och rör frågor som miljö och etik. Konceptet är på 
frammarsch i Europa, och företags tycks känna en press att engagera sig i CSR-aktiviteter (Matten 
och Moon, 2008). Studiens teoretiska referensram baseras bland annat på Maignans et al (2005) 
modell om CSR-implementering.

Åtta företag som arbetar aktivt med CSR-frågor är föremål för studien. Tre av företagen består av 
tjänsteföretag, tre är varuproducerande företag, och två består av företag som erbjuder en blandning 
mellan en vara och en tjänst. Det empiriska materialet samlas in genom telefonintervjuer. Våra 
respondenter varierar från VD:s till CSR-ansvariga, och den gemensamma nämnaren mellan dem är 
en god insyn i sina företags CSR-arbete. 

Resultaten indikerar att teoribildningen kring CSR-implementering är otillräcklig för att förklara 
hur implementeringen sker i företag i Sverige. I praktiken är CSR-implementeringen i Sverige en 
relativt ostrukturerad process, där konkreta riktlinjer för arbetet samt definitioner av CSR saknas. 
Vidare har vi funnit att företag i Sverige är tveksamma till att marknadsföra sina CSR-initiativ. Det 
finns en rädsla för att det ska ”slå tillbaka”. Slutligen kan vi konstatera att de företag som erbjuder 
en blandning mellan en vara och en tjänst skiljer sig från de tjänste- och varuproducerande 
företagen med avseende på policys och uppföljning.
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1. INLEDNING

I detta kapitel presenteras ett underlag till uppsatsen. Problembakgrund, 
problemformulering, syfte, begreppsförklaring och avgränsningar skall ge läsaren en tydlig 
uppfattning om det ämnesområde som uppsatsen ämnar behandla samt även belysa det  
problem som uppsatsen fokuserar på. 

1.1 Problembakgrund 

Allt fler företag och företagsledare tycks känna en press att engagera sig i aktiviteter som är 
angelägna för intressenter, men utanför företagets ursprungliga mål och sysselsättning. 
Corporate Social Responsibility, CSR, är på tapeten och på stark frammarsch i Europa. 
(Matten och Moon, 2008) 

Vi upplever att medvetenheten kring samhällsfrågor ökar bland människor idag. Ett bra 
exempel på detta är debatten kring hållbar utveckling, som har tagit fart på senare tid. 
Miljöhotet uppmärksammas i allt större utsträckning och vi menar att kunder såväl som andra 
intressenter börjar ställa högre krav på företag och efterfråga ett större miljötänkande. Detta 
anser vi är ett bra exempel på ett område som ingår i Corporate Social Responsibility, som 
helt uppenbart fått större fokus i samhället. Vi anser att ett ökat fokus på samhällsfrågor även 
speglas i företags ageranden. En allt större medvetenhet kring CSR blir till exempel tydlig 
genom den ökning som finns i sociala och etiska investeringsfonder, frivilliga 'codes of 
conducts' i företag och företags rapportering om sociala och miljömässiga åtgärder (Vogel, 
2005). Vogel (2005) anser även att bojkotter, protester och ett ökat antal organisationer som 
engagerar sig i sociala och miljömässiga ansvarsfrågor visar på ett stort intresse i samhället 
för denna typ av frågor. Enligt Kotler och Lee (2005) har företags donationer samt rapporter 
om CSR-initiativ ökat under det senaste decenniet, och en social norm att göra gott har 
etablerats i företag. Givande har förändrats från att vara en skyldighet till en strategi. 

Det finns många möjliga fördelar för företag med att bedriva ett CSR-arbete. (Kotler och Lee, 
2005) Möjligheterna att sammankoppla CSR-agerande med positiva finansiella resultat blir 
allt större. De finansiella fördelarna hör bland annat ihop med en ökad produktivitet och 
effektivitet bland anställda, minskade driftskostnader och monetära incitament från 
tillsynsmyndigheter. Orlitzky (2005) visar på att det finns ett positivt samband mellan ett 
företags finansiella prestationer och prestationer med CSR. Han menar att bra prestationer 
med CSR kan vara såväl en determinant som en konsekvens av bra finansiella prestationer 
och föreslår därmed att praktiserande av CSR kan innebära en konkurrensfördel för företag. 
Kritiker till CSR menar att konceptet har gjort företag mindre villiga att ta risker samt att 
CSR-arbetet drar uppmärksamhet och resurser bort från det som är företagets verkliga 
målsättning (Vogel, 2005). Arthur Laffer säger i Pranay (2005):”What corporate social 
responsibility really means, in my view, is irresponsibility. The modern corporation is meant 
to be a vehicle of to create wealth for its shareholders, and that is what CEOs must keep in 
mind.” (Pranay, 2005, s. 11)

Kotler och Lee (2005) beskriver fler fördelar med CSR. En potentiell ökning av respekt för 
företaget och ett genererande av samhälls-goodwill, förbättring av produktkvalitet och ett 



4

skapande av varumärkespreferenser är möjliga marknadsföringsfördelar med CSR. CSR-
arbete kan även innebära en möjlighet att knyta band med till exempel tillsynsmyndigheter, 
leverantörer och ideella organisationer, vilket kan vara till stor fördel för företaget. Turban 
och Greening (1996) visar på ett positivt samband mellan CSR-engagemang och ett företags 
rykte och dragningskraft som arbetsgivare. De föreslår att ett praktiserande av CSR kan 
innebära en konkurrensfördel när företag till exempel vill fylla en tjänst. Även Moir (2001) 
menar att en fördel med CSR är att det kan innebära ett bättre rykte. Enligt honom borde detta 
innebära att de anställda blir mer lojala. 

Grundtanken bakom CSR är att samhället och affärsvärlden är sammankopplade och inte kan 
delas upp i två skilda enheter (Wood, 1991). I huvudsak har två frågor diskuterats i samband 
med CSR sedan resonemanget kring begreppet startade i USA för ungefär 50 år sedan. Dessa 
två frågor handlar om huruvida man kan säga att företag har ett socialt ansvar såväl som ett 
finansiellt ansvar, samt vad det eventuella sociala ansvaret innefattar. (Crane och Matten, 
2007) 

Maignan och Ferrell (2004) har identifierat ett antal olika begreppsmässiga synvinklar på 
CSR utifrån tidigare försök att konceptualisera begreppet. De menar att CSR kan ses som en 
social skyldighet, en skyldighet gentemot intressenter, ett eget etiskt val eller som en 
ledningsprocess. Smith (2003) menar till exempel att CSR handlar om ett åtagande från 
företagets sida gentemot samhället i allmänhet, och i synnerhet företags intressenter. Företags 
intressenter beskriver Smith (2003) som alla de som påverkas av företagets handlingar eller 
policys. Enligt Smith (2003) finns det två typer av motiv för att implementera CSR, eller två 
olika sorters CSR. Antingen är CSR ett resultat av en vilja att göra det rätta, eller så handlar 
CSR om ett egenintresse där företag bedriver CSR i syfte att tjäna mer pengar. 

Även om CSR blivit ett viktigt affärskoncept under de senaste åren håller de flesta med om att 
konceptet inte är väldefinierat (Welford, 2005). Detta faktum innebär att företag kan tolka 
konceptet på ett sätt som de tycker passar i sin organisation. Welford (2005) anser även att en 
enskild definition av CSR måhända ej är nödvändig, då sociala frågor är väldigt 
kontroversiella. En del forskare förvränger CSR i sina definitioner och Orlitzky (2005) anser 
att konceptet då blir vagt, oigenkännligt och meningslöst. Även Vogel (2005) hävdar att 
begreppet CSR har en multidimensionell karaktär. Han menar att många frågor och 
tvetydigheter cirkulerar kring begreppet. Trots detta menar dock Vogel (2005) att termen 
Corporate Social Responsibility, CSR, är användbar, av den enkla anledningen att den brukas 
så frekvent. 

The World Business Council for Sustainable Development, WBCSD, är en global 
organisation med 200 medlemmar från fler än 35 länder som hanterar frågor som rör företag 
och hållbar utveckling. (http://www.wbcsd.org) De ger ett förslag på en definition av CSR: 
“the ethical behaviour of a company towards society… management acting responsibly in its 
relationships with other stakeholders who have a legitimate interest in the business”. (Moir, 
2001, s.18)

En mer processbetonad syn på CSR har utvecklats av Basu och Palazzo (2008). De definierar 
CSR som: "the process by which managers within an organization think about and discuss 
relationships with stakeholders as well as their roles in relation to the common good, along 
with their behavioural disposition with respect to the fulfilment and achievement of these 
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roles and relationships." (Basu och Palazzo, 2008, s.124) Vi menar att CSR enligt Basu och 
Palazzos (2008) definition kan ses som den dialog som förs mellan företag och intressenter. 
Företags agerande och i vilken utsträckning som företagsledarna tänker i banor av dialog är 
centrala aspekter i denna definition.

Utifrån sin modell som beskriver CSR har Carroll (1979) även utvecklat en definition av 
CSR: ”The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical and 
discretionary expectations that society has of organizations at a given point in time.”
(Carroll, 1979, s. 500) CSR innefattar enligt Carroll (1991) de ekonomiska, juridiska, etiska 
och diskretionära eller filantropiska förväntningar som samhället har på företag. Carrols 
(1979) beskrivning av CSR kommer vi genomgående att utgå ifrån i denna uppsats. Det är 
tydligt att CSR kan definieras på många olika vis, men då vi anser att Carrolls definition är 
mest vedertagen är den lämplig som grund. 

Tillämpningen av CSR blir central då begreppet börjar sprida sig mer och mer och eftersom 
ett CSR-arbete bedrivs i många företag, såväl svenska som utländska. Det blir angeläget att 
studera implementeringen av CSR för att om möjligt se framgångsfaktorer och finna viktiga 
aspekter i implementeringsarbetet. För att företag skall kunna dra nytta av de potentiella 
fördelar som finns med CSR krävs en god implementering. Det finns en potentiell risk för att 
CSR-initiativ misslyckas och slår tillbaka, och detta kan vara ett resultat av en dålig 
implementering (Smith, 2003).  

Smith (2003) hävdar vidare att systematisk implementering av CSR är ett ämne som det 
skrivits lite om. Även Maignan et al (2005) föreslår att det bör undersökas hur CSR 
implementeras i företag. De undrar även i vilken utsträckning den ’steg för steg’-modell för 
CSR-implementering som de presenterar, används i praktiken.

Vid en genomgång av hemsidor som tillhörde företag som rankats på tidningen ’Fortune’s 
500-lista visade det sig att majoriteten av företagen hade avsnitt på sina hemsidor som 
behandlade CSR-åtgärder. I dessa avsnitt återfanns ofta omfattande information om till 
exempel årliga donationer, vilka filantropiska områden som prioriteras, viktiga initiativ, 
volontärarbete bland de anställda samt hållbara sätt att driva företagen.(Kotler och Lee, 2005) 
Vi anser att det är tydligt att CSR är ett koncept som är högaktuellt inom dagens affärsvärld. 
Vår uppfattning är att även svenska företag i stor utsträckning har motsvarande avsnitt på sina 
hemsidor. Vi hävdar att CSR-engagemang inte enbart är någonting som är aktuellt för 
amerikanska företag, utan vi tror att svenska företag också vill kommunicera och engagera sig 
i ett ökat socialt ansvar.

Det blir mer komplicerat att utvärdera hur företag bedriver ett CSR-arbete, med tanke på den 
tvetydighet som finns kring begreppet (Vogel, 2005). Att företag tolkar konceptet och 
använder konceptet olika finner vi intressant, och vi ser det därmed som attraktivt att 
undersöka företags praktiska tillämpning och implementering av CSR. Komplexiteten i 
begreppet skapar naturligt ett intresse och en vilja att jämföra tillämpningen av CSR i företag i 
olika sektorer; tjänsteföretag, varuproducerande företag och varor som erbjuder en blandning 
av en tjänst och en vara. Kotler et al (2005) beskriver skillnaden mellan varor och tjänster som 
ett spektrum, där salt representerar den mest påtagliga varan, medan lärande är den mest 
ickepåtagliga tjänsten. I mitten av spektrumet finns enligt Kotler et al (2005) 
snabbmatsindustrin, den exakta blandningen av påtagligt och ickekonkret. 
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Vi definierar i likhet med Maignan et al (2005) implementering av CSR som initieringen, 
implementering, marknadsföring och uppföljning av arbetet. Vi väljer därmed att skilja 
mellan implementeringen av ett enstaka initiativ och implementeringsprocessen under vilken 
CSR-arbete bedrivs. I detta arbete fokuserar vi på den senare, det vill säga hela 
implementeringsprocessen för CSR-arbete.  

1.2 Problemformulering

 Hur går implementeringen av Corporate Social Responsibility till inom företag som 
erbjuder tjänster, varor eller en blandning av en tjänst och en vara? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för implementeringen av CSR. För att detta skall 
vara möjligt måste vi få en insyn i skeendet före, under och efter implementeringen av 
företags CSR-initiativ. Hur företag arbetar med och är medvetna om sina intressenter kommer 
vi även behandla då detta hänger tätt samman med implementeringen av CSR-initiativ. Vi 
ämnar slutligen belysa eventuella skillnader mellan varuproducerande företag, tjänsteföretag 
samt företag som erbjuder en blandning av en tjänst och en vara. Detta för att öka förståelsen 
för hur CSR implementeras i företag i Sverige.

1.4 Begreppsförklaring

Corporate Social Responsibility, CSR är ett inarbetat begrepp varvid vi anser det svårt att 
finna en likvärdig term på svenska. En möjlig förklaring av begreppet på svenska skulle 
kunna vara ’företagens samhällsansvar’ eller ’företagens sociala ansvar’. Av den anledningen 
att begreppet CSR är så inarbetat och används frekvent i svenska företag kommer vi 
genomgående i uppsatsen att använda oss av den engelska benämningen Corporate Social 
Responsibility, CSR. Närliggande begrepp till konceptet CSR är Corporate Social 
Responsiveness, Corporate Social Performance och Corporate Citizenship. Corporate Social 
Responsiveness syftar till förmågan hos ett företag att svara på samhällets intressen och 
förväntningar. Det kan ses som de processuella aspekterna av CSR. Corporate Social 
Performance, är vidare de resultat som ett CSR-arbete genererar. (Crane och Matten, 2007)  
Corporate Citizenship ligger även nära begreppet CSR. Det kan benämnas som följer: 
“Corporate Citizenship describes the corporate function for governing citizenship rights for 
individuals” (Crane och Matten, 2007, sid. 77) 

1.5 Avgränsningar

Vi har valt att fokusera på företags inre processer och beslut när det rör implementeringen av 
CSR. Detta medför ett företagsperspektiv, där vi helt utesluter att studera ämnet från andra 



7

eventuella vinklar. Studien begränsas till företag verksamma i Sverige och vars verksamhet 
rymmer mellan 250 och 30 000  anställda. Att vi jämför de tre typerna av företag; 
tjänsteföretag, varuproducerande företag och företag mittemellan de två extremerna, som 
erbjuder en blandning mellan en tjänst och en vara fungerar även som en avgränsning då detta 
utesluter en djupare detaljstudie över en särskild typ av företag. Vi fokuserar vidare inte på en 
jämförelse mellan statligt ägda företag och privatägda företag i denna studie. 
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2. NÄRMANDE AV TEORI OCH PRAKTIK

Här visar vi på olika praktiska och teoretiska utgångspunkter för uppsatsen som präglar dess 
utformning och resultat. Vi beskriver de förutsättningar som genomsyrar studien samt vårt 
praktiska tillvägagångssätt. 

2.1 Förförståelse

Förförståelse är sådan kunskap som man är i besittning av och som man använder när man 
tolkar olika fenomen. Det finns olika komponenter i förförståelsen, till exempel språk, 
begrepp och trosföreställningar. (Hartman, 2004) Vi menar att förförståelsen påverkar vår 
studie med avseende på, till exempel innehåll, perspektiv, kunskapssyn samt utformning och 
genomförande av empirisk undersökning.  

Corporate Social Responsibility som begrepp är något som vi genom en tidigare kurs under 
vår utbildning kommit i kontakt med. Vi finner det därför troligt att kursen påverkat vår syn 
på och uppfattning av konceptet. Vidare skapade kursen såväl ett intresse av som en positiv 
inställning hos oss gentemot praktiserandet av CSR i företag. Vi är således medvetna om att 
vi inledningsvis inte besitter en neutral inställning till CSR och dess praktisering. Vår 
teoretiska kunskap kring begreppet grundlades vid våra studier, vi kände således inte till CSR 
dessförinnan. Det finns därför skäl att hävda att såväl kurslitteratur som föreläsare påverkat 
vår syn på begreppet när det gäller omfattning och innehåll. Den förförståelse för ett ämne 
som sammankopplas med erfarenheter från till exempel läroböcker och föreläsningar kallas 
andrahandsförförståelse (Gummeson, 1988 i Widerberg, 2002) eller med ett annat ord, 
teoretiska förföreställningar. (Johansson Lindfors, 1993) Johansson Lindfors (1993) beskriver 
utvecklandet av teoretiska förföreställningar enligt följande: ”Man skulle kunna påstå att det 
är i denna fas som forskaren slutligen provar ut de glasögon som hon/han kommer att se på 
den empiriska verkligheten med.” (Johansson Lindfors, 1993, s. 76)  Den förförståelse vi har 
för ämnet genom vår utbildning påverkar med andra ord hur vi utför vår studie, vår 
forskningsstrategi.  

Begreppet CSR ses i allmänhet som ett diffust och komplext begrepp. Det faktum att 
begreppet presenterades för oss genom vår utbildning anser vi kan ha försett oss med en 
förenklad uppfattning av begreppets innebörd. Den kunskap vi förvärvat om CSR genom vår 
utbildning är enbart teoretisk vilket vi hävdar minskar den komplexitet vi upplever i 
begreppet. Vi menar att komplexiteten i begreppet kan påverka studiens tydlighet, men även 
gynna studien då olika uppfattningar om begreppet kan tillföra studien bredd. Vi anser vidare 
att komplexiteten i begreppet kommer kräva att studien utförs med stor lyhördhet gentemot 
respondenterna, då innebörden och förståelsen hos respondenterna med stor sannolikhet 
skiljer sig åt. Man skulle kunna hävda att en jämförelse mellan olika företag försvåras till 
följd av den diffusa karaktären som CSR har. Vi anser dock att det är en dimension som gör 
studien mer intressant. 

Företags engagemang i CSR kan anses vara enbart ett uttryck för deras politiska korrekthet. Å 
andra sidan kan man hävda att CSR-arbete verkligen är företags strävan efter förbättringar och 
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att göra gott. Vi är av den uppfattningen att företag bedriver ett CSR-arbete av båda dessa 
anledningar. Även om vi har en god tro på många företag tror vi att en grundläggande 
vinstmaximering driver företag till att visa sig politiskt korrekta genom ett CSR-arbete.  Vi 
hävdar att företags ursprungliga syfte inte borde påverka deras angelägenhet att implementera 
CSR på ett bra vis. Dock tror vi att om företagens syfte är att göra gott är intresset för CSR 
mer genuint och således implementeringsprocessens utformning mer genomtänkt.  

Vidare har vi levt i en tid då ett ökat ansvarstagande av företag blivit synligt och vi har tagit 
del av den utvecklingen utifrån ett konsumentperspektiv. Med andra ord har vi varit medvetna 
om att företag i olika stor utsträckning bedriver socialt ansvarsarbete, men ej sammankopplat 
det med ett vidare teoretiskt koncept. Till följd av vår utbildning vill vi poängtera att vårt 
perspektiv nu är ett annat. Då vi läser en utbildning med ekonomi- och ledarskapsfokus ser vi 
nu på konceptet ur ett företagsperspektiv. Denna studie baseras på ett företagsperspektiv, 
något som vi förutom vår utbildning har lite erfarenhet av. 

Den förförståelse som är självupplevd, det vill säga till exempel personliga erfarenheter, 
kallas förstahandsförförståelse (Gummeson, 1988 i Widerberg, 2002). Med all säkerhet har vi 
haft anställning i organisationer där CSR- åtgärder bedrivits men vi menar att vi inte 
reflekterat över hur detta arbete bedrivits i någon större utsträckning. Vi har inte arbetat vid 
någon organisation som uttryckligen bedrivit ett konkret program för CSR. Implementering 
av CSR har vi således synnerligen lite praktisk förståelse för sedan tidigare då ingen av oss 
bedrivit eller kommit i kontakt med ett konkret CSR-arbete i något företag. När det gäller 
implementering av CSR i företag har vi därför inga tydliga personliga åsikter om fördelaktiga 
och mindre fördelaktiga implementeringsprocesser. Eventuella underliggande fördomar om 
vad som är bra och mindre bra åtgärder vid implementeringen av CSR kan vi inte utesluta, 
men försöka uppmärksamma. 

Hartman (2004) hävdar att det är omöjligt att lägga sin förförståelse för världen helt åt sidan 
och vi kan därmed aldrig nå en fullständig förståelse för det vi tolkar. Såväl vår praktiska som 
teoretiska förförståelse kommer till exempel att påverka vad vi anser är relevant att behandla i 
denna uppsats. Hur vi förstår andra människor influeras av våra personliga erfarenheter, anser 
Hartman (2004). Vårt sätt att tolka det vi undersöker kommer med andra ord att präglas av 
våra erfarenheter samt vår grundläggande uppfattning och inställning till ämnet. Vi vill 
försöka skapa en medvetenhet om att vår förförståelse påverkar studien och i största möjliga 
mån undersöka och tolka resultatet på ett objektivt sätt. Vi uppnår detta genom att försäkra 
oss om att vi båda är delaktiga i uppsatsens alla delar, och genom det som kallas triangulering 
undviker den ensidighet som en forskare kan innebära (Patton, 1987).

2.2 Vetenskapligt perspektiv

Under vetenskapligt perspektiv beskrivs vårt hermeneutiska utgångsläge samt studiens övriga 
kunskapssyn med avseende på ontologi, epistemologi och människosyn.

Vetenskapsteori behövs för att kunna söka vetenskaplig kunskap. ”Vetenskaplig teori är en 
samling satser som är avsedda att beskriva vad som finns i världen och vilka samband som 
råder.” (Hartman, 2004 sid. 110) De två traditionerna inom vetenskapsteori är positivism och 
hermeneutik (Hartman, 2004). Andersson (1979) menar att positivism och hermeneutik är två 
helt motsatta livsinställningar eller världsåskådningar. Hermeneutiken skiljer skarpt på 
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naturvetenskaper och socialvetenskaper och menar att det finns en kvalitativ skillnad mellan 
fysiska och sociala fenomen. Hermeneutiken inför ett relativistiskt perspektiv på det sociala 
livet, i motsatt till positivismens allmängiltiga strävanden. Den här uppsatsen är skriven ur ett 
hermeneutiskt och tolkande perspektiv. 

Den hermeneutiska karaktären i vårt arbete är tydlig då vi vill öka förståelse för hur 
implementeringen av CSR tar sig uttryck i företag i Sverige. Vi ämnar enbart öka förståelsen 
för ämnesvalet och ej att förklara något, som fallet vore vid ett positivistiskt perspektiv. 
Hermeneutiken har fokus på förståelse och förståelse innebär att finna en betydelse eller en 
mening (Andersson, 1979).

Vi är av den meningen att organisationer är olika och att till exempel ge förslag på en 
implementeringsmodell som skulle gälla i detalj för alla företag ter sig orimligt. Detta 
stämmer överens med den hermeneutiska kunskapssynen som menar att det är viktigt att sätta 
sig in i specifika förhållanden och att det inte går att förstå sådant som är lösryckt ur sitt 
sammanhang. Sociala fenomen är bundna till en helhet eller totalitet och förståelse är lika med 
helhetsförståelse (Andersson, 1979).

Istället för att abstrahera verkligheten för att kunna generalisera slutsatser väljer vi att istället 
konkretisera verkligheten. Detta är ett typiskt hermeneutiskt särdrag. Inom naturvetenskapen 
anses verkligheten vara alltför kaotisk, och därför måste en abstrahering ske. Inom 
hermeneutiken anses istället verkligheten vara alltför abstrakt, varför en konkretisering måste 
ske. Hermeneutiken har till uppgift att förklara fenomen, och detta anses inte kunna göras 
utan ett förhållningssätt som innebär att forskaren försöker att detaljstudera dem. Detta istället 
för att anta en roll som åskådare, vilket är signifikativt för positivism. (Andersson, 1979)

Vi anser att vi aldrig kan ha ett helt objektivt förhållningssätt till vår omgivning. Istället måste 
vi tolka in vad som sker i vår omgivning för att skapa oss en uppfattning om den. Inte heller 
anser vi att det helt går att skilja på faktaomdömen och egna värderingar, vilket innebär att 
neutrala fakta är en omöjlighet. 

Ett ytterligare särdrag för vår studie som får stöd inom hermeneutiken är att vi syftar till att 
åstadkomma en förändring. Vi får genom detta ställningstagande möjlighet att uttala oss om 
vad som bör ske istället för enbart vad som är. Utöver detta gör vi ingen åtskillnad mellan 
vetenskaplig och utomvetenskaplig kunskap, som görs inom positivismen. Vad vi studerar är 
vad andra människor upplever dagligen, och vi kan därför inte göra en åtskillnad mellan 
vetenskapligt och utomvetenskapligt kunnande. (Andersson, 1979)

2.2.1 Ontologi

Ontologiska frågeställningar handlar om sociala konstruktioner som kultur och organisation. 
Huruvida dessa konstruktioner skapas och förändras när aktörerna som verkar inom dessa 
samspelar mot varandra, eller om de ska anses vara oberoende av dessa aktörer är en central 
fråga inom ämnet. Synsättet att det första av dessa två alternativ är korrekt kallas 
konstruktionism och det andra synsättet kallas objektivism. (Bryman och Bell, 2005) Burell 
och Morgan (1985) beskriver ontologi på följande sätt: ”First, there are assumptions of an 
ontological nature – assumptions which concern the very essence of the phenomena under 
investigation.” (Burell och Morgan, 1985, s. 1)
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De menar att ontologiska frågor rör antaganden kring hela existensen i ämnet som man 
studerar. Burell och Morgan (1985) skiljer precis som Bryman och Bell (2005) på synsätten 
att verkligheten antingen är konstruerad av de människor som ingår i den, eller någonting 
självständigt. Det första synsättet kallar de för nominalism, det vill säga att alla sociala 
strukturer och fenomen som existerar utanför människan enbart är namn för att hon ska kunna 
strukturera verkligheten. Egentligen existerar inte sociala strukturer, utan namn som 'kultur' är 
bara benämningar som vi väljer att använda. Realism är nominalismens motsats. Enligt detta 
synsätt existerar sociala strukturer oberoende av människan. (Burell och Morgan, 1985)

Vi anser att företag, organisationer och kulturer som fenomen är ting, vars existens inte beror 
på individuella människors syn på dem. Detta synsätt är nödvändigt för att vi ska kunna skapa 
oss en bild av vad företag gör för att arbeta med CSR genom att enbart intervjua utvalda 
personer inom området. Om vi istället hade valt att se sociala strukturer som frukten av ett 
behov av struktur så hade vi i praktiken varit tvungna att intervjua alla inom en organisation 
för att kunna avgöra vad som ingår i företagets CSR-arbete. Vi anser att sociala 
konstruktioner existerar oberoende av enskilda individer, och vi kan därför sägas tillhöra 
realismen. Däremot anser vi att kontexten i vilket företaget verkar, har en stor betydelse för 
hur dess CSR-arbete utmärker sig, och detta kan anses vara ett nominalistiskt 
ställningstagande.

2.2.2 Epistemologi

Epistemologi rör frågor om kunskap; hur kunskap kan spridas, hur och om man kan reda ut 
vad som är sant eller falskt och så vidare. Det handlar även om huruvida kunskap är någonting 
kollektivt och 'hårt', eller om kunskap är någonting högst individuellt som bara kan uppnås 
genom erfarenheter eller insikter hos den enskilda individen. Burell och Morgan (1985) och 
Jacobsen (2002) nämner ett antal antaganden som är signifikativa för positivismen inom detta 
område. Han menar att positivism innebär ställningstagandet att det finns en värld utanför oss 
som vi kan studera på ett objektivt sätt, och resultat från olika studier kan läggas ihop för att 
forma en överblick över hur samhället fungerar. I polemik med denna uppfattning finns en så 
kallad ’tolkningsbaserad ansats’, vilken vidhåller att omvärlden inte är objektiv, utan 
människors tolkningar måste få utrymme i forskning. Vidare anser de som ansluter sig till 
denna ansats att kumulativ kunskap är en omöjlighet på grund av alla skillnader i hur 
människor tolkar sin omgivning, och kontexten måste förstås. Detta innebär att 
generaliseringar blir olämpliga. (Jacobsen, 2002) 

Vi ansluter oss till dem som anser att kunskap bäst förmedlas genom erfarenheter eller 
insikter. Vi anser inte att erfarenheter är det enda giltiga sättet för att erhålla kunskap, men vi 
tror att det är den bästa för att skapa en förståelse. Detta innebär att vi ligger någonstans 
mittemellan positivismen och ett tolkningsbaserat perspektiv när det rör hur kunskap erhålls. 
På grund av detta har vi valt att i största mån intervjua respondenter som själva arbetat med 
implementeringen av CSR. Däremot anser vi att kontexten spelar en avgörande roll för hur 
och varför CSR implementeras. Vi anser dock att sociala strukturer såsom företag existerar 
oberoende av enskilda individer.
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2.2.3 Människosyn

Widerberg (2002) beskriver tre ontologiska synsätt på människan. Antingen är människan helt 
olik allt annat på jorden, eller så är hon delvis unik men delar vissa drag med andra djur. 
Enligt det tredje synsättet är människan som vilket annat däggdjur som helst. Ansluter man 
sig till någon av de två senare synsätten så kan människan studeras med de traditionella 
naturvetenskapliga verktygen. Anser man däremot att människan är helt olik allt annat på 
jorden måste hon beskrivas på andra sätt. Vi tillhör de som anser att människan är helt olik 
alla andra djur, och därför behöver studeras på ett annat sätt. Vi menar att sociala 
konstruktioner av den komplexitet och variation som människan skapar, inte återfinns i 
djurlivet. 

2.3 Kvalitativ forskningsmetod

En kvalitativ forskningsmetod ligger till grund för vår studie. Då kvalitativ forskning syftar 
till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper (Widerberg, 2002) anser vi att denna 
metod lämpar sig för vår studie. 

Vi menar att implementering av CSR till stor sannolikhet är bunden till kontext och därmed 
skiljer sig åt mellan olika företag. Det blir viktigt för oss att få en så djup insyn som möjligt i 
det CSR-arbete som företag bedriver, vilket en kvalitativ metod kan bidra med. Patton (1987) 
säger att en kvalitativ studie får mer djup än en kvantitativ studie då den tillåter forskaren att 
studera ett ämne detaljerat. Kvalitativ forskning ger detaljrik information om ett mindre antal 
respondenter. Vi ser den detaljrikedom som en kvalitativ intervju kan förse vår studie med 
som enormt viktig eftersom en mer detaljrik information från respondenterna hjälper oss att 
skapa en bättre förståelse för det ämne vi studerar. Vi menar att så mycket detaljrikedom som 
möjligt är att föredra när man vill beskriva en företeelse. Då vårt syfte är att jämföra och 
beskriva vårt ämne mellan tre sektorer av företag blir studien betydligt mer intressant när den 
empiriska data som genereras är mer djupgående och detaljrik.    

Backman (1998) beskriver vidare kvalitativa forskningsmetoder som följer: ”De inbegriper 
eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade. Utsagor sker verbalt och 
instrumenten består av det traditionella “ordet”.” (Backman, 1998, s.31) Backmans 
beskrivning tycker vi visar på en skildrande karaktär hos kvalitativa metoder. Vi menar att det 
är precis denna skildrande karaktär vi vill uppnå i vår studie, vilket gör denna metod lämplig. 
Hur går egentligen implementeringen av CSR till de företag som är föremål för 
undersökning? Vi vill att vår undersökningsmetod ska möjliggöra en så verklighetstrogen 
skildring av företagens CSR-implementering som möjligt, varvid verbala formuleringar från 
respondenter med insyn i ämnet blir nödvändiga.

Kvalitativa forskningsmetoder för datainsamling kan sammanfattas i tre kategorier; intervjuer, 
direkta observationer samt analys av dokument. (Patton, 1987) Den förstnämnda är den metod 
som är intressant för vår studie. Vid en kvalitativ intervju får forskaren del av respondentens 
muntliga uppgifter, berättelser och förståelse genom det samtal som förs. (Widerberg, 2002) 
Då den kvalitativa intervjun är relativt flexibel ges även en möjlighet att följa upp frågor, 
vilket vi menar ökar möjligheten till en god förståelse av hur CSR implementeras i 
undersöknings-företagen. 
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Vår egen uppfattning är att talade verbala formuleringar kan ge mer substans än skrivna 
verbala formuleringar. Detta gäller särskilt då den tid som respondenterna är tillgängliga är 
begränsad, som i vårt fall. Talade verbala formuleringar torde även vara mer spontana då vi 
anser det möjligt att respondenten lägger mindre tid på att reflektera över sitt svar. Den 
struktur på intervju som vi finner lämpar sig bäst för vår studie är den halvstrukturerade 
intervjun. Den halvstrukturerade intervjun har en hög grad av standardisering men en lägre 
grad strukturering. Det innebär att de frågor och i vilken ordning de ställs är bestämt från 
början, men det finns inga givna svar utan intervjupersonen är fri att formulera sig på sitt eget 
vis. (Hartman, 2004) Vi menar att de relativt öppna frågor som en halvstrukturerad intervju 
innebär främjar ett öppet samtal och kan ge mer innehållsrika och ärliga svar. Denna åsikt 
bekräftas av Ely (1991) som menar att: ”öppna frågor kan avslöja värdefull information av 
ett slag som slutna frågor inte medger”(Ely, 1991, s.74)

2.4 Tillvägagångssätt

Det traditionella naturvetenskapliga perspektivet på förhållandet mellan teori och praktik 
innebär att existerande teorier omvandlas till en hypotes. Antingen antas eller förkastas denna 
hypotes i ljus av resultat från studien, och därigenom förändras teorin. Denna uppfattning och 
process kallas för deduktion. När processen istället är omvänd, och man låter studiens resultat 
bilda teori kallas induktion. Både deduktion och induktion innehåller dock spår av varandra. 
(Bryman och Bell, 2005)

Vår studie anser vi ligger i gränslandet mellan deduktion och induktion, trots att vi ligger 
närmare induktionen. Studien grundar sig förvisso på existerande teori, ett deduktivt 
kännetecken, som utmynnar i en frågeställning. Däremot arbetar vi inte utifrån specifikt 
formulerade hypoteser. Vi använder oss av en kvalitativ forskningsmetod för att skapa en 
helhetsförståelse, och allt detta hänger tätt ihop med induktion. Fördelen med denna ansats är 
att vi lätt kan ta in ny och oväntad information på grund av dess ofta mindre strukturerade 
karaktär. Nackdelen med att ha en öppen ansats är att fördomar och förväntningar hos 
forskaren kan vara svåra att upptäcka, på grund av att det ofta inte är nödvändigt för henne att 
uttryckligen skriva ner dessa. (Jacobsen, 2002) 

2.5 Utformning av intervjuguide

Intervjuguiden utformades med hjälp av Bryman och Bell (2005) som ägnar ett kapitel åt att 
diskutera kvalitativa intervjuer. Som vi nämnt i vår diskussion om uppsatsens kvalitativa 
metod är det en halvstrukturerad intervju som vi finner lämplig för denna studie. Därmed 
utformades intervjuguiden med konkreta frågor i en särskild ordning, men med utrymme för 
respondenternas egna formuleringar. (Se bilaga 1)

Enligt Bryman och Bell (2005) identifierade vi ett antal teman som låg till grund för 
utformningen av intervjufrågor. Teman i detta fall var till exempel ”information om 
respondenten” och ”CSR som begrepp i företaget”. Detta syftade till att säkerställa att rätt 
ämnesområden behandlades och att svar på studiens frågeställningar därmed kunde genereras. 
Frågorna sammanfogades så att följden kändes ämnesmässigt naturlig. Intervjufrågorna 
formulerades vidare med ett språk som vi ansåg lämpligt i förhållande till respondenterna och 
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tekniska termer undveks i största möjliga utsträckning. Exempel på frågor är: ”Vad innebär 
CSR i er organisation”?, ”Har det senaste arbetet påverkat policy och riktlinjer”? Vi försökte 
vidare formulera frågorna lagom specifikt för att främja uttömmande och fria svar från 
respondenterna. Ett exempel på hur vi försökte formulera frågorna lagom specifikt är: ”Hur 
följer ni upp CSR-initiativ?”. Frågornas karaktär varierades genom att blanda 
uppföljningsfrågor, preciseringsfrågor och sonderingsfrågor. I början av intervjuguiden 
behandlades information av mer generell karaktär, som avsåg att skapa en grundläggande 
bakgrundsinformation om respondenten. Härefter utformades intervjuguiden i två riktningar 
beroende av svaret på den generella frågan huruvida några policys och riktlinjer för CSR finns 
i företaget. Svarade respondenten ”ja” fick denne vidare till exempel svara på hur den/de ser 
ut och hur den är dokumenterad. Var svaret istället ”nej” fick respondenten berätta om något 
nyligt CSR-initiativ och hur man arbetade då. (Se bilaga 1) Intervjuguidens slutgiltiga 
utformning fastställdes efter vi diskuterat och fått rekommendationer av vår handledare.

2.6 Urval av respondenter

Vid urvalet av muntliga källor var förekomst av CSR-aktiviteter hos företagen vårt främsta 
krav. Företag som bedriver ett medvetet CSR arbete var måltavlor för undersökningen.
Till hjälp vid urvalet av muntliga källor och intervjupersoner var organisationen CSR Sweden 
som säger sig vara Sveriges ledande företagsnätverk för företags samhällsansvar och 
samhällsengagemang. CSR Sweden har ett tjugotal medlemsföretag i Sverige. 
(http://www.csrsweden.se, referens 1) I Europa finns en motsvarande organisation, CSR 
Europe som även fungerade som stöd vid urvalet av undersökningsföretag. Genom CSR 
Sweden och CSR Europe fick vi tillgång till kontaktuppgifter för ett antal företag som är 
medlemmar i organisationen. Dessa medlemslistor kompletterades med en lista över andra 
möjliga CSR- praktiserande företag i Sverige.  De tre typer av företag vi ämnar jämföra i 
studien; varuproducerande företag, tjänsteföretag och företag som erbjuder en blandning 
mellan en tjänst och en vara påverkade även vårt urval av muntliga källor. Vidare ville vi ha 
en tyngd på de två extremerna av företagstyperna, det vill säga tjänsteföretag och 
varuproducerande företag. Sökandet efter respondenter tillhörande dessa företagstyper var 
därmed lite mer intensivt. Antalet företag att undersöka i studien fastställde och begränsade vi 
till tre stycken för såväl tjänsteföretag som varuproducerande företag, samt två stycken för 
företag som erbjuder en blandning av en tjänst och en vara.   

Urvalet av respondenter var ändamålsorienterat. Det vill säga att urvalet styrdes av den 
information som vi ville få från respondenterna. (Jacobsen, 2002) I ändamålsenligt urval vill 
forskaren hitta speciell information, och väljer respondenter efter huruvida de tros besitta 
denna information eller ej. Detta är ett urval som är vanligare inom kvalitativ forskning än 
inom kvantitativ forskning. (Hartman, 2004) De personer som intervjuades vid företagen var 
antingen ansvariga för CSR-arbetet vid företaget, eller hade en särskilt god insyn i detta 
arbete. Vi ansåg att det var dessa personer som bäst kunde förse oss med informationen vi 
sökte. 

Vi menar även att vår urvalsmetod kan beskrivas som en kombination av olika metoder 
(Jacobsen, 2002). Vi inledde urvalsprocessen med att fastställa ett önskvärt antal 
respondenter. Härefter tog vi hjälp av CSR Sweden och CSR Europes medlemslistor, varvid 
vi valde ut företag som är verksamma i Sverige. De företag och personer som valts ut 
granskades sedan ytligt, då vi ville ha en fördelning mellan olika sektorer. Vi fann en tyngd på 
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tjänsteföretag och det fanns därmed ett behov att komplettera med företag från de två andra 
sektorerna för att få en bra fördelning mellan dessa.  

Den initiala kontakten med företagen skedde per telefon. Om kontaktpersonen vid respektive 
företag var positiv till ett deltagande fortsatte kontakten med företagen antingen per e- mail 
eller per telefon. Datum och tid för intervju bestämdes ej vid det initiala samtalet utan vid ett 
senare tillfälle.

2.7 Genomförande av intervjuer

Vi försökte ha i åtanke att bibehålla flexibiliteten när vi intervjuade respondenterna. Enligt 
Bryman och Bell (2005) är flexibiliteten viktig för att den halvstrukturerade intervjun inte 
skall övergå till en strukturerad intervju. Det gjorde vi till exempel genom att ställa 
uppföljningsfrågor anpassade till de svar som respondenterna gav. Vidare är lyssnandet 
väldigt viktigt vid en intervju av denna sort, vilket vi försökte vara medvetna om. Man 
behöver vara uppmärksam på både vad som sägs och inte sägs (Bryman och Bell, 2005). Till 
vår hjälp vid intervjun hade vi en ljudinspelare för att underlätta det fortsatta arbetet med 
intervjumaterialet. Denna möjliggjorde en exakt transkribering av vad som sades vid 
intervjuerna. Patton (1987) menar att kassettspelare har flera fördelar gentemot att skriva ner 
vad som sägs. Kassettspelare tappar inte fokus under intervjuer, tar in informationen för 
långsamt eller ändrar vad som sägs genom tolkningar. Den kanske största fördelen med att 
använda kassettbandspelare vid intervjuer är att intervjuaren kan fokusera mer på 
respondenten än vad som kan göras när anteckningar ska föras samtidigt. Vi använde oss av 
en mp3-spelare som kopplades till telefonen, och även om tekniken har förändras anser vi att 
fördelarna med metoderna är i stort sätt identiska. Nackdelen med kassettspelare, såväl som 
med mp3-spelare är att de kan gå sönder eller fungera dåligt, någonting som vi fick erfara 
under en av intervjuerna. Mp3-spelaren stängde av sig efter ungefär en halv intervju på grund 
av att batteri- tiden tog slut. Vi fick därför övergå till att föra anteckning under den fortsatta 
intervjun. 

Patton(1987) menar att det första som intervjupersonen ska göra efter att intervjun är avslutad 
är att undersöka så att all informationen blev lagrad. Om detta inte är fallet, såsom hände oss, 
är det viktigt att noggrant anteckna allt som intervjupersonen minns från intervjun. Detta 
gjordes i vårt fall, och vi anser att vi fick en stor mängd information från intervjun trots att 
inspelningen inte fungerade som den skulle.

Vi anser också att användandet av inspelningsteknik är extra viktigt under intervjuer via 
telefon, där störningar på linjen och liknande kan hindra intervjuaren från att höra vad 
respondenten säger. Det som därigenom undgår intervjuaren kan uppfattas genom en senare 
avlyssning av det som sagts.

Samtliga intervjuer genomfördes vidare i en lugn hemmamiljö utan störande moment som 
kunde distrahera oss när vi intervjuade respondenterna. Intervjuguiden fanns tillgänglig vid 
intervjutillfällena och denna hade även skickats ut till respondenterna i förväg. Genom att låta 
respondenterna ta del av intervjuguiden anser vi att en mer effektiv intervju möjliggjordes. Att 
respondenterna hade möjlighet att i förväg se över frågorna kan även kritiseras, då en viss del 
av spontaniteten i svaren på frågor kan ha gått förlorad. Svaren som respondenterna gav kan 
ha varit mer tillrättalagda och politiskt korrekta än om en intervjuguide inte tillhandahållits. 
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Vi anser ändå att fördelarna med att låta respondenterna ta del av intervjuguiden i förväg 
övervägde nackdelarna. Flertalet av respondenterna hade särskilda önskemål om att få ta del 
av intervjufrågorna och vi menar att detta även möjliggjorde för respondenterna att ge 
uttömmande svar på frågorna. Respondenterna kunde själva analysera CSR- arbetet i förväg 
och vi menar att vi därmed kan ha fått information som vi i annat fall skulle ha gått miste om.  
Att respondenterna hade möjlighet att titta på intervjufrågorna samtidigt som intervjun pågick 
tror vi även påverkade respondenterna i den bemärkelsen att de blev mer lugna och trygga i 
situationen. De hade intervjuguiden som utgångspunkt och visste därmed vad som skulle 
komma.

Under intervjun hade vi stor hjälp av Pattons (1987) beskrivning av hur en intervju ska 
genomföras. Bland de punkter som han presenterar står att intervjuaren ska ställa öppna och 
klara frågor, ställa en fråga i taget och använda uppföljningsfrågor . Detta försökte vi ha i 
åtanke och genomföra i så stor utsträckning som möjligt.

2.8 Bearbetning av intervjuer

Det ljudmaterial som genererats vid intervjuerna transkriberades i nära anslutning med 
intervjuerna. I ändamål att ha få stor insikt som möjligt i intervjuernas innehåll fördelades 
transkriberingarna så att den av oss som inte agerat ”intervjuare” istället transkriberade den 
aktuella intervjun. Efter transkriberingarna diskuterades eventuella osäkerheter emellan oss 
och vi försökte därmed identifiera områden i intervjuerna där vi uppfattat saker och ting olika. 
När alla intervjuer genomförts och transkriberats, identifierades ett antal ämnesområden 
varvid transkriberingarna färgkodades för att underlätta det vidare arbetet. De ämnesområden 
som färgkodades var: 1. Om respondenten, 2. CSR-konceptet i företaget, 3. Före 
implementering, 4. Under implementering, 5. Efter implementering och 6. Företagets 
intressenter. Dessa sex ämnesområden såg vi som lämpliga utifrån att vi främst vill studera 
den process under vilket CSR-arbete implementeras. Då processen är det centrala behöver 
skeendet såväl före, under och efter studeras. Bakgrund om respondenten och information om 
CSR-konceptet i företaget blir nödvändigt för att få ett grepp om förutsättningarna för CSR-
arbetet. Företagets intressenter är vidare ett viktigt ämnesområde för studien då teorin visar på 
att intressenter är en väsentlig del av CSR-arbetet och implementeringen. Det empiriska 
materialet sammanställdes sedan utifrån dessa ämnesområden och ämnesområdena låg 
slutligen till grund för utformningen av den fortsatta analysen.  I Empirikapitlet sammanfogas 
punkterna 3, 4, och 5 för att underlätta läsningen, men redovisningen av dessa punkter 
markeras dock med fet stil. I analyskapitlet finns samliga punkter utom den första 
representerade med egna rubriker.  

Vår analysstrategi är att till en början samla ihop ett omfattande empiriskt material. Utifrån
den befintliga teoretiska referensramen kategoriseras sedan det empiriska materialet enligt de 
ämnesområden vi identifierat. Först härefter kan vi analysera materialet och dra slutsatser 
kring de skillnader och likheter som kan tänkas existera. Utifrån slutsatserna kan slutligen 
rekommendationer ges. 

2.9 Access och kritik muntliga källor
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Vi anser att implementeringen av CSR inte borde vara ett känsligt ämne för företagen att prata 
om och därmed borde det heller inte vara svårt med access. Vårt arbete med att finna 
respondenter var omfattande, men vi tror inte att detta huvudsakligen beror på företagens 
ovillighet att dela med sig av hur de arbetar. Vår uppfattning är att det är tid som är största 
problemet, även om det kan fungera som en bra ursäkt för att inte delta i studien. Att delta i en 
studie av vårt slag handlar om att ge en viss insyn i företagets arbete. Även om vi varit noga 
med att kommentera att vi inte är ute efter att kritisera företagets arbete med CSR kan en del 
företag uppfatta ett deltagande som hotfullt och lite riskabelt.  De kan därför ta det säkra före 
det osäkra och avstå från att delta. De företag som deltagit i studien har vi däremot uppfattat 
som väldigt villiga att prata om hur de jobbar i sitt företag. Endast någon enstaka respondent 
intog bitvis något av försvarsställning och var angelägen att visa upp företaget i god dager. I 
övrigt tycker vi att respondenterna i hög grad svarade på de frågor vi ställde utan att försöka 
undkomma frågorna. Vi upplevde vidare att samtliga respondenter var avslappande i 
situationen. Ingen upplevdes stressad utan flera av respondenterna var pratsamma och öppna i 
sina svar.

Ett problem vid personliga intervjuer är alltid att få respondenten att svara på det man vill. Vi 
menar att de olika respondenterna krävde olika mycket styrning i form av förklaringar och 
uppföljningsfrågor. Att styra respondenterna är något som vi blev bättre och bättre på ju fler 
intervjuer vi genomfört. De intervjuer som låg först i tid kan därmed hävdas ha genererat ett 
sämre material än de intervjuer som låg senare i tiden. Så är kanske fallet i viss utsträckning, 
men vi upplevde även att de första intervjuerna gav ett tillräckligt tillfredställande resultat. 
Det är vidare ett faktum att respondenter uttrycker sig olika varvid vissa är tydligare och 
lättare att förstå än andra. Detta är något som blev tydligt i flera av intervjuerna där vissa av 
respondenterna hade kärna i det mesta de sa, medan andra använde onödigt mycket ord och 
svåra beskrivningar. 

Vid en av intervjuerna tog batterierna i Mp3 spelaren som vi använde som ljudinspelare slut. 
Efter ungefär halva intervjun övergick vi till att föra anteckningar över det samtal som fördes. 
Genast efter intervjun transkriberades den del av intervjun som ljudinspelats och 
anteckningarna över resterande del av intervjun kontrollerades och kompletterades. Härefter 
skickades en kopia av den skriftliga sammanställningen av intervjun till respondenten, varvid 
denne fick kontrollera att vi uppfattat saker korrekt. Respondenten gjorde även vissa 
kompletteringar. På grund av de åtgärder vi tog anser vi att resultatet från intervjun är 
användbart och tillförlitligt trots problem med ljudinspelningen.  

2.10 Sanningskriterier

Enligt Patton (1987) finns det ett antal olika kriterier för att bedöma kvalitativ forskning. Ett 
av de vanligaste problemen handlar om hur forskaren kan bibehålla hans eller hennes 
objektivitet. Ett liknande problem handlar om sanning, vad som kan anses vara sant och inte. 
Begreppet sanning blir mer komplext inom kvalitativ forskning eftersom den kvalitativa 
forskaren ofta utgår från att det kan finnas flera ”sanningar”, beroende på kontext och individ.
Vi upplevde svårigheter med att bibehålla vår objektivitet, men ett antal åtgärder vidtogs för 
att förbättra utgångsläget. En av dessa åtgärder var att vi transkriberade varandras intervjuer 
och diskuterade kring eventuella skillnader i tolkning. Vi var också vaksamma med att inte 
tolka in för mycket i de svar som respondenterna gav oss. 
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Reliabiliteten eller tillförlitligheten av en studie bestäms av hur mätningar utförs (Johansson 
Lindfors, 1993). Ett sätt att öka tillförlitligheten och styrka analysen av en studie är genom 
triangulering. En typ av triangulering är att använda olika forskare och intervjuare för att 
undvika den ensidighet som en forskare kan innebära (Patton, 1987) Att vi fördelade arbetet 
vid intervjuerna så att den som inte intervjuade respondenten istället transkriberade intervjun 
fungerar  som en slags triangulering. Vi tog båda del av intervjuerna och diskuterade resultatet 
och eventuella osäkerheter. Analysen av intervjumaterialet blir på så vis mindre ensidig och 
därmed mer tillförlitligt. 

För att vidare behandla begreppet sanning anser vi att möjligheterna var begränsade för att 
säkerställa att ”sanningen” skildrades.  Vårt arbete handlar om hur företag implementerar 
CSR, och vi tvingas tro på de svar respondenterna gett oss. Vi menar att vi genom att utforma 
en god intervjuguide och genom att sträva efter att få bra svar från respondenterna gjorde vad 
vi kunde för att öka sanningshalten i studien. Vi hävdar att det faktum att vi inte gjorde 
undersökningen för att utvärdera företagens CSR- initiativ, vilket vi också delgav 
respondenterna, gjorde att deras benägenhet att undanhålla information från oss eller 
förvränga information sjönk markant. Vi valde att enbart intervjua en respondent per företag, 
vilket kanske inte är optimalt för att säkerställa att informationen som vi delges delas av 
övriga anställda inom företaget. Detta försvaras med den tidsbegränsning som finns under en 
uppsats på C- nivå. Dessutom upplever vi att implementeringen av enstaka initiativ är en 
relativt okontroversiell process; antingen så gör företaget en sak eller så inte.  Ett större antal 
respondenter vid de respektive företagen hade må hända gett en mer nyanserad men inte 
nödvändigtvis en mer sanningsenlig bild, menar vi. Vi använde slutligen ljudinspelare vid 
intervjuerna vilket vi menar ökar sanningshalten och tillförlitligheten i studiens resultat. 
Ljudinspelaren säkerställde att den information vi fick från respondenterna lagrades och 
analysen kunde därmed göras utifrån respondenternas exakta svar och formuleringar. 

Ett annat problem när man ska bedöma kvalitativ forskning menar Patton (1987) handlar om 
undersökningens generaliserbarhet. Urvalen inom kvalitativ forskning tenderar att vara för 
små för att kunna generaliseras till ett större sammanhang. Vår undersökning saknar 
exempelvis tillräckligt med respondenter för att dess resultat skall vara möjligt att generalisera 
till företag överhuvudtaget. Istället för generaliserbarhet väljer vi att tala om överförbarhet. 
Möjligheten att applicera utvecklade teorier på nya, men likartade situationer kallas 
överförbarhet. (Johansson Lindfors, 1993) Johansson Lindfors (1993) menar att begreppet 
överförbarhet används för att diskutera en teoris användbarhet, det vill säga om resultatet kan 
vara till nytta för andra. 

Vi hävdar att det finns en överförbarhet av vår studies resultat då studien omfattar företag från 
flera olika sektorer. Dimensionen av sektorer ger studien bredd och visar på 
implementeringen av CSR i olika typer av företag. Ett resultat som representerar olika typer 
av företag menar vi har större användbarhet än ett som endast representerar en typ av företag.  
Vi försöker vidare skapa en förståelse för hur implementeringen går till i de tre sektorerna av 
företag, vilket vi i enlighet med Johansson Lindfors (1993) menar kan bidra till en utvidgad 
förståelse för verkligheten. ”… genom att en individ, en grupp av individer tar till sig den 
teori som utvecklats och fyller den med sina egna erfarenheter, kan förståelsen för den egna 
situationen och/eller verkligheten utvidgas.” (Johansson Lindfors, 1993, s. 170) Om man 
anser att vår studie kan öka förståelsen för verkligheten anser vi att den även är användbar för 
andra.   
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2.11 Insamling av skriftliga källor

Under sökningen av teorimaterial använde vi oss av de databaser som är tillgängliga vid 
Umeå Universitets bibliotek. Databasen Business Source Premier, EBSCO fungerade som 
sökmotor, men även Emerald Fulltext användes i enstaka fall. Sökord innefattade exempelvis 
”CSR”, ”implementation +CSR”, ”corporate social responsibility + model”, ”CSR + 
framework”.  Vidare sökkriterier var att artiklarna skulle vara ”peer reviewed”, det vill säga 
granskade innan publicering. För att finna böcker kring CSR och vetenskaplig metod tog vi 
hjälp av kunnig personal vid biblioteket, men även vår handledare hade bra synpunkter på 
relevant litteratur. När det gällde teorier kring företags intressenter användes boken Business 
Ethics av Crane och Matten (2007) för att hitta enstaka artiklar. 

Google Scholar (http://scholar.google.com) användes även för att söka referenser inom de 
aktuella områdena. En stor del av artikelinsamlingen bestod i att söka efter referenser som 
tidigare använts i artiklar som vi ansåg var relevanta inom området. En av de viktigaste 
modellerna i vårt arbete fann vi i ett artikelkompendium från en tidigare kurs som vi läst;
kursen ”Marketing Ethics”. Vi ansåg att modellen ifråga, utvecklad av Maignan et al (2005), 
gav en detaljerad bild över hur implementering av CSR ska gå till. 

2. 12 Kritik skriftliga källor 

I vårt teorikapitel använde vi oss nästan uteslutande av artiklar från databasen Business 
Source Premier (EBSCO), vilket är en databas som inrymmer många av de mer pålitliga 
artiklarna som publiceras. Genom att välja att bara söka artiklar som blivit granskade innan 
publicering och som innehåller referenslistor säkerställde vi att artiklarna höll en hög nivå. 
Dessutom fick vi genom referenslistorna möjlighet att söka efter originalkällor till vissa 
begrepp och, eller modeller, och på så vis se att informationen som vi fått från den 
ursprungliga källan var korrekt. Sökmotorn Google Schoolar användes även i viss 
utsträckning, då detta är ett pålitligt och välfungerande hjälpmedel för att finna artiklar och 
uppsatser på Internet. Vid denna sökmotor finns en funktion där man kan se hur många och 
vilka som citerat en artikel. Genom att använda oss av den funktionen kunde vi lätt finna 
relevanta källor samt även få en insikt i artiklarnas kvalitet. Artiklar som citerats av många 
ansåg vi vara av särskilt god kvalitet och därmed försökte vi använda oss av sådana artiklar i 
så stor utsträckning som möjligt. Ett exempel här är Carroll, som vi använder som källa vad 
gäller teoretiseringen kring begreppet CSR. Carroll har enligt Google Scholar blivit citerad 
flera hundra gånger, vilket vi menar pekar på att det är en användbar och trovärdig källa. Efter 
en ytlig genomgång av de artiklar som citerat Carroll kan vi konstatera att teorin används som 
en teoretisk referensram snarare än som föremål för kritik eller revidering. Vi anser inte att 
det är av stor betydelse att Carroll första banbrytande artikel kring CSR-konceptet är från 
1979, då den har fungerat som teoretisk grund till både nya och gamla artiklar. De flesta andra 
vetenskapliga artiklar som vi använt dateras till 1990-talet och framåt. Vi anser därmed att 
innehållet i dessa artiklar inte borde ses som alltför inaktuellt. 

I metodkapitlet av uppsatsen har vi enbart använt oss av källor i form av böcker. Vi anser att 
väldigt få böcker kan mäta sig med vetenskapliga artiklar med avseende på vetenskaplighet. 
Vi anser dock att det kan vara befogat att använda metodböcker ifall dessa är skrivna av 
digniteter inom läran om vetenskaplig metod. En annan indikation på att källorna kan 
användas anser vi vara att flertalet forskare eller andra studenter har använt dessa källor. 
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Vidare försökte vi jämföra flera metodkällor, för att utröna om eventuella skillnader i 
benämningar och åsikter förelåg. Vi uppvisar i viss utsträckning exempel på olika synvinklar i 
vårat metodologiska resonemang. Många av de metodböcker som vi använt kan anses gamla. 
De är främst daterade från 1980-talet och framåt. Vi menar dock att detta inte är ett problem, 
eftersom många av de etablerade teorierna kring vetenskaplig metod förändras i långsam takt.

Ett krav på böcker som källor i övrigt, till, till exempel teoridelen, var att de gärna skulle 
användas som kurslitteratur eller vara omskrivna i den akademiska världen. Vi använde oss 
till exempel av Kotlers et al (2005) ”The Principles of Marketing” till ett litet avsnitt i vår 
teoretisering. Detta är en bok som används som kurslitteratur på universitet runtom i världen. 
Kotler måste anses vara en dignitet inom området marknadsföring, och därför bedömde vi att 
källan skulle anses användbar. Vidare är det teoretiska materialet i form av vetenskapliga 
artiklar över implementering av CSR begränsat i dagsläget, varvid vi fann det befogat att även 
använda böcker i viss utsträckning. Det finns en rad böcker över ämnet CSR och  några 
enstaka som behandlar implementering av CSR. Vi har använt böcker i begränsad 
utsträckning och merparten av källorna i vårt teorikapitel är vetenskapliga artiklar.  Till en av 
de böcker vi använt står Kotler än en gång som författare, en författare som vi menar är en 
dignitet inom marknadsföring och därmed en god källa.  
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3. TEORI

Här presenterar vi uppsatsens teoretiska referensram som ligger till grund för den empiriska 
studien. CSR behandlas inledningsvis mer generellt i syfte att öka läsarens förståelse för 
begreppet, vidare skildras implementering av CSR utifrån en huvudmodell som kompletteras 
med ett mindre antal andra teorier. Avslutningsvis beskrivs intressentteori då denna teori är 
närliggande den om CSR. 

3.1 Corporate Social Responsibility 

1979 presenterade Carroll en modell över företags totala sociala ansvar. Vissa anser att detta 
var startskottet för teoretiseringen kring Corporate Social Responsibility, CSR. Modellen 
innefattar fyra olika dimensioner av begreppet; vilka kan illustreras som fyra block. I botten 
ligger företagets ekonomiska ansvar, sedan följer dess juridiska, dess etiska och längst upp 
dess oinskränkta (discretionary) ansvar. (Se figur 1.) Storleken på blocken i modellen 
motsvarar grovt de olika dimensionernas betydelse. Carroll reviderade senare modellen, och 
förändrade modellen till en pyramid, samt bytte namn på det översta lagret, från oinskränkt 
ansvar till filantropiskt ansvar. (Se figur 2.)

   
(Figur 1: Carroll, 1979, s.499, Figur 2: Carroll, 1991, s.42)

Företagets ekonomiska ansvar
Företags syfte har traditionellt sett varit att skapa varor och tjänster som samhället har behövt, 
samt att göra en hälsosam vinst. Carroll (1991) menar att det verkar som att vinstmaximering 
har blivit det främsta målet för företag. Utöver detta innebär företags ekonomiska ansvar att 
bland annat bibehålla en stark marknadsposition, att vara effektiva med resurserna och att 
göra regelbundna vinster.
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Företagets juridiska ansvar
Företag förväntas att lyda samhällets regler och förordningar medan de uppfyller sina 
ekonomiska förpliktelser. Dessa lagar kan förvisso anses vara en kod för samhällets kollektiva 
etik, men är trots detta lika viktiga som företagets ekonomiska ansvar.(Carroll, 1991)

Företagets etiska ansvar
Detta ansvarsområde täcks delvis in av lagar och förordningar, men för att anses som ett etiskt 
företag räcker det inte att följa dessa. Det gäller att göra mer än det som krävs av lagen, och 
istället fokusera på de beteenden och normer som samhället i stort anser vara rättvisa eller 
etiskt riktiga. I många fall kan det vara svårt att veta hur mycket som krävs av ett företag för 
att det ska anses infria sitt etiska ansvar, och det kan vara svårt för företag att sätta sig in i 
frågan. Trots detta kan förändringar av etiska värderingar inom en organisation vara väldigt 
viktiga. Detta gäller inte minst för att få till stånd ändrad lagstiftning, där företagsengagemang 
kan fungera som en viktig katalysator. Viktiga bitar kring företags etiska ansvar utgörs bland 
annat av en vilja att agera efter förväntningar från samhället med avseende på etik, att 
acceptera nya värderingar och normer i samhället samt att ha en förståelse för att etiskt 
handlande går längre än lagstiftning.(Carroll, 1991)

Företags filantropiska ansvar
Filantropiskt ansvar rör företagets strävan efter att vara goda samhällsmedborgare. Ordet 
filantropi kan översättas till välgörenhet eller människokärlek. En stor skillnad mellan 
filantropiskt och etiskt ansvar är att samhället inte kräver det senare, utan att det istället ses 
som en bonus. Om ett företag väljer att inte infria sitt filantropiska ansvar så bedöms det inte 
vara oetiskt per definition, vilket sker om något av de andra ansvarsområdena åsidosätts. 
Exempel på filantropiskt ansvar är när ett företag väljer att avsätta pengar eller andra resurser 
för att till exempel stötta en lokal skola, utbilda arbetslösa eller på annat sätt ger någonting 
tillbaka till samhället. (Carroll, 1991)

Carroll (1979) beskriver företags oinskränkta (discretionary) ansvar för sådant ansvar som 
samhället inte kräver av företaget. Det är måhända inte rätt att kalla det för ansvar, eftersom 
att sådana engagemang sker helt på företagets villkor och initiativ. Vi vet inte varför Carroll 
valde att döpa om det fjärde och översta ansvaret, men en möjlig förklaring är att filantropi är 
ett bättre ord för att beskriva vad ansvaret innebär.   

3.2 Implementering av CSR

Vi använder Maignans et al (2005) modell över implementering av CSR som huvudsakligt 
underlag för vår beskrivning av teori på ämnesområdet. (Se figur 3.)  

Maignan et al (2005) presenterar en intressentbetonad modell som steg för steg beskriver 
implementeringen av sociala ansvarsfrågor utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Modellen 
är tänkt att ge en sammanhängande bild av CSR och fungera som ett program för arbetet med 
sociala ansvarsfrågor. Marknadsföringsbeslut skall utifrån modellen grunda sig i 
organisationens normer och värderingar. Modellen beskriver implementeringen av CSR i åtta 
steg. Att; upptäcka normer och värderingar i organisationen, identifiera intressenterna, 
identifiera intressenternas problemområden, fastställa innebörden av CSR, granska gällande 
praktik, implementera CSR initiativ, främja CSR och att erhålla intressenternas feedback. 
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(Figur 3: Maignan et al, 2005, s. 966)

Första steget i Maignans et al (2005) modell för implementering av 
CSR, att upptäcka normer och värderingar i organisationen, 
beskriver hur viktigt det är att ett CSR-program stämmer överens 
med de värderingar, normer och mål som finns i organisationen. 
Detta första steg är tänkt att identifiera de normer och värderingar 

som är väsentliga för arbetet med CSR. Väsentliga värderingar är sådana som anger de 
intressentproblem som organisationen anser som viktiga. Det är även viktigt att förstå vilka av 
organisationens ageranden som är av största vikt för olika intressenter. En organisations 
normer och värderingar kan återfinnas i formella dokument, såsom årsredovisningar, mål 
formuleringar och på webbsidor.

Rocha et al (2007) identifierar sju viktiga element för att uppnå en lyckad CSR-
implementering; intressenterna, resurser, ledarskapet, processer, värderingar, mål och 
slutligen resultat.  De beskriver CSR-implementeringen med hjälp av en motoranalogi. 
Motoranalogin innebär kortfattat att intressenterna startar processen genom att förse företaget 
med resurser av olika slag, till exempel arbetskraft. Resurserna utmynnar, stödda av 
företagens mål och ledarskap, i ett resultat som fungerar som feedback tillbaka till 
intressenterna som sätter igång skeendet igen. Merparten av de element Rocha et al (2007) 
identifierar beskrivs i vår genomgång av implementeringsprocessens olika faser. 

Element fem handlar om värderingar; principer, policys och andra etiska riktlinjer. Rocha et al 
(2007) skriver: ”When properly formulated, values can help facilitate the development of a 
strong organizational culture that values stakeholder engagement” (Rocha et al, 2007, s. 3)

Rocha et al (2007) menar att välformulerade företagsvärderingar kan hjälpa till att befästa en 
bra företagskultur som värderar input och engagemang från intressenterna. Det är med andra 
ord inte bara företagskulturen som påverkar företagets värderingar, utan värderingarna kan 
också påverka företagskulturen.



24

Verlinde och Luijten (2002) i Cramer et al (2006) skriver vidare att företagsvärderingar ger 
vägledning åt organisationer och för personalens handlande. Företagsvärderingar skapar en 
gemensam ram för vad som anses vara rätt och fel inom organisationen.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att företagens värderingar verkar spela en central roll 
för hur framgångsrik implementeringen av CSR eller liknande program blir. Dessutom tycks 
välformulerade värderingar fungera som en moralisk kompass för de anställda. 

 Maignan et al (2005) beskriver vidare steg två i 
implementeringsprocessen, som består i att identifiera företagets
intressenter. Vid hanteringen av detta steg är det viktigt att reda ut 
de behov och önskemål som intressenterna har. Altman och Petkus 
(1994) menar att det kommer att finnas motsättningar i 

intressenternas behov. Motstridiga behov kan komma att kräva konsultation och engagemang, 
formulering av alternativ, kommunikation och ledarskap samt implementering av justerbar 
policy. Mitchell et al (1997) menar vidare att företagets benägenhet att tillgodose 
intressenternas behov beror på huruvida intressenterna besitter egenskaper av antingen makt, 
legitimitet eller nödvändighet. Makt, legitimitet och nödvändighet påverkar även till vilken 
grad företaget lägger märke till olika intressenter . Hur beroende organisationen är av en viss 
grupp intressenters tillgångar för sin fortsatta överlevnad, samt hur en viss intressents välfärd 
beror på organisationens framgång, är användbara frågor för att uppskatta makten hos en 
intressent. Målet för steg två är att i slutskedet ha en lista över grupper av intressenter samt en 
grov uppskattning av deras gemensamma makt.

Rocha et al (2007) beskriver en intressent som en aktör som har inflytande över eller intresse i 
företagets framgångar, och betonar intressenternas tudelade roll gentemot organisationen. 
Intressenterna genererar inte bara input till företaget utan påverkas även av det som företaget 
skapar. De beskriver i enlighet med Maignan et al (2005) även hur ett företag kan vilja möta 
en särskild intressents behov i större utsträckning än andra, och att detta kan ske genom en 
förändring av företagets interna processer.

 Innebörden i steg tre, att identifiera intressenternas problem menar 
Maignan et al (2005) är att förstå kärnan i de angelägenheter som 
intressenterna uppvisar. Steg ett och två bidrar båda till att identifiera 
de intressenter som besitter mest makt och legitimitet. Graden av 
makt och legitimitet bestämmer sedan nödvändigheten i att möta 

dessa intressenters behov.  Främst är det de angelägenheter som berör intressenter som är 
starka med avseende på dessa egenskaper som man försöker förstå i steg tre. Information och 
kunskap om intressenter kan erhållas på en rad olika sätt och många gånger inom själva 
organisationen. Säljare, inköpschefer, marknadsföringsspecialister och kundtjänstspecialister 
kan till exempel ha stor kunskap om den allmänna meningen samt de åsikter och 
angelägenheter som finns hos kunder och leverantörer. Vidare kan dokument som publicerats 
av intresseorganisationer såsom icke-statliga organisationer, fackorganisationer, konkurrenter 
eller regeringsorgan tillhandahålla relevant information. Paneldiskussioner eller intervjuer 
med olika intressenter kan även vara användbara för att bättre förstå intressenternas 
uppfattningar och förväntningar. Vid paneldiskussioner och intervjuer kan man fokusera på 
frågor som reder ut hur intressenterna ser på CSR och vad som gör en organisation ansvarsfull 
eller icke ansvarsfull. Frågor om den aktuella organisationen kan innefatta intressenternas 
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(Figur 4: Carisle och Faulkner, 2004, s. 145)

uppfattning om vilka negativa påverkningsfaktorer organisationen har på samhället, gentemot 
vem organisationen har ett ansvar samt hur organisationen aktivt kan bidra till intressenternas 
välmående.  Resultatet av steg tre bör i slutändan vara en tydlig lista över olika intressenter, 
deras angelägenheter samt ramarna till en strategisk plan.  

En fyrastegsmodell för att inkludera CSR i ett företags kultur har utvecklats av  Carisle och 
Faulkner (2004). Det första steget handlar om att utveckla en medvetenhet för de 
problemområden som är aktuella för det specifika företaget med avseende på CSR. (se figur 
4.) I såväl Maignan et al (2005) som Carisle och Faulkner (2004) återfinns med andra ord 
identifieringen av nyckelområden för företagen som en viktig del i en lyckad CSR-
implementering. Carisle och Faulkner (2004) vill visa på hur CSR kan inkluderas i företagets 
interna kultur. Det kan anses vara att gå ett steg längre än att ’bara’ implementera ett CSR-
initiativ, som Maignan (2005) et al belyser. Vi anser att det finns viktiga gemensamma drag i 
Maignan et al (2005) och Carisle och Faulkner (2004). Ordningen i vilken 
implementeringsprocessen skildras skiljer sig mellan de två modellerna, vilket vi ser som 
naturligt då de belyser olika skeden av en process. 

 När man kommit till steg fyra, att 
fastställa innebörden av CSR, har 
det genererats information om 
CSR i och utanför organisationen. 
Informationen i de tre första 

stegen ska i steg fyra forma en konkret definition av CSR 
som passar organisationen i fråga. Den definition man i 
organisationen kommer fram till borde tydliggöra motiven 
som ligger till grund för engagemanget i CSR och även de 
intressenter och ämnen som prioriteras av organisationen. 
Det ska bli tydligt varför det är i organisationens intresse 
att utöva CSR och vilka intressenter och frågor som i 
huvudsak är målen för CSR arbetet. (Maignan et al, 2005)

Till viss del motsvaras detta steg av det första steget i 
Carisles och Faulkners (2004) modell. (se figur 4.) Här 
beskrivs att utvecklandet av en policy ska styra det fortsatta 
CSR-arbetet. 

Värt att notera är att Rocha et al (2007) saknar 
motsvarighet till punkt fyra i sin modell. Rochas et al 
(2007) modell är utvecklad för implementering av CSR 
men även andra program i en organisation, vilket delvis 
förklarar avsaknaden av ett definitionsbetonat steg.    

 Steg fem enligt Maignan et al 
(2005), granska gällande praktik, 
innebär vidare att undersöka 
vad organisationen redan gör 
för att hantera frågor som är 

viktiga för intressenter samt att se var man behöver förbättra sig. Genom att värdera och 
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rapportera företagets prestationer och att försöka uppfylla det sociala ansvar som 
intressenterna förväntar sig utförs en social granskning. Den sociala granskningen är viktig då 
den visar på organisationens engagemang i sociala ansvarsfrågor och den bör ge en 
regelbunden, omfattande och jämförbar feedback från intressenterna. Arbetet i steg fem bör 
resultera i att organisationen har en tydlig bild över aktiviteter som antingen behöver 
förbättras eller upptas. 

Rocha et al (2007) nämner mätning och utvärdering av nya system som det sista elementet i 
deras modell. Denna punkt benämns som ’resultat’ i modellen, men det finns liknande drag 
mellan den punkten och steg fem i Maignans et al (2005) modell. Rocha et al (2007) betonar 
att mätning av det nya systemet skall ske internt, men i modellen finns även en feedback- loop 
som sammankopplas med intressenterna. 

Härav anser vi att Maignan et al (2005) och Rocha et al (2007) menar att intressenterna ska 
spela en viktig roll för utvärderingen av implementeringen inom organisationen. Detta utgör 
kanske den främsta likheten mellan de två olika beskrivningarna av 
implementeringsprocessen. Rocha et al (2007) har valt att placera feedback- funktionen sist i 
sin modell, medan Maignan et al (2005) har två tillfällen för feedback i sin modell för 
implementeringsprocessen; steg 5 och steg 8. Det är  osäkert huruvida feedback- funktionen i 
steg fem inom Maignans et al (2005) modell behöver gå via intressenterna. Företagets CSR-
engagemang kan lika gärna utvärderas internt.

I Carisle och Faulkners (2004) artikel finns motsvarigheten till att granska gällande praktik 
först under steg tre, vilket benämns ’inledande implementering’. (se figur 4.) Här nämns att 
organisationen ska publicera resultaten av mätningar med avseende på CSR-
implementeringen men också att företaget ska sprida rapporter om CSR-initiativ bland annat 
till intressenterna för att involvera dessa.

Att utvärdera rådande praktisering av CSR verkar sammanfattningsvis vara någonting som 
samtliga författare poängterar. Det finns skillnader i hur det beskrivs eller i vilket steg av 
implementeringsprocessen det skall ske, men instinktivt upplever vi att det måste vara en 
viktig del av implementeringen. Vi tror att det är svårt att implementera och marknadsföra 
CSR-initiativ utan att först utvärdera hur existerande CSR-arbeten fungerar, och vi verkar få 
medhåll från artikelförfattarna.

 De förbättringsområden och utmaningar som identifierats i steg fem är 
de som i steg sex, att implementera CSR-initiativ, skall prioriteras när 
denna process inleds. I implementeringsskedet bör det övervägas vilka 
finansiella och organisatoriska satsningar som krävs för olika initiativ. 
Vissa förbättringsområden kan även bedömas vara mer angelägna och 

brådskande än andra, vilket bör beaktas vid prioriteringen av olika utmaningar. Det är viktigt 
att fördela ansvaret för separata CSR-initiativ såväl som för hela implementeringsprocessen 
för CSR när organisationen kommit fram till en lista över relevanta problemområden för CSR. 
Att tillsätta en individ eller en grupp som övervakar arbetet med CSR är viktigt för att olika 
initiativ skall hänga samman och grunda sig i organisationens fastslagna definition av CSR.  
(Maignan et al, 2005)

Carisle och Faulkner (2004) har i sin fyrastegsmodell låtit implementeringen av CSR få 
representeras i de två sista stegen. I steg tre, kallad ’inledande implementering’ beskrivs som 
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tidigare nämnts, att information om mätningar samt rapporter med avseende på CSR skall 
spridas. Här nämns också att organisationens olika avdelningar ska få abstrakta riktlinjer för 
hur deras arbete mot CSR ska bedrivas. (se figur 4.) Exempel på hur detta kan genomföras är 
att anställa en CSR-ansvarig, i likhet med Maignan et al (2005), eller ställa krav på sina 
leverantörer. I steg fyra, ’integrering’, blir riktlinjerna mer konkreta. Företaget bör göra 
mätningar över hur väl de nya riktlinjerna efterlevs, och organisationen ska se till att varje 
avdelning gör sin del. I detta steg är tanken att företagets kultur ska spegla dess CSR-
engagemang. 

Vad gäller de sju elementen som Rocha et al (2007) presenterar motsvaras steget att 
implementera CSR-initiativ bäst av elementen tre och fyra; ’ledarskapet’ och ’processen’. 
Ledarskapet ska se till att organisationen kan arbeta i rätt riktning. Processerna ska se till att 
organisationens output passar intressenternas önskemål. I en efterföljande motor-analogi 
beskrivs processen som motorns rotor, som med en roterande rörelse för maskinen framåt. 
Under elementet ’processen’ beskriver egentligen Rocha et al (2007) en hel 
implementeringsprocess i sig: ”Those processes must be planned, implemented, operated, 
controlled and improved.” (Rocha et al, 2007, s. 85)

  Steg sju, att marknadsföra CSR, handlar om att skapa en 
medvetenhet bland såväl interna som externa intressenter om de 
initiativ organisationen tar. Miljörapporter, sociala rapporter, 
webbsidor och traditionell marknadsföring är olika sätt att 

kommunicera vad organisationen åstadkommit. För att hantera CSR på ett bra sätt krävs 
fortsatt information om olika intressenter. Det är till organisationers fördel att försöka skapa 
en medvetenhet om CSR men även att knyta band med intressenter och engagera dem i sina 
CSR-initiativ. Steg sju syftar främst till att åstadkomma engagemang från intressenter genom 
att uppmuntra utbytet av åsikter och idéer. Genom att framhäva att organisationen och 
intressenterna delar samma uppfattning om viktiga frågor stimuleras bandet och relationen 
mellan organisation och intressenterna. (Maignan et al, 2005)

Rocha et al (2007) saknar motsvarighet till detta steg i deras modell, vilket vi inte ser som 
konstigt. Elementen och motoranalogin är mer eller mindre utvecklade för att göra om 
företagets interna processer, och därför har de mindre fokus på omgivningen än modellerna av 
Maignan et al (2005) och Carlisle och Faulkner (2004).

I modellen som Carlisle och Faulkner (2004) utvecklat finns det en punkt under steg två, 
’främja’ medvetenhet  som de kallar för rapportpublicering. Enligt Maignan et al (2005) är 
syftet med att marknadsföra CSR att skapa en medvetenhet om företagets CSR- initiativ. 
Detta uppnås givetvis till viss del av den rapportpublicering Carlisle och Faulkner (2004) 
föreslår.

Det sista steget i processen enligt Maignan et al (2005) är steg åtta, 
att erhålla intressenternas feedback. Erhållandet av feedback från 
intressenterna kan ske på ett antal olika sätt. Aktiviteter i steg sju 
kan hjälpa till att främja en dialog med intressenterna men feedback 
kan genereras genom att använda till exempel undersökningar om 

tillfredställelse och rykte. Djupintervjuer med till exempel privata aktieägare och icke-statliga 
organisationer är en mer kvalitativ metod för att generera feedback. Feedback från intressenter 
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bör i ett längre perspektiv användas som input för att omvärdera de tre första stegen i 
implementeringsprocessen. Det är väsentligt att följa upp de åsikter och den bild 
intressenterna har av organisationen regelbundet. Förändringar bör integreras i organisationen 
samt dess normer och värderingar. Företagets definition av CSR kan till följd komma att 
revideras. 

Rocha et al (2007) och Carisle och Faulkner (2004) innehåller båda delar som liknar steg åtta, 
’att erhålla intressenternas feedback’, i Maignan et al (2005). Rocha et al (2007) använder 
punkten ’resultat’, som vi nämnt tidigare. De beskriver punkten ‘resultat’ som följer: ”The 
outcome of the system, measured internally by performance indicators for quality, 
environment, health and safety, and social responsibility and externally by the level of 
stakeholder satisfaction.” (Rocha et al, 2007, s. 85) Den output som genereras från systemet 
skall alltså mätas både internt, genom diverse mått, men även externt genom att undersöka hur 
nöjda intressenterna blir.

Carisle och Faulkner (2004) antyder att feedback ska erhållas från intressenterna under steg 
tre, ’inledande implementering’. De nämner till skillnad från Maignan et al (2005) att 
intressenterna skall involveras endast under ett tillfälle av CSR-implementeringen, under 
inledningsskedet. 

(Figur 3: Maignan et al, 2005, s. 966)

3.2.1 Tvåstegsmodell för CSR-implementering

Cramer (2006) har utvecklat en mer policy-fokuserad implementeringsmodell för CSR-
initiativ. Enligt den här modellen måste företag följa två steg när CSR implementeras i ett 
företag. Cramers (2006) modell kan ses som konflikterande till Maignans et al (2005) modell 
men vi menar de två är möjliga att förena. Författaren baserar dessa steg på riktlinjer från 
OECDs riktlinjer för multinationella företag och FNs Global Compact-riktlinjer. 
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Det första steget handlar om att företaget måste utvärdera företagets nuvarande situation med 
avseende på CSR. Denna bedömning bör baseras på OECDs riktlinjer och utmynna i en ”code 
of conduct”. Det finns enligt Cramer (2006) nio övergripande punkter inom dessa riktlinjer; 
till en början måste företagen upprätta generella policys för sitt CSR-arbete. Företag bör också 
delge omvärlden relevant information regelbundet kring sina CSR-aktiviteter. Företagen bör 
se till att inte bryta lagar rörande sina anställda, och uppvisa respekt för deras rättigheter. Att 
bevara miljön är någonting som företaget bör sträva efter, bland annat genom att träna sina 
anställda med avseende på miljöarbete och sätta detta arbete i system. Företag bör se till att 
deras produkter eller tjänster håller bra kvalitet och säkerhet, och agera enligt rådande 
affärsseder med avseende på dessa. Dessutom bör företagen sträva efter att använda ny teknik 
i så stor utsträckning som möjligt, baserat på verksamhet, och samtidigt respektera 
upphovsrätten. Företag bör se till att inte bryta mot regler rörande konkurrens, och slutligen 
även betala skatt och därigenom stödja länderna som de verkar i. När företagen har skapat 
’codes of conduct’ kring dessa ämnen bör de kommuniceras till företagets intressenter. 

Det andra steget handlar om att prioritera bland de policys som företaget har utvecklat. Detta 
bör göras i enlighet med internationella standarder och riktlinjer för CSR. (Cramer 2006)

3.2.2 Vilka CSR-initiativ skall företag välja?

Sex kriterier kan enligt Kotler och Lee (2005) underlätta valen i samband med CSR-
aktiviteter:

1. Företag bör endast välja ett fåtal problemområden att arbeta med

Författarna menar att detta är nödvändigt för att företaget skall kunna uppleva att det bidrar 
till en reell förändring i samhället, då större resurser fokuseras på de områden som valts ut. 
Detta underlättar också för företaget att bygga relationer med organisationerna som de 
samarbetar med.

2. Företag bör välja problemområden som existerar lokalt där verksamheten bedrivs.

Att välja lokala problemområden bör göra att lokala samhällen noterar företagets initiativ, 
vilket i sin tur kan leda till att företaget lättare hittar utbildad arbetskraft i framtiden. Det ger 
också ökad trovärdighet i påståendet ”att ge någonting tillbaka till samhället”.

3. Företag bör välja problemområden som stämmer väl överens med företagets 
värderingar, mål, produkter och tjänster.

Detta gör att kunder lättare tar till sig och accepterar företagets engagemang. De anställda har 
troligtvis redan det tekniska kunnandet för att arbeta inom området, och investerare kommer 
sannolikt att bedöma initiativet som uppriktigt.

4. Företag bör välja problemområden som kan tänkas förbättra deras prestationer med 
avseende på mål för verksamheten. 

Författarna exemplifierar genom att nämna företaget Chiquita, som bestämde sig för att 
minska mängden kemikalier under odlingsprocesser, och tjänade pengar på minskade utgifter 
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för bekämpningsmedel. Detta är ett bra exempel på hur ett företags miljöinitiativ kan få 
positiva ekonomiska konsekvenser för företag. 

5. Företag bör välja problemområden som nyckelgrupper i samhället bryr sig om.

Nyckelgrupperna kan bestå av konsumenter, anställda, investerare med flera. Stödet för 
företagets CSR-initiativ kommer troligtvis att förbättras markant om dessa grupper bryr sig 
om de problemområden som företaget väljer. 

6. Välj problemområden som kan stödjas under en längre tidsperiod.

Enligt författarna tar det tid innan företaget får uppmärksamhet för sitt arbete med en viss 
fråga. Att lyckas med ett CSR-initiativ tar ofta också lång tid. Om ett företag arbetar med en 
specifik samhällsfråga kan omvärlden så småningom koppla ihop företaget med frågan. Det är 
därför viktigt att samhällsfrågan är en sådan som kommer att vara aktuell en längre tid.

Som beskrivits i Maignan et al (2005) har företagets intressenter en central roll under flera 
delar i den process under vilken CSR-implementering bör ske. Moir (2001) menar att ett 
företags intressentteori är grunden för att kunna analysera de grupper som företaget bör agera 
ansvarsfullt mot. I kommande avsnitt diskuteras intressentteori. Bland annat vilka som kan 
anses vara ett företags intressenter och vilka egenskaper dessa har.

3.3 Intressentteori

Konceptet ”stakeholder theory”, eller teorier kring företags intressenter, introducerades av 
Freeman 1984 (Morsing och Schultz, 2006). Att kunna hantera de varierande intressen som 
olika intressenter har inom ett företag har blivit en viktig fråga. Ett av målen med teorier kring 
intressenter är att skapa ett sätt att ena det sociala och de ekonomiska aspekterna av företags 
handlande (Harrison och Freeman, 1999). 

Miller och Lewis (1991) definierar företagets intressenter som:
”[…] the groups or persons (natural or coprorate (sic!)) who do/can affect the firm, or who 
are/can be affected by the actions of the firm. Stakeholders are people or organizations who 
can help or hurt the corporation.” (Miller och Lewis, 1991, s 55)

Denna definition är utvecklad av Miller och Lewis (1991) men utifrån Freemans definition 
från 1984. Den beskriver att företagets intressenter består av alla som kan påverka företaget 
eller som påverkar företaget. Intressenter består även av dem som påverkas eller kan påverkas 
av företagets handlingar. Slutligen poängterar Miller och Lewis (1991) att intressenter till ett 
företag är människor eller organisationer som antingen kan hjälpa eller stjälpa företaget. 

Enligt denna definition finns det en rad olika aktörer som kan anses tillhöra ett företags 
intressenter. De menar att relationerna mellan företaget och dess intressenter kan vara av olika 
karaktär. Vissa har en deltagande karaktär, som konsumenter, aktieägare, anställda med flera. 
Andra kan vara rena motståndare till företaget, till exempel konkurrenter, fack eller 
miljögrupper.  (Miller och Lewis, 1991)
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Clarkson (1995) gör skillnad på två grupper av intressenter; primära och sekundära. Primära 
intressenter är sådana som är nödvändiga för företagets överlevnad. Exempel på sådana är 
företagets anställda, kunder eller aktieägare. Sekundära intressenter är istället sådana 
intressenter som inte är nödvändiga för företagets överlevnad. Företaget bedriver inte heller 
handel eller andra transaktioner med dessa intressenter. Exempel på sådana intressenter kan 
vara intressegrupper eller media. 

Phillips (2003) skiljer istället på normativa intressenter, ”härledda” intressenter (derivative 
stakeholders) och icke-intressenter. Normativa intressenter är sådana som skall tjäna 
någonting på företaget. Exempel på sådana är anställda, aktieägare eller kunder. Härledda 
intressenter är sådana som måste hanteras på grund av deras potentiella effekt på företaget och 
dess normativa intressenter. Man kan därmed säga att deras legitimitet härleds från 
intressenternas förmåga att skada företaget. Ett exempel på en härledd intressent är media. 
Företag lägger inte fokus på att se till att media frodas, men företag bör vara medvetna om 
vilken effekt media kan ha på företagets normativa intressenter. Icke-intressenter är sådana 
mot vilka inte företag har några intressentbaserade moraliska skyldigheter överhuvudtaget. 
Dessa bör enligt Phillips (2003) ignoreras av företagen, eftersom att deras potentiella effekt på 
de normativa intressenterna är minimal.

Vi anser i enlighet med Clarkson (1995) att sekundära intressenter också har stor betydelse för 
företagets överlevnad eftersom dessa kan påverka primära intressenter. Vi anser dessutom att 
sekundära intressenters influenser kan påverka de primära intressenterna i sådan utsträckning 
att det påverkar deras relationer med företaget. Vi tror därför att sekundära intressenter också 
är nödvändiga att ta hänsyn till.

Den definition som Hannan och Freeman (1984) skapat samt Miller och Lewis (1991) 
utvecklat är så pass bred att det krävs kompletterande teorier för att besvara vissa frågor kring 
intressenterna (Mitchell et al, 1997). Dessa centrala frågor utgörs av vilka som ska anses 
tillhöra företagets intressenter, samt vilka intressenter som företagen bryr sig om. Svaret på 
den första frågan erhålls genom det som Mitchell, et al (1997) kallar för ”normative theory of 
stakeholder identification”, vilket kan översättas som ”normbaserade teorier kring 
identifieringen av företagets intressenter”. Normbaserade teorier handlar med andra ord om 
vilka aktörer i samhället som ska anses tillhöra ett företags intressenter. För att svara på vilka 
intressenter som företag väljer att lyssna på mer än andra används ”descriptive theory of 
stakeholder salience”. Denna teori beskriver utmärkande drag för olika intressenter. 

Hill och Jones (1992) hävdar att relationen mellan företag och deras intressenter kan 
kännetecknas av ett utbyte. De exemplifierar detta genom att nämna att aktieägare satsar sitt 
kapital för att sedan kräva utdelning på sina pengar. Anställda satsar tid och kraft åt företaget 
för att sedan kräva lön för sitt arbete. Hill och Jones (1992) nämner även samhället i stort, 
som bidrar med infrastruktur till företaget. Samhället kräver i gengäld att företagen ska lyda 
lagen och helst förbättra samhället under processens gång. Hill och Jones (1992) menar att 
olika intressenter har olika stor betydelse för företagets framgång. För att illustrera detta gör 
de skillnad mellan en anställd som lätt kan ersättas och en anställd som har specialkompetens. 
Den anställde med specialkompetens anses vara viktigare för företaget, och författarna menar 
att hon eller han kan ställa höga krav på företag med avseende på ersättning och handlingar. 

Företagets resurser måste distribueras rättvist mellan de primära intressenterna. Om en 
intressent upplever att den missgynnas kan det leda till att intressenten väljer att bryta sin 
relation med företaget. Detta kan hota företagets fortsatta överlevnad. (Clarkson, 1995)
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Det finns enligt Mitchell et al (1997) tre faktorer som avgör hur mycket uppmärksamhet en 
intressent får från företag; ’power’, 
’legitimacy’ och ’urgency’. Med ’power’ 
menas ’makt’; en aktörs förmåga att få till 
stånd ett efterfrågat resultat. De betonar att 
makt inte är ett statiskt fenomen, utan kan 
erhållas eller förloras. ’Legitimacy’, eller 
’legitimitet’, är ett koncept som inte sällan 
kopplas samman med begreppet makt. Om 
makt används på ett illegitimt sätt kan den 
inte bibehållas en längre tid. Samtidigt 
spelar det ingen roll om intressenten har 
legitima krav på företaget om den inte har 
någon makt att följa upp kraven med. 
Författarna hävdar att legitimitet rör 
beteenden och strukturer som accepteras 
eller förväntas av samhället i stort. Den sista 
faktorn som avgör företagets benägenhet att 
uppmärksamma en intressents önskemål är 
’urgency’. Detta begrepp rör hur brådskande någonting är, och författarna menar att två 
kriterier måste uppfyllas för att ett ämne ska anses vara brådskande. Kraven från 
intressenterna eller relationerna med dem måste upplevas vara av tidskänslig karaktär. 
Dessutom måste kravet vara av stor vikt för intressenten. Mitchell et al (1997) utvecklade 
modellen som beskrivs ovan. (se figur 5.) Enligt författarnas analys tar företag liten hänsyn 
till önskemålen från de intressenter som endast innehar en av de tre egenskaperna 
(representeras av siffrorna 1,2 och 3). Intressenter som innehar två av de tre egenskaperna 
(representeras av siffrorna 4,5 och 6) får mer uppmärksamhet. Studera till exempel siffran 6 i 
modellen. De intressenter som befinner sig inom detta område har både ’legitimacy’ och 
’urgency’, men saknar ’power’. Exempel på intressenter som kan befinna sig i denna zon är 
miljöorganisationer vid en miljökatastrof orsakad av ett företag. Miljöorganisationen har inget 
inflytande över organisationen, men deras krav kan anses vara befogade, och katastrofens 
karaktär kan påkalla omedelbara åtgärder. 

De intressenter som innehar alla tre egenskaper (representeras av siffran 7) får mest 
uppmärksamhet, eftersom att de innehar alla tre egenskaper. De som inte innehar några av de 
egenskaper som krävs anses enligt författarna inte vara intressenter till företaget (siffran 8 i 
modellen).

Clarkson (1995) menar slutligen att det är viktigt att skilja på vad som är intressenternas 
problem och vad som är generella sociala problem. Anledningen till att en sådan åtskillnad är 
nödvändig är att företaget endast har kontakt med och kan hantera sina intressenter.

(Figur 5: Mitchell et al, s. 872)
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4. EMPIRI

I detta avsnitt behandlas det empiriska material som undersökningen genererat. Empirin är 
uppdelad utifrån de tre typerna av företag som studien jämför. Företagens verksamhet 
beskrivs inledningsvis kortfattat och sedan presenteras resultatet från våra intervjuer. Det 
material som finns samlat under rubriken ”Implementeringen av CSR” delas upp i tre 
områden i  analysen.

4.1 Tjänsteföretag

4.1.1 Posten Sverige AB
Med drygt 30000 anställda är Posten AB en av Sveriges största arbetsgivare 
(http://www.posten.se). Företaget är verksamt på marknaderna för administrativa 
meddelanden, direktreklam och logistik. De är ett statligt ägt bolag som levererar till samt tar 
emot paket och brev från alla hushåll och företag i Sverige. (http://www.csrsweden.se, 
referens 2)

Om respondenten

Vår respondent på Posten är chef för Public Affairs. Hon har jobbat inom företaget sedan 
2003 och har haft samma tjänst sedan hon startade. Respondenten jobbar på den enhet som 
heter IR och samhällskontakter, som behandlar CSR-frågor och till exempel sammanställer 
företagets hållbarhetsredovisning. 

CSR-konceptet i företaget

När vi ber vår respondent beskriva den arbetsdefinition Posten har på CSR säger hon att de 
skriver följande i sin hållbarhetsredovisning: ”Postens mål är att förena ekonomisk lönsamhet 
med ett socialt ansvarstagande och ett aktivt miljöarbete”. (Personlig kommunikation, A. 
Brifalk, maj, 2008)

Miljöarbetet menar respondenten är en enormt viktig fråga i Posten då det är ett 
transportföretag och miljöfrågan därmed är prioriterad i företaget. Vidare anser hon att det 
sociala ansvaret är viktigt, främst för att de har väldigt många medarbetare, över 30 000 
stycken. Respondenten beskriver vidare arbetet med CSR, som hon även kallar 
hållbarhetsarbete, som långsiktigt. Ekonomisk lönsamhet i företaget blir en förutsättning för 
att kunna bedriva den här typen av arbete, menar hon. Respondenten beskriver vidare CSR-
arbetet i Posten på följande vis: ”CSR är ju inte en sak, utan det är ju hela verksamheten”. 
(Personlig kommunikation, A. Brifalk, maj, 2008)

Implementeringen av CSR

Före implementering finns ofta en organisation för arbete med CSR. I Posten finns det 
personer och grupper som på olika håll är ansvariga för CSR-initiativen. Till exempel gör IR 
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chefen hållbarhetsredovisningen.  Det finns även en avdelning som jobbar med 
kommunikation samt en avdelning som jobbar med miljö och kvalitet.

Vi ber vår respondent att beskriva de policys och riktlinjer som Posten har för sitt 
implementeringsarbete av CSR. Hon berättar då att eftersom de är ett statligt ägt bolag finns 
det gemensamma riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande. Dessa 
riktlinjer beskriver enligt respondenten mycket tydligt hur de ska jobba med 
hållbarhetsredovisningar, rapportering samt frågor som handlar om etik, miljö, mänskliga 
rättigheter, jämställdhet och mångfald.  

Respondenten beskriver att de statligt ägda företagens externa redovisning ska omfatta 
årsredovisning, kvartalsrapporter, bolagstidning samt intern kontroll och 
hållbarhetsredovisning. De ska vidare vara lika transparenta som för börsnoterade företag. En 
del av riktlinjerna är också att regeringen ska utvärdera efterlevnaden av riktlinjerna för extern 
rapportering. Denna utvärdering redovisas sedan till regeringens årliga skrivelse till riksdagen 
om företag med statligt ägande. Eftersom de statligt ägda företagen är tänkta att vara 
föredömen berättar respondenten att kraven på rapportering och redovisning, från och med 
nästa år, kommer att bli ännu tydligare.

Posten arbetar med ”att balansera målbild” som det kallas. I den balanserade målbilden
sammanställs mål för hela verksamheten. Där finns mål för lönsamhet, kvalitet och till 
exempel miljö. Den balanserade målbilden innebär bland annat att Posten fattat ett 
koncernövergripande miljömål som innebär att de ska minska koldioxidutsläppen med 15 
procent från 2006 till 2010. Processen innan beslutet om ett koncernövergripande miljömål 
fattades och initiativet påbörjades var mycket lång, menar vår respondent. Det är ett initiativ 
som har vuxit fram och respondenten säger: ”vi ser ju också att framförallt våra kunder 
ställer krav på att vi tar ansvar, vår ägare ställer krav på att vi tar ansvar.” (Personlig 
kommunikation, A. Brifalk, maj, 2008)

Beslutet om initiativet påverkades alltså av de krav Postens kunder och ägare ställde på dem.  
Efter ett samarbete mellan enheterna miljö och kvalitet, kommunikation, samt styrelse och 
koncernledning fattades beslutet om CSR-initiativet. 

När vi undrar hur Posten lyssnar av samhällets önskningar påpekar respondenten att 
kundkontakterna är väldigt viktiga. Relationen till kunderna men även relationen till ägaren 
och ägarkretsen menar respondenten förser dem med viktig information. Ett exempel hur 
omvärlden påverkade Postens arbete med CSR var att de upptäckte mer och mer krav, inte 
minst från den offentliga sektorn att man skulle redovisa hur man arbetade med hållbarhet. 
Detta resulterade i att man bröt ur den delen ur årsredovisningen och skapade en separat 
hållbarhetsredovisning. 

När Posten introducerat ett CSR-initiativ menar vår respondent att nästa steg under 
implementeringen handlar om att introducera det för alla medarbetare. Eftersom Posten har 
så pass många anställda är detta ett ganska omfattande arbete. Det är viktigt att medarbetarna 
är medvetna om hur de ska arbeta samt att de vet vad som tillhör den så kallade balanserade 
målbilden och är prioriterade frågor. 

Vår respondent menar att mycket av det arbete som bedrivs med CSR-arbete är långsiktigt. 
De har till exempel arbetat mycket med sina medarbetares hälsa för att minska sjuktalen. 
Sjukfrånvaron har sedan initiativet började sjunkit, men det är ett arbete som görs väldigt 
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långsiktigt och på många fronter. I detta fall är det Human Resource-avdelningen som till 
exempel tar fram underlag för hur initiativet skall genomföras och lyckas. 

Ett annat av Postens initiativ har syftat till att öka tillgängligheten av Postens ombud. I detta 
initiativ har man jobbat tillsammans med handikapprörelsen och pensionärsorganisationerna. 
Respondenten beskriver även detta arbete som långsiktigt, men att de successivt bockar av 
och ser att de kommit längre med arbetet.  

Efter implementeringen har Posten har gjort hållbarhetsredovisningar i ett antal år, och när 
de sammanställer sin hållbarhetsredovisning använder de sig av GRI-riktlinjer, det vill säga 
”Global Reporting Initiatives”. Dessa riktlinjer utgör tillsammans med övrig finansiell 
rapportering underlag för utvärdering och uppföljning av arbetet. Det är, som vi berättat 
tidigare, regeringen som utvärderar arbetet, och från och med nästa år ska man även ha en 
oberoende granskning av hållbarhetsredovisningen. Respondenten menar att det är viktigt att 
man har mätbara mål. Vi undrar hur Posten vet om deras CSR-initiativ har lyckats eller inte, 
och vår respondent menar då att just mätbarheten är viktig. Hon säger att de använder GRI-
systemet för att se var de har kommit, att de har utvecklats och för att förstå vad de gjort och 
inte gjort. GRI-systemet underlättar även en jämförelse från år till år, när det är initiativ som 
löper över många år.

Företagets intressenter

När vi frågar respondenten om Postens intressenter menar hon att hela svenska folket är 
intressenter till företaget. Hon anser att kunderna, såväl privatkunder som företagskunder är 
väldigt viktiga för Posten. Respondenten menar vidare att man alltid kan bryta ner intressenter 
i mindre grupperingar. Posten arbetar till exempel med grupperingar där man har ett särskilt 
behov eller intresse av Postens arbete, till exempel handikapprörelsen, 
pensionärsorganisationer och branschorganisationer. Respondenten säger: ”Men jag skulle 
säga kunder är ju en väldigt viktig intressentgrupp där vi har liksom en dialog om hållbar 
utveckling och vad vi ställer för krav på våra kunder.”[…] ”liksom dom ställer krav på oss.”
(Personlig kommunikation, A. Brifalk, maj, 2008)

Dialogen med intressenterna menar respondenten till exempel sker genom samarbetsgrupper 
som behandlar tillgänglighet och service. Dessa grupper innefattar handikapp och 
pensionärsorganisationerna samt även glesbygdsrörelsen. Kundkontakten har Posten varje 
dag, till exempel genom säljorganisationen. Ledningen får sedan del av kundernas åsikter 
genom den dialog som förs internt i Posten, mellan till exempel inköp och 
försäljningsavdelningarna och ledningen.  

Posten ser det som viktigt att kommunicera sina CSR-initiativ till sina intressenter eftersom 
de som ett statligt företag vill vara ett gott föredöme. Respondenten menar att de vill visa att 
de lever upp till de krav som deras kunder har, samt även visa att Posten ställer krav på de 
leverantörer som man anlitar. Respondenten menar vidare att de hittills inte jobbat 
jättemycket med att kommunicera CSR-initiativen externt, men anser att den 
hållbarhetsredovisning Posten publicerar är ett sätt att kommunicera det de gör. Hemsidan är 
ett annat exempel på kommunikation som visar på Postens CSR-arbete. Vidare beskriver vår 
respondent Postens medlemskap i organisationen CSR Sweden som ett sätt att kommunicera 
CSR-initiativen internt, men även till andra företag. Som medlemmar i CSR Sweden träffar 
Posten andra företag och diskuterar och berättar om CSR-frågor. Det kan handla om vad man 
gör och hur man gör det.   
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4.1.2 SAS
Scandinavian Airlines Sverige är Sveriges största flygbolag med 1615 anställda. Det är ett 
dotterbolag inom SAS-koncernen. (http://www.sasgroup.net,)

Om respondenten

Vår respondent har jobbat på SAS i 40 år. Han är ansvarig för företagets löne- och 
anställningsvillkor, men sitter också med i den arbetsgrupp som skriver företagets 
hållbarhetsrapport.

CSR-konceptet i företaget

När vår respondent beskriver arbetet med CSR i SAS säger han följande:
”[...] man kan säga att CSR det handlar ju om företagets ansvar för miljön, för kunderna, för 
medarbetarna och för ägarna.” (Personlig kommunikation, H. Sillfors, maj, 2008)

Han menar vidare att CSR- arbetet är någonting långsiktigt, en verksamhet som är långsiktigt 
hållbar och som tar ansvar för miljö, kunder, medarbetare och ägare.

SAS publicerar en hållbarhetsrapport samtidigt som årsbokslutet, som innehåller flertalet mått 
samt mål för miljöarbetet och så vidare. Vår respondent menar att den rapporten innehåller 
riktlinjer för hur arbetet med CSR-arbetet skall gå till, han säger: ”Vi har dels en organisation 
och styrningen av det här […] hållbarhetsfrågorna tas av SAS koncerns styrelse och 
behandlas först av management det är alltså koncernledningen vår verkställande 
direktör[...].”(Personlig kommunikation, H. Sillfors, maj, 2008)

Implementeringen av CSR

Det framkommer att det före implementeringen är ledningen som beslutar om vilka CSR-
initiativ som skall implementeras. Idéer till vilka projekt som företaget skall engagera sig i 
kan dock komma från många olika håll. Respondenten menar att grunden för 
hållbarhetsarbetet är behovet att tjäna pengar. Finns de inte kvar som företag kan de inte 
heller bedriva ett hållbarhetsarbete. Idéerna till olika initiativ kan komma från den egna 
organisationen, i kontakt med intressenter eller i samarbetet med någon av företagets många 
leverantörer.  

Vår respondent menar att företaget bedriver ett dialogutbyte med dess intressenter på olika 
sätt. ”Vi har ju också kontinuerligt kan man säga intressentdialoger med alla våra 
intressenter. Träffar ju även också NGO:s, Non Governmental Organizations. Sedan, vår nya 
direktör har ofta möten med riksdagen och berättar ganska mycket om vårt arbete”. 
(Personlig kommunikation, H. Sillfors, maj, 2008)

Företaget har vissa projekt som inte verkar upphöra, utan som istället utvecklas med tiden. 
Respondenten beskriver ett projekt där företaget sponsrar Rädda Barnen, och där har 
sponsringen utvecklas till ett samarbete mellan företaget och organisationen:

”Näe, det har vi ju haft i många år, alltså den består ju i att man har ett samarbete med 
ordföranden eller direktörerna för Rädda Barnen Skandinavien årligen och kommer överens
om att det här är projekt som SAS ska satsa, de pengar som vi lägger in, framför allt är det 
Rädda Barnen som beslutar.” (Personlig kommunikation, H. Sillfors, maj, 2008)
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Vår respondent beskriver hur organisationen för CSR-arbete ser ut under implementeringen, 
baserad på de dokument som finns i hållbarhetsrapporten. Han menar att de har ett 
miljönätverk i hela SAS koncernen som har en director som ansvarar för den dagliga 
verksamheten. Alla bolag i SAS, oavsett om det är flygbolag eller tekniska bolag, har en 
koordinator eller en ansvarig för miljöfrågor, eller CSR-frågor. 

Respondenten säger: ”Det överordnande ansvaret ligger på VD:n i respektive bolag. 
Koncernstyrelsen, koncernledningen och vi som då har det här som ansvarsområde ger 
riktlinjer för hållbarhetsfrågorna.” (Personlig kommunikation, H. Sillfors, maj, 2008)

Respondenten fortsätter att berätta att VD utser någon under sig som blir ansvarig för 
företagets CSR- frågor, och de större bolagen har ofta chefer med miljöansvar. I de mindre 
bolagen är det ofta personer som har andra arbetsuppgifter som utöver dessa får ta på sig 
uppgifter kring till miljöansvar. Dessa personer möts fyra gånger per år i någonting som 
kallas för ”miljönätverket”. Efter dessa möten rapporteras mötets resultat till de respektive 
vicedirektörerna med avseende på en rad frågor, till exempel hållbarhetsfrågor kring 
medarbetare, codes of conducts och ansvarsfrågor. Det finns enligt vår respondent en stor 
grupp med människor som arbetar med dessa områden, vissa är ansvariga på heltid och andra 
har det som deltidsuppdrag. 

”Det sammanställs sedan till en rapport […] sen är det också en grupp med personalchefer i 
SAS som leds av min chef, jag jobbar ju då på Corporate Human Resource,[…] med de 
sociala och kund och medarbetarfrågorna. 
Så att så ser det ut, det finns kan man säga kontinuerligt ansvariga[som] ligger i toppen, det 
finns människor som jobbar med det här[…].”(Personlig kommunikation, H. Sillfors, maj, 
2008)

Respondenten beskriver hur man efter implementeringen använder olika mått inom olika 
problemområden inom SAS för att säkerställa att företagets CSR-initiativ lyckas. Han menar 
att man ska mäta allt som har med hållbarhet att göra. Han säger”[...] vi mäter ju allting och 
redovisar allting, allt från koldioxidutsläpp till liksom medarbetarlycka om vi menar det 
alltså.” (Personlig kommunikation, H. Sillfors, maj, 2008)

Därigenom menar respondenten att de får ett svar på huruvida implementeringen har burit 
frukt eller inte. Resultaten från de olika mätningarna används sedan för uppföljning och  
företaget försöker förbättra sig utifrån detta. Respondenten nämner en rad olika mått som 
används för uppföljningsarbetet: ”Det mesta går ut på att mäta, kvalificera, åtgärda, och hitta 
på nytt och det gör vi varje år så vi redovisar.. kommunicerar.. alltså, waste, avfall, koldioxid, 
om vi har brutit mot några regelverk, flugit in fel […]”(Personlig kommunikation, H. Sillfors, 
maj, 2008)

Vår respondent är missnöjd med företag som Ryan Air, som enligt honom medvetet väljer att 
enbart satsa på låga priser, och därmed åsidosätter miljöarbetet. På frågan om inte SAS kunde 
tjäna på att marknadsföra sina miljöinitiativ får vi svaret: ”Jo, nu försöker man, alltså när vi 
försökte det här då att lägga en peng på att satsa på dom här projekten som jag berättade om, 
dels kanske det inte är gjort tillräckligt attraktivt och inte folk hittar det när man går in på 
nätet och man ska göra för många knapptryck och annat. […] Men vi försöker ju sprida så 
mycket som möjligt.” (Personlig kommunikation, H. Sillfors, maj, 2008)
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Enligt respondenten använder bland annat SAS sin egen tidning på flygplanen för att 
marknadsföra CSR-arbetet som de bedriver. Alla 41 miljoner passagerare som flyger med 
koncernens bolag får tidningen varvid de kan läsa om vad företaget satsar på när det gäller 
hållbarhetsarbete. Samtidigt anser han att det finns en problematik i att marknadsföra sina 
engagemang, han poängterar att de inte skryter om det de gör. Vår respondent pratar mycket 
om hur det numera sker en hetsjakt mot flygindustrin på grund av dess miljöpåverkan. Han 
nämner mycket statistik kring vad han anser vara flygets egentliga bidrag till koldioxidutsläpp 
och liknande. Det kan tänkas att företaget är rädda för att skryta medan media och andra 
aktörer förmedlar en bild av flygindustrin som en miljöbov.

Företagets intressenter

Företaget tar reda på vad deras intressenter vill och tycker på olika sätt, kundernas åsikter 
registreras till exempel genom intervjuer. Respondenten säger att: ”Det är ganska mycket 
dialog med intressenterna hela tiden alltså, alltså våra kunder frågar vi ju väldig mycket, vi 
gör väldigt stora kundintervjuer”. (Personlig kommunikation, H. Sillfors, maj, 2008)

Vidare är inte kunderna de enda som SAS gör undersökningar kring, utan medarbetarna får 
även vara med i undersökningar: ”Vi gör också, det har vi gjort i femton år, en stor 
medarbetarundersökning där alla SAS medarbetare ska få ett frågeformulär som kallas puls, 
personalundersökningar om livet.” (Personlig kommunikation, H. Sillfors, maj, 2008)
Enligt vår respondent tas många aspekter av arbetet inom SAS upp i detta frågeformulär, det 
behandlar upp till trettio, fyrtio frågor om till exempel arbetssituation, kompetens och 
arbetsmiljö

Vi förstår att ett tätare och mer dialogbetonat utbyte sker med andra intressenter: ”Vi har tätt 
samarbete med avtalskunder alltså, vi har ju väldigt täta kontakter med ägare, investerare 
och finansanalytiker i princip nästan varje […] sen kan man säga vi har ju väldigt mycket 
kontakter med myndigheter, politiker, där förs ju diskussioner […] träffar ju någon av de här 
statsgrupperna varje vecka.” (Personlig kommunikation, H. Sillfors, maj, 2008)

Företaget informeras om investerarnas åsikter på ett liknande sätt. Man använder sig av ett 
nätverk när det gäller just hållbarhetsfrågor, men även andra frågor. Respondenten säger att 
Investor Relations träffar ett antal investerare samt att koncernledningen givetvis träffar 
företagets ägare. Företaget har med andra ord en arbetsgrupp eller division som arbetar 
specifikt med kontakter med aktieägare och andra investerare. Dessa håller träffar med 
investerare. Även koncernledningen ägnar sig åt sådana aktiviteter.

Respondenten hävdar att företaget också besöker en del forum där diskussioner förs kring 
frågor som hållbarhet och liknande. Han menar att det finns så många sådana engagemang att 
de som företag därför måste välja ut vad de ska lägga energi på och vilka engagemang de inte 
har tid att delta i.

4.1.3 Svenska Spel 
Svenska Spel är Sveriges största spelföretag som erbjuder sina konsumenter lotterier och 
spel. Företaget har närmare 1950 anställda och är ett statligt ägt bolag. 
(http://www.svenskaspel.se)
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Om respondenten

Vår respondent på Svenska Spel har arbetat inom företaget sedan 1994 på flera olika 
positioner. Idag är hon miljöchef samt har haft det övergripande ansvaret för företagets CSR-
frågor i flera år.

CSR-konceptet i företaget

Vår respondent på Svenska Spel hävdar att CSR inom företaget kan översättas till 
samhällsfrågor. Mer specifikt kan hon inte gå, utan hon menar att CSR är någonting som är 
specifikt för det enskilda företaget och dess verksamhet. Respondenten säger: ”Och för oss så 
handlar ju corporate social responsibility väldigt mycket om spelansvar, det handlar om 
miljö, det handlar om att våra medarbetare ska jobba på en schysst arbetsplats. Det handlar 
till viss del om mångfald […] Utmaningen i att hitta ny arbetskraft i framtiden och så vidare” 
(Personlig kommunikation, P. Forsström, maj, 2008)

Respondenten menar att CSR är väldigt kopplat till den verksamhet man jobbar med och för 
den verksamhet som hon representerar, det vill säga spelindustrin, är spelansvar en central bit. 
Dessutom koncentrerar sig företaget en del på att främja mångfald. Respondenten menar även 
att vad CSR egentligen skall göra är att bygga företagets varumärke.
Implementeringen av CSR

Det blir tydligt att företaget före implementeringen har en policy för hur de ska arbeta med 
CSR-frågor. På frågan om företaget har en policy för sitt CSR-arbete får vi följande svar:
”Jo det måste man ha, annars kan man inte bedriva CSR arbete. För det bygger ju på en 
policy som styrelsen fattar och utifrån det då får man bygga en strategi[…]Och strategin ska 
ju sen leda till ett handlingsprogram, det är först när du har alla de här sakerna på plats som 
du verkligen kan börja jobba med frågan och integrera det i företaget[…]Annars har du ju 
inte mandat att göra någonting och det är ingen som förstår vad du säger heller för CSR är ju 
i väldigt mångas öron och ögon väldigt flummigt och svårt att förstå”. (Personlig 
kommunikation, P. Forsström, maj, 2008)

Det står klart att vår respondent på Svenska Spel anser att komplexiteten i begreppet CSR gör 
det nödvändigt att en policy utvecklas. Utan en sådan kan inte CSR-arbete bedrivas 
överhuvudtaget. CSR-policys skall utmynna i en strategi, som lägger grund för ett 
handlingsprogram, menar hon. Först efter att dessa delar finns kan företaget börja bedriva sitt 
arbete kring området.

Respondenten utvecklar följande resonemang: ”Men det måste ju vara policys som är kopplat 
till det vi gör då och i vårat fall har vi en policy för våra medarbetare förstås, vi har en 
personalpolicy, vi har en spelansvarspolicy, vi har en miljöpolicy.” (Personlig 
kommunikation, P. Forsström, maj, 2008)

Vi undrar vad som händer innan ett CSR-initiativ och en implementering startat, det vill säga 
var de får sina initiativ ifrån och hur processen ser ut innan. Respondenten menar att 
initiativen kommer utifrån att den här typen av frågor är så väl integrerade i företaget. Hon 
menar att alla på företaget funderar över till exempel spelansvarsfrågan. Sedan beskriver 
respondenten hur de träffas i olika forum. Styrelsen har kontakt med ägare och bland kunder 
och medarbetare görs undersökningar varje år. Respondenten berättar att de har olika 
seminarier och möten där de träffar politiker och andra i branschen. Hon menar även att de 
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ofta åker ut och träffar till exempel föreningar för spelberoende. Dialogerna med olika 
grupper ser lite olika ut menar respondenten. Som vi förstår det är det även i dessa dialoger 
som initiativ till olika frågor kan komma upp. Respondenten beskriver när hon pratar om 
tjänsten spelkoll att idéerna kommer antingen inifrån organisationen eller i dialoger med 
intressenter. Just denna idé utvecklades i samarbete med några forskare och psykologer. I 
samband med detta säger respondenten: ”Så att man kan säga att har man en välidentifierad 
CSR-process med klara mål och tydliga riktlinjer om hur vi ska jobba då föds ju sådana här 
goda initiativ”. (Personlig kommunikation, P. Forsström, maj, 2008)

Vid ett av de senaste CSR-initiativen, ”Spela Lagom”, kom först idén upp och ledningen 
beslutade om frågan att driva initiativet. Härefter tillsattes varumärkeschefen som ansvarig, 
men Petra påpekar att alla affärsområdeschefer måste fundera vad de ska göra för att man ska 
kunna nå målen, i det här fallet vill företaget uppnå ett världsledande spelansvar. 

Respondenten berättar att de vid Svenska Spel under implementeringen har haft en 
avdelning, underställd VD:n i företaget som är ansvarig för CSR-frågor sedan början av 2000-
talet.  Hon menar även att de har jobbat med att integrera den här typen av frågor i företaget 
och att till exempel spelansvar skall vara lika naturligt för alla medarbetare att ta hänsyn till. 

På frågan om företaget har några riktlinjer för hur den process under vilken implementeringen 
av CSR-initiativ skall se ut, får vi följande svar: ”Jo i policyn så bör det ju också stå hur, hur 
organisationen ska se ut och vem som har ansvar, ansvarar för att policyn följs och ansvarar 
för att den följs upp och utvärderas[…]”.(Personlig kommunikation, P. Forsström, maj, 2008)

Företaget har däremot ingen sedan tidigare fastställd arbetsgång med avseende på 
implementeringen av CSR-initiativ, utan respondenten menar att arbetsgången ligger i att de 
har en policy som är på uppdrag av någon intressent.

Det finns riktlinjer för hur organisationen skall se ut och vem som är ansvarig för olika 
områden på Svenska Spel. Däremot verkar det inte finnas en speciell arbetsgång för 
implementeringen av CSR-initiativ. När respondenten pratar om policys för olika CSR-frågor 
nämner hon dock att de upprättar ett handlingsprogram för de olika initiativen. När till 
exempel ledningen uppdragit dem att jobba med vissa frågor skriver de en policy och 
upprättar en strategi, menar respondenten. 

Respondenten betonar vidare att arbetet med CSR är dynamiskt. Hon säger: ”Men det är ju så 
med CSR-processer de är ju dynamiska, så att de står ju aldrig stilla utan de förändras ju och 
förbättras ju hela tiden”. (Personlig kommunikation, P. Forsström, maj, 2008)

Respondenten beskriver att det är viktigt att man efter implementeringen dokumenterar det 
man gör. Hon menar att det är viktigt med uppföljning och även att man har en ständig 
intressentdialog.  Det blir tydligt att företagets CSR-initiativ följs upp med hjälp av nyckeltal. 
”Och för att göra det[se till att de anställda tar hänsyn till och arbetar med företagets CSR-
frågor] då så måste det ju finnas mål, och det måste finnas nyckeltal[…] som följs upp 
löpande i styr- målen då.” (Personlig kommunikation, P. Forsström, maj, 2008)

När vi undrar hur de säkerställer att målen efterlevs på Svenska Spel får vi svaret att de 
använder mätinstrument i form av Balanced Scorecards. Det finns tydliga mål och nyckeltal 
samt att en slags uppföljning av CSR-initiativen är de rapporter Svenska Spel gör i sin 
hållbarhetsrapport.
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Svenska Spel försöker undersöka hur deras CSR-initiativ tagits emot efter de har genomfört 
ett projekt. Ett exempel på hur de gör det är genom att använda nätservice. När det gäller 
CSR-initiativet Spela Lagom, ser de hur många som besöker den hemsidan och vad de 
besöker för områden. Besökarna får även svara på lite frågor och utifrån det gör man 
förbättringar. Respondenten menar att utvärderingen beror lite på vilken form av aktivitet det 
är man gör.  I huvudsak får de reda på hur ett initiativ lyckats genom undersökningar, 
antingen genom enkäter eller att man ringer runt och frågar. Ett annat av deras CSR-initiativ 
kommer att utvärderas med hjälp av ett universitet i England.

Respondenten beskriver den kommunikativa delen av CSR som svårare. Hon säger att det är 
svårt att göra PR genom pressmeddelanden då journalister inte är så intresserade av att skriva 
om sådant som fungerar bra. Hon menar vidare att det är svårt att marknadsföra CSR-initiativ 
för att det man kommunicerar måste vara trovärdigt. Respondenten säger: ”Man måste alltid 
väga sina ord på vågskål om man säger så, det är väldigt svårt att göra en sån 
kommunikation men man börjar ju se mer och mer hur företagen försöker”. (Personlig 
kommunikation, P. Forsström, maj, 2008)

Man måste kunna bevisa att det man säger är sant för annars ska man inte syssla med den här 
typen av frågor, menar respondenten. Det kan förstöra väldigt mycket för varumärket och 
företaget, när till exempel en journalist upptäcker att det man kommunicerat inte stämmer. 
Svenska Spel har trots att respondenten menar att det är svårt, CSR-initiativ som fungerar som 
en marknadsföringskampanj eller kommunikationskampanj. CSR-initiativet Spela Lagom 
som vi berört tidigare är en sådan aktivitet. Trots de svårigheter man upplever,  marknadsför 
alltså Svenska Spel CSR-initiativ i viss utsträckning.

Företagets intressenter

Respondenten menar som vi nämnt tidigare att det är väldigt viktigt att företaget har en 
ständig intressentdialog. Intressentdialogen kan ske på ett antal olika sätt som vi berört 
tidigare. Det handlar om enkätundersökningar, telefonsamtal, fokusgruppsdiskussioner och 
andra forum. 

När vi undrar om någon intressent anses vara viktigare än någon annan säger respondenten att 
man skiljer på primära och sekundära intressenter inom Svenska Spel. Hon menar att det är 
viktigt att dela upp intressenterna i just den här bemärkelsen och beskriver primära 
intressenter som sådana som man både påverkar och påverkas av. Även om man påverkar en 
del intressenter så är det inte säkert att de påverkar en. Respondenten säger: ”Men en 
intressent där man har en win-win situation kan man ju säga, det är ju en primär intressent, 
sen är det ju så ännu viktigare att vårda och ha en dialog med förstås.” (Personlig 
kommunikation, P. Forsström, maj, 2008)

Företagets övergripande intressenter beskriver respondenten som medarbetare, ägare, kunder 
och ombud. Hon säger att de har fler intressenter men att dessa är de viktigaste just nu. 
Intressentfrågan är en fråga som man diskuterat mycket i Svenska Spel. Intressenterna kan 
förändras över tid och därför menar respondenten att det är viktigt att göra bra 
intressentanalyser och ha löpande dialoger med de olika intressenterna.
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4.1.4 Sammanfattning tjänsteföretag

Inom tjänsteföretagen är variationen på CSR-initiativ stor. Svenska Spel arbetar mycket med 
spelansvar och Posten arbetar med personalfrågor. SAS arbetar främst med miljöfrågan, men 
det är någonting som även de andra företagen gör. Två av de tre respondenterna presenterar 
en definition av CSR, men inget av företagen har en fastställd definition för CSR i sin 
organisation. Samtliga företag arbetar dock med frågor som kan klassificeras som tillhörande 
CSR-arbete. 

De tre företagens CSR-arbete har olika grunder. I Svenska Spel kommer initiativen ur den 
egna organisationen, och vår respondent menar att hela företaget funderar mycket kring frågor 
om spelansvar. Inom SAS kommer idéer från många olika håll, bland annat genom ett 
samarbete med organisationen Rädda Barnen, och inom Posten betonas kunderna och ägarna 
som viktiga aktörer när nya CSR-initiativ skall implementeras. Samtliga av företagen 
använder sig av enkäter, dialoger eller andra undersökningar för att ta reda på vad deras 
kunder tycker och tänker. 

Samtliga tjänsteföretag använder sig av olika sorters mätningar för att bedöma hur utfallet har 
blivit av deras CSR-aktivitet. Posten rapporterar enligt GRI, Global Reporting Initiative, och 
Svenska Spel använder sig av Balanced Scorecards. Svenska Spel har även tagit hjälp av ett 
universitet i England för att på ett adekvat sätt kunna utvärdera ett av deras CSR-initiativ. 
SAS mäter enligt vår respondent allt från företagets koldioxidutsläpp till medarbetarlycka. 

Respondenten på Posten anser att det är viktigt att kommunicera företagets CSR-initiativ, 
eftersom att hon anser att företaget skall fungera som ett föredöme för andra företag. 
Dessutom vill hon att kunder och ägare skall vara medvetna om vilket arbete som företaget 
bedriver. Hon menar dock att företaget inte marknadsför sina initiativ externt i någon större 
omfattning. SAS använder inte heller extern marknadsföring av sina initiativ, förutom via 
hemsidan och via en tidning som tillhandahålls på deras flygplan. Svenska Spel hävdar att 
kommunikationen kring CSR-frågor är känslig; enligt respondenten måste företag överväga 
sina uttalanden ordentligt. Om det skulle uppdagas att någonting som företaget har påstått 
visar sig vara falskt skulle det enligt henne slå tillbaka mot företaget.

Två av respondenterna valde att dela upp intressenterna i mindre grupper; i primära eller 
sekundära intressenter samt enligt hur viktigt företaget är för intressenterna. Samtliga företag
nämnde företagets kunder bland de viktigaste intressenterna, men även ägare, anställda och  
politiker nämndes i intressentsammanhang.

4.2 Företag som erbjuder en blandning mellan en vara och en tjänst

4.2.1 Pizza Hut
Pizza Hut är ursprungligen en amerikans kedja, och har 10 restauranger i Sverige 
(http://www.pizzahut.se). Företaget har omkring 250 anställda i Sverige (Personlig 
kommunikation, B. Källström, maj, 2008).
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Om respondenten

Vår respondent är VD för det företag som har rättigheten att driva Pizza Hut restauranger i 
Sverige, och kan därmed kallas VD för Pizza Hut Sverige. Han började på Pizza Hut för drygt 
fyra år sedan och har tidigare arbetat som etableringsansvarig på McDonald’s.

CSR-konceptet i företaget

Vår respondent på Pizza Hut kan inte säga att man har någon uttalad arbetsdefinition för CSR 
i företaget. Han menar att CSR kan innebära många saker men respondenten anser att man 
som princip har en skyldighet att efter bästa förmåga ge någonting tillbaka till den värld man 
verkar i. Han säger vidare följande om CSR-arbete: ”Om det ska få fäste i en organisation så 
tror jag att det måste på något vis hänga ihop med det man gör i sin vardag, det måste kännas 
naturligt för verksamheten med de projekten som man så att säga engagerar sig i”. (Personlig 
kommunikation, B. Källström, maj, 2008)

Respondenten tycker att CSR ska vara en del av företagskulturen och om det ska bli det måste 
det hänga ihop med verksamheten i övrigt. Han menar att detta även är viktigt för att företaget 
ska få med sig sina medarbetare i arbetet. 

Implementeringen av CSR

Före implementeringen söker Pizza Hut projekt som, som respondenten uttrycker det 
”stämmer överens med vår egen verksamhet” (Personlig kommunikation, B. Källström, maj, 
2008) Man har dock inga policys eller riktlinjer för arbetet. Vem som kommer med idéerna 
till olika projekt varierar. Till ett CSR-initiativ som Pizza Hut genomförde i höstas, där man 
samlade in pengar till FN:s matprogram, ”World Food Program”, kom idén från deras 
franchisegivare. Idéerna ”kommer egentligen från alla håll och kanter och jag försöker väl 
plocka upp det som jag tycker är bra, som stämmer” (Personlig kommunikation, B. 
Källström, maj, 2008), säger vår respondent. När Pizza Hut introducerade kravodlat och Fair 
Trade-certifierat kaffe kom idén från medarbetarna på företaget. Beslutet om vilka idéer som 
ska drivas igenom kan man säga att vår respondent tar. 

För tillfället jobbar Pizza Hut med ett initiativ tillsammans med Svenska FN-förbundet. 
Projektet innebär att gästerna erbjuds att lägga två kronor extra och bjuda ett behövande barn 
på skollunch, i syfte att även få barnen att komma till skolan. Vid detta projekt var det 
Svenska FN-förbundet som kom med idén och kontaktade Pizza Hut, menar respondenten. 

Under implementeringen drivs CSR-frågorna huvudsakligen genom vår respondent som är 
VD för Pizza Hut i Sverige. Det finns ingen annan särskild fast grupp eller person som är 
ansvarig för CSR-arbetet, men respondenten tar hjälp av sina medarbetare för olika projekt.

Man har ingen fast arbetsgång för implementeringen av CSR-initiativ på Pizza Hut men vår 
respondent menar att man självklart måste informera och sälja idén internt. Han säger: ”jag 
tror att det är […] alldeles fundamentalt att det att det kommer ut en ordentlig information, 
att man så att säga säljer idén” (Personlig kommunikation, B. Källström, maj, 2008)

Vid den satsning som Pizza Hut hade med ”World Food Program” samlade man alla 
medarbetare och hade en kick-off för projektet. Vid denna samling menar vår respondent att 
man satsade mycket på att informera internt om initiativet. 
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Den externa informationen om initiativet skedde genom skyltningar i Pizza Huts restauranger 
samt muntlig information och marknadsföring genom medarbetarna gentemot företagets 
gäster. 

På frågan vad Pizza Hut gör efter implementeringen av ett CSR-initiativ svarar 
respondenten genast att man följer upp. Uppföljningen kan se olika ut för olika initiativ menar 
vår respondent. Det kan röra sig om mätningar, till exempel vid initiativet med World Food 
Program var en uppföljning helt enkelt att se hur mycket pengar man hade samlat in till FN:s 
matprogram. I annat fall menar respondenten att uppföljningen till exempel kan ske genom 
företagets tidning för interninformation. Där berättar man hur initiativet gått och försöker 
inspirera till ett fortsatt engagemang i projektet. 

Respondenten tycker att det är svårt att veta om ett CSR-initiativ har lyckats när det handlar 
om ”mjuka” värden. Ett sätt att till viss del försäkra sig om att ett projekt kommer att bära 
frukt är som respondenten säger att se till att man samarbetar med bra organisationer. ”Ett av 
de största skälen till att vi vid ett par tillfällen har valt att samarbeta med The World Food 
Program är ju att vi vet att det är en bra organisation och vi vet att de ligger oerhört högt 
global rating i hur mycket som når fram så att säga hela vägen”. (Personlig kommunikation, 
B. Källström, maj, 2008)

I övrigt menar respondenten att man inte kan veta säkert att ett CSR-initiativ lyckats. Han 
menar att han är övertygad om att ett CSR-arbete stärker medarbetarstolthet och att det gör 
nytta, men respondenten anser att det inte går att mäta. ”Annars tycker jag väl helt enkelt att 
en bra sak är en bra sak, så kan man väl göra det” (Personlig kommunikation, B. Källström, 
maj, 2008), säger han vidare.

När det gäller marknadsföring av de CSR-initiativ som Pizza Hut tar menar respondenten att 
han tycker att man ska vara lite försiktig med det. I höstas gick de ut i radio inför projektet 
med ”World Food Program”, men det uttalandet var enbart på informationsnivå säger vår 
respondent. 

Anledningen till att respondenten anser att man ska vara försiktig med marknadsföring av 
CSR-initiativ är som han uttrycker det: ”Jag tror att det kan slå tillbaks […] det kan slå 
tillbaks fort mot både mot företaget och mot projektet” (Personlig kommunikation, B. 
Källström, maj, 2008)

Respondenten menar att Pizza Hut inte vill föra en debatt om att de försöker sälja mer pizza 
genom svältande barn, då detta inte är sant. Eftersom Pizza Hut är ett amerikanskt varumärke 
tycks företaget halka in i den typen av debatter snabbare, anser respondenten. Han beskriver 
vidare hur ”företagens roll har varit att anställa folk, betala lön och tjäna pengar”.(Personlig 
kommunikation, B. Källström, maj, 2008) Respondenten menar att det inte har varit helt 
rumsrent för företag i Sverige att engagera sig i samhällsfrågor, men att det har skett en 
förskjutning de 15-20 senaste åren. ”Företagen har blivit en naturligare del [i], massa saker, 
inom CSR” (Personlig kommunikation, B. Källström, maj, 2008) säger han. 

Företagets intressenter

Enligt vår respondent är intressenter till Pizza Hut deras gäster, deras medarbetare, deras 
ägare och deras leverantörer. ”Det är väl ungefär allt”, (Personlig kommunikation, B. 
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Källström, maj, 2008) säger respondenten. Respondenten har svårt att säga att någon 
intressent skulle vara viktigare än någon annan och han menar att intressenterna hänger ihop 
väldigt mycket. ”Jag skulle nog säga att det där hänger ihop i något slags flöde från 
medarbetare, gäster, till ägare” (Personlig kommunikation, B. Källström, maj, 2008)

Pizza Hut:s medarbetare är enligt respondenten helt fundamentala för att de ska ha nöjda 
gäster, nöjda gäster är vidare helt fundamentala för att de ska ha både nöjda ägare samt även 
nöjda medarbetare. Det är genom nöjda gäster som företaget kan fortsätta utvecklas och växa 
och därmed även ha medarbetare anställda. 

Intressenternas åsikter tar Pizza Hut till exempel reda på genom mätningar bland sina 
medarbetare. Där försöker man se hur medarbetarna upplever Pizza Hut som sin arbetsgivare 
samt hur de upplever sin arbetsplats. Pizza Hut mäter även gästernas upplevelser och vår 
respondent menar att man naturligtvis har en kontinuerlig dialog med ägarna. 

När det är lämpligt menar slutligen respondenten att man även försöker involvera sina 
leverantörer och kommunicera de CSR-initiativ Pizza Hut driver till dessa. 

4.2.2 McDonald’s 

McDonald´s är en snabbmatskedja som har 230 restauranger och närmare 12000 anställda i 
Sverige. (http://www.mcdonalds.se)

Om respondenten

Vår respondent har varit informationschef hos McDonald’s i ungefär ett år. Innan den 
nuvarande positionen arbetade han som konsult med just McDonald’s  som kund i tre år, och 
han menar att han kände organisationen väl när han började arbeta för dem.

CSR-konceptet i företaget

Företaget har inte någon riktig arbetsdefinition på vad CSR är, utan vår respondent menar att 
CSR-tänkandet är och har länge varit en naturlig del av organisationens sätt att arbeta. Han 
hävdar att sedan företaget grundades har en grundprincip för företaget varit att ge någonting 
tillbaka till samhället. När vi frågar respondenten vad CSR är säger han: ”Det är egentligen 
alla samhällsfrågor som företag jobbar med […] projekt som inte direkt leder till någon ökad 
försäljning […] syftet är att vara en god samhällsmedborgare” (Personlig kommunikation, C. 
Eliasson, maj, 2008)

 Respondenten säger att han tycker att CSR är bra och viktigt men han anser samtidigt att det 
finns en viss skrytvarning över det hela. Han säger: ”Det är väldigt många som anstränger 
sig alldeles fantastiskt mycket för att hitta CSR-initiativ som de kanske egentligen inte 
grundar i hela vägen och som de känner att vi måste också ha någonting som vi kan kalla 
CSR- initiativ” (Personlig kommunikation, C. Eliasson, maj, 2008)

Respondenten menar att han tror att många företag arbetar med CSR för syns skull, och att 
bristande engagemang går ut över projekten. Han tror dock att konceptet är viktigt, men att 
det måste grunda sig i företagets värderingar för att lyckas. Han exemplifierar genom att åter 
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nämna att det ligger i McDonald’s ”DNA” att investera en stor del av företagets vinst i CSR-
projekt, och att det har varit så sedan företaget grundades. 

Implementeringen av CSR

Före implementering. Efter att ha beskrivit ett antal initiativ som företaget har varit 
involverade i beskriver respondenten företagets inställning till policys och riktlinjer: ”Vi har 
liksom alltid jabbat med det där ju. […]Så att så är det och därför har vi inte heller någon 
direkt policy eller några riktlinjer för arbetet med CSR-initiativ. (Personlig kommunikation, 
C. Eliasson, maj, 2008)

McDonald’s har alltså ingen fastställd policy för arbetet med CSR-initiativ, däremot menar 
respondenten att man till exempel har en sponsringspolicy för hur man ska sponsra 
gräsrotsaktiviteter, som han kallar det, det vill säga breda folkliga idrotter.

Vi frågar respondenten hur idéer till olika CSR-initiativ kommer upp, och får svaret att det 
varierar väldigt mycket för olika projekt. Respondenten exemplifierar genom att nämna 
barnfonden, som är ett projekt som McDonald’s bedriver. Grundaren till McDonald’s i 
Sverige fick ett sjukt barn som avled, och ur detta kom idén. Liknande projekt hade redan 
genomförts i USA, där man byggt sjukhus och boenden för anhöriga, och den idén 
importerades till Sverige. Det är inte lika lätt att sätta fingret på vem som är upphovsman till 
andra projekt; enligt respondenten blir i många fall projekten resultatet av en demokratisk 
process. Detta grundar han på att ledarskapet inom företaget är så delat, att en stor del av 
restaurangerna drivs av enskilda ägare; ”Så egentligen i all utveckling och i alla förslag och 
sånt där så har vi ju rådslag med franchisetagarna, det är ju egentligen dom som 
bestämmer[…] om vad vi ska lägga resurser på och sånt där” (Personlig kommunikation, C. 
Eliasson, maj, 2008)

Även marknadsföringen bestäms enligt vår respondent i samråd med eller uteslutande av 
franchisetagare. Dessa beslut fattas i rådslag där franchisetagare arbetar i grupper: ”[…]så att 
goda idéer som flyter upp i samband med träffar vi har, vi har ju marknadsrådet till exempel 
där det sitter en sju åtta franchisetagare som bestämmer över marknadsföring och reklam och 
sen så har vi massa sådana här liksom små rådslag med olika franchisetagare som sitter och 
jobbar i grupper” (Personlig kommunikation, C. Eliasson, maj, 2008)

Vår respondent menar dessutom att omvärlden utsätter organisationen för en hel del 
påtryckningar. Det är enligt honom inte ovanligt att intresseorganisationer hör av sig med 
förslag på projekt som företaget kan sponsra. Han menar att företaget ofta sitter i möten med 
sådana organisationer. ”Friends”, en organisation som arbetar för att motarbeta mobbning tog 
kontakt med företaget för ett samarbete, och senast var det Amnesty som hörde av sig.

Om att ”Friends” hörde av sig och ville att McDonald’s skulle vara sponsorer för deras 
kampanjer säger respondenten: ”Det var vi ju gärna. Och det är väl ofta så det går till att 
man blir kontaktad utav organisationer och stämmer då deras förslag och deras upplägg med 
våra värderingar och vår syn så kan det bli ett samarbete” (Personlig kommunikation, C. 
Eliasson, maj, 2008)

Vår respondent anser att det är viktigt att begränsa sitt CSR-engagemang till ett fåtal projekt 
som man kan satsa ordentligt på, istället för att delta lite i flera små projekt. Han medger att 
företagets val av samarbeten med intresseorganisationer som de vi nämnt är av strategisk 



47

karaktär: ”Ja, ja men så är det ju verkligen. Och det är oerhört viktigt att när man går in i 
någonting att man gör det långsiktigt. Och att man hellre väljer ut ett färre antal projekt och 
gör det ordentligt än att man är på varje boll, då blir det varken hackat eller malet.”
(Personlig kommunikation, C. Eliasson, maj, 2008)

Ett projekt som är tänkt att implementeras i Sverige i framtiden handlar om att McDonald’s 
transportfordon skall drivas på den använda frityroljan. Detta för att företaget skall minska 
sina utsläpp och sin användning av fossila bränslen. Idén till detta projekt kom upp på detta 
sätt: ”[Vi] har ju ett samarbete i Europa mellan McDonald’s-länderna i miljöfrågor eller i 
alla typer av frågor egentligen och där samlar vi upp en gång per år alla initiativ som varje 
land har tagit. (Personlig kommunikation, C. Eliasson, maj, 2008)

Respondenten menar att de miljöansvariga på McDonald’s i Sverige tyckte att den engelska 
idén om att återanvända restaurangernas frityrolja verkade bra, och på så sätt blev det beslutat 
att idén skulle implementeras även i Sverige.

Under implementeringen handlar mycket av McDonald’s projekt enligt vår respondent om 
att arrangera olika insamlingskampanjer för de barnsjukhusen man driver. De har en person 
som är heltidsanställd för detta ändamål. Dessutom använder sig företaget av så kallade 
ambassadörer för dessa kampanjer, bland annat en sångerska. 

Enligt respondenten handlar en annan stor del av implementeringsprocessen om att övertyga 
landsting om att satsa på de projekt som McDonald’s vill genomföra. Vår respondent säger: 
”Och sen så handlar det ju hela tiden om att uppvakta landsting då som kan tänka sig att 
bygga sådana här sjukhus och det är ju handlingsplaner och man får sitta mycket med 
kommungubbar och sådant där och läsa detaljplaner och sådant här, så det är en ganska 
omfattande verksamhet egentligen.” (Personlig kommunikation, C. Eliasson, maj, 2008)

När vi undrar om företaget marknadsför sina CSR-initiativ efter implementeringen får vi 
följande svar: ”Ja, vi håller inte på så mycket med marknadsföring utav CSR- projekt 
egentligen, det finns ju två begrepp som är ganska intressanta nu det är greenwashing och 
green muting […] Och greenwashing är det ju många som håller på med att de visar upp en 
grön fasad och så är det inte så jäkla grönt under ytan” (Personlig kommunikation, C. 
Eliasson, maj, 2008)

Respondenten menar att företag antingen sätter upp en bra fasad för att dölja det som är 
mindre bra inom organisationen, eller väljer att hålla sig lågmälda med avseende på CSR-
initiativen. Anledningen till att företaget väljer att inte marknadsföra sina CSR-engagemang, 
eller hävda sig, är enligt honom rädsla för en skandal om det skulle visa sig att företaget 
brister i andra avseenden: ”[green muting] är ju att man gör en massa bra saker som man 
inte pratar om. [Detta] för att man är rädd att få kritik. Ingen är perfekt och är det så att man 
börjar prata om en massa bra saker och så har man en sak som inte är bra […] då faller 
alltihopa” (Personlig kommunikation, C. Eliasson, maj, 2008)

Vår respondent hävdar att företaget har börjat kommunicera sina initiativ mer och mer, och att 
företaget har många positiva projekt att marknadsföra. Att kommunicera sina CSR-initiativ på 
ett mer traditionellt marknadsföringsmanér är idag ingenting som företaget gör. Han är osäker 
på om företaget egentligen borde marknadsföra sina initiativ i större utsträckning, men anser 
att de skulle kunna bli bättre på detta: ”Och frågan är om man inte borde, borde berätta vad 
man gör också. Men, men vi är dåliga på det faktiskt. […]Men vi kanske kan bli bättre själva 
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på att informera om vad vi gör i CSR-delen, det tror jag.” (Personlig kommunikation, C. 
Eliasson, maj, 2008)

Enligt respondenten skriver McDonald’s om sina CSR-initiativ på brickunderläggen i 
restaurangerna samt ger även information om den här typen av frågor på hemsidan. 
Respondenten menar vidare att företaget försöker att marknadsföra sina CSR-initiativ internt, 
men att det finns svårigheter även i denna form av kommunikation: ”Jaa, det gör vi, det är ju 
ganska återigen då krånglig organisation, för 95 procent av våra medarbetare har ju inte 
tillgång till dator hela tiden på arbetsplatsen […] så det är svårt att ha något fungerande 
intranät, vi har dåligt med interna kommunikationskanaler[…].” (Personlig kommunikation, 
C. Eliasson, maj, 2008)

Enligt vår respondent är en av de kommunikationskanaler som används för att marknadsföra 
företagets CSR-initiativ internt den personaltidning som företaget publicerar. Tidningen 
publiceras ungefär varannan månad och där brukar de ta upp aktuella initiativ. Han hävdar att 
det även är arbetsledarnas uppgift att vidarebefordra den information som de erhåller vidare 
till sina anställda.

Vi undrar hur företaget följer upp sina CSR-initiativ och om de försöker lyssna av vad 
relevanta intressenter tycker om dem. Till svar får vi att man inte använder sig särskilt mycket 
av den typen av utvärdering, förutom en, som respondenten beskriver det, ”grov och yxig”
mätning där kunderna får gradera sitt förtroende för McDonald’s.

Respondenten menar att man genom att på ett övergripande sätt utvärdera attityder även i 
stora drag kan utvärdera McDonald’s CSR-initiativ. Han medger att de inte vet precis vad 
som orsakar resultaten av undersökningen, om CSR-initiativen har kommunicerats och gett ett 
positivt utslag eller ej.

Företagets intressenter

Vår respondent menar att McDonald’s blivit en så pass central och naturlig del av det svenska 
samhället att alla berörs av företaget. Han säger: ”Vi hade 150 miljoner gästbesök förra året. 
Vi är så pass stora […] Så för oss så är det svårt att tänka i målgrupper på det där sättet, att 
vi vänder oss till dem och dem. Utan våra intressenter är ju egentligen alla i Sverige.” 
(Personlig kommunikation, C. Eliasson, maj, 2008)

McDonald’s tycker vidare inte att någon intressent är viktigare än någon annan. Vår 
respondent menar: ”Nej, egentligen inte alltså. Vi är så pass breda och det är, det är klart att 
det är viktigt att kommunicera […] på bredden och inte kommunicera smalt på det sättet eller 
ha väldigt smala kontaktytor och bryta ner folk i målgrupper. Det är sådan stor verksamhet 
att vi har hela populationen som målgrupp.” (Personlig kommunikation, C. Eliasson, maj, 
2008)

Respondenten nämner att politiker och arbetsgivarorganisationer är viktiga för McDonald’s. 
Detta eftersom att McDonald’s enligt honom är Sveriges största ungdomsarbetsgivare. 
Följaktligen arbetar företaget mycket med politiska kontakter och respondenten motiverar 
detta med att det är viktigt att ungdomar får arbete.

När vi undrar hur företaget tar reda på vad andra organisationer, som Amnesty, tycker svarar 
vår respondent: ”Ja, du, det är en bra fråga faktiskt [...]stora breda frågor som får genomslag 
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får ju genomslag även här.” (Personlig kommunikation, C. Eliasson, maj, 2008) Han menar 
att frågor som är aktuella i samhället även blir aktuella inom företaget. 

Utöver detta använder McDonald’s en extern firma som hjälper företaget med 
omvärldsbevakningen, och det är så företaget tar reda på opinionsbildningen i samhället: ”Vi 
har ju omvärldsbevakning på så sätt att vi har en PR-byrå som hjälper oss med 
omvärldsbevakning och pekar på viktiga trender och sådant där, så det är väl egentligen den 
vägen vi följer med i opinionsutvecklingen så att säga.” (Personlig kommunikation, C. 
Eliasson, maj, 2008) Respondenten exemplifierar genom att nämna hälsodebatten i Sverige. 
Den stora hälsofrågan har lett till att McDonald’s har omformat sina menyer och idag är 
företaget de som säljer mest sallad i Sverige.

4.2.2 Sammanfattning företag som erbjuder en blandning mellan en vara 
och en tjänst

De två företag som hamnar under denna kategori utgörs av Pizza Hut och McDonald´s. Inget 
av företagen har en affärsdefinition av begreppet CSR. Båda företagen saknar dessutom en 
specifik organisation för arbetet med CSR.

Vid implementering i Pizza Hut försöker VD att hitta projekt som stämmer bra överens med 
den egna verksamheten, och var idéerna till projekten kommer ifrån varierar. Exempel på 
intressenter som har bidragit med idéer är de anställda och franchisegivaren. Inom 
McDonald´s är det kommer främst idéerna till företagets CSR-initiativ från den egna 
organisationen, men vår respondent menar att omvärlden utövar påtryckningar på företaget. I 
vissa fall har intresseorganisationer hört av sig för att se om McDonald´s vill engagera sig i 
deras projekt. 

Efter implementeringen av ett CSR-initiativ sker en uppföljning hos Pizza Hut, och vanliga 
sätt att föra detta är igenom mätningar eller genom företagets tidning för interninformation. 
Vår respondent menar dock att företaget i många fall inte vet om initiativen har lyckats eller 
inte, men anser att det inte spelar så stor roll så länge företaget gör bra saker. McDonald´s 
använder sig inte av utvärderingar i så stor utsträckning. Det enda medlet för detta är en 
kundundersökning där företaget försöker ta reda på hur kunderna uppfattar företaget på ett 
övergripande sätt. 

Vad gäller marknadsföring av CSR-initiativen så menar vår respondent på Pizza Hut att 
företag bör vara försiktiga. Han får medhåll från McDonald´s, som anser att företag som 
marknadsför sina CSR-initiativ mycket blir mer utsatta för kritik om det visar sig att de brister 
på andra områden. Vår respondent på McDonald´s anser även att många företag försöker att 
skapa en miljövänlig fasad, även om det kanske inte är så miljövänligt egentligen. Han menar 
dock att McDonald´s har börjat marknadsföra sina CSR-initiativ i större utsträckning än 
tidigare.

Pizza Hut anser att deras gäster, ägare, anställda och leverantörer tillhör deras intressenter, 
och vår respondent menar att det är svårt att peka ut någon av dessa som viktigare än de 
andra. Företaget använder sig av undersökningar för att ta reda på vad gästerna och de 
anställda anser om företaget. Med ägare och leverantörerna förs en dialog. McDonald´s anser 
att i princip alla tillhör företagets intressenter. Vår respondent grundar detta på att företaget är 
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så pass stort så att alla påverkas av det. Han menar att ingen av intressenterna är viktigare än 
de andra, och företaget tar reda på vad deras intressenter tycker och tänker genom en extern 
firma som hjälper företaget med omvärldsbevakningen. Utöver detta så anser respondenten att 
de frågor som är aktuella i samhället automatiskt blir aktuella inom företaget.

4.3 Varuproducerande företag

4.3.1 SAAB 
Företaget har 15000 anställda och utvecklar högteknologiska lösningar kring civilt och 
militärt försvar. Företagets kunder består till exempel av regeringar och företag. 
(http://www.csrsweden.se, referens 3)

Respondentens bakgrund

Vår respondent på SAAB är ansvarig för företagets CSR-aktiviteter. Han har tidigare arbetat 
som ansvarig för företagets marknadskommunikation.

CSR- konceptet i företaget

SAAB verkar inte använda sig av en renodlad definition av CSR, utan vår respondent säger: 
”Ja, det är ju så att vi säljer till en del länder som har en del sociala, hälso- och 
utbildningsproblem. Där går vi in och gör stödinsatser. I till exempel Sydafrika har [vi] 
omfattande CSR-projekt på gång med stöd till åtta skolor, och så hjälper vi till bekämpningen 
av HIV och AIDS på olika sätt” (Personlig kommunikation, K. Åbrink, maj, 2008)

Vår respondent ger oss intrycket att företaget inriktar sig på att identifiera problemområden att 
stödja, istället för att använda en formulerad definition av CSR. 

Implementeringen av CSR

Före implementeringen finns det policys och riktlinjer för företagets CSR-arbete, kallat 
'SAABs roll i samhället'. Vidare håller ett nytt dokument kring företagets ’codes of conducts’ 
på att utvecklas som skall spridas internt till all personal via SAABnet, företagets interna 
intranät. En av anledningarna till att dokumentet sprids via Internet är enligt respondenten att 
företaget skall kunna säkerställa att all personal har läst och förstått det. Han menar att 
företaget skall få ett ”kvitto” på detta. SAAB:s policy finns dokumenterad i företagets 
årsredovisning och beskriver hur företaget vill göra affärer samt på vilka sätt man kan hjälpa 
till med sociala projekt. Policyn finns också i vad vår respondent kallar för en 
”populärversion” på företagets hemsida. 

På frågan om huruvida företaget har några riktlinjer för hur själva implementeringen av CSR-
initiativ skall gå till får vi följande svar: ”Ja i den här...först och främst gäller det att alla 
marknadsförare ska få den här undervisningen och veta och känna till vår policy för att det 
ska sprida sig till den övriga personalen. Det viktigaste är ju markpersonalen i de här 
länderna.” (Personlig kommunikation, K. Åbrink, maj, 2008)
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Respondenten menar att ett första steg för implementeringen av CSR inom företaget är att 
marknadsföra policys och liknande internt, för att informera markpersonalen kring vad som är 
nytt med avseende på området. Vi tolkar dock respondenten som att det inte finns några 
riktlinjer för hur själva arbetsprocessen vid implementeringen ska se ut. På frågan om 
företaget hade lagt fokus på att marknadsföra sina CSR-initiativ svarade respondenten: ”Ja, 
det är så våra samarbetspartners och andra bolag vill ha det.” (Personlig kommunikation, K. 
Åbrink, maj, 2008)

Marknadsföringen av företagets policys och riktlinjer sker bland annat genom 
årsredovisningen och företagets hemsida: ”Det finns i vår senaste årsredovisning finns det. 
Hur man kan göra affärer, och hur vi kan hjälpa till. Skolprojekt och sådant. Och så finns ju 
policyn och sådant, och den ligger på nätet.” (Personlig kommunikation, K. Åbrink, maj, 
2008) Respondenten hävdar vidare att alla företagets anställda har tillgång till dessa 
dokument.

Vid implementeringen av Sydafrika-projektet diskuterade en arbetsgrupp olika projekt som 
SAAB kunde ingå i innan ett beslut fattades. Idén till projektet kom från några av de 2000 
anställda som SAAB har i Sydafrika. Företaget förberedde sig genom att lyssna runt och 
därigenom få information om vilka projekt som företaget kunde delta i. Sedan valdes projekt 
ut som verkade passa företaget, och som matchade den bild av SAAB som de vill förmedla. 
Vår respondent menar att de projekt som företaget väljer att delta i väljs på ett strategiskt sätt.

Under implementeringen. Företaget har inte hunnit sätta ihop en arbetsgrupp för CSR-
arbetet i skrivande stund, men vår respondent försäkrar oss om att det kommer att ske. I höst 
ska den vara formad, men just nu är det bara vår respondent som har detta som 
ansvarsområde. Globalt inom organisationen finns en sådan arbetsgrupp i Sydafrika.

Vi frågade om företaget vet när deras CSR-initiativ har lyckats efter implementeringen, och 
fick svaret att de anser sig veta detta. Respondenten hävdar att de ser i Sydafrika att många 
barn har getts möjlighet att gå i skolan, och där få information om hur HIV/AIDS sprids. 
Företaget har en anställd som är ansvarig för hälsa och gör mätningar med avseende på detta. 
Uppföljning sker även på andra sätt. Företaget har bland annat en dialog med de anställda i 
Sydafrika för att utvärdera hur arbetet med skolorna går där nere.

Företaget har fått kritik för att de har varit för dåliga på att kommunicera sina CSR-initiativ, 
men vår respondent hävdar att mer och mer extern marknadsföring kommer att användas i 
framtiden. I dagsläget finns avsnitt om dessa frågor i årsredovisningen och på företagets 
hemsida. 

Företagets intressenter

Vår respondent anser att företagets intressenter består av dess analytiker, deras större ägare 
och aktieägarna, kunder som ofta består av länder, samt samarbetspartners. Även media utgör 
till viss del intressenter, menar vår respondent. Detta eftersom de ibland skriver om företaget 
och deras CSR-aktiviteter. Han anser att media skriver för sällan, men medger att det till viss 
del kan bero på företaget. Respondenten anser att kunderna eller köparländerna är viktigast av 
företagets intressenter. Det är enligt honom viktigt för företaget att de uppmärksammar och 
förstår att SAAB arbetar med CSR.
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Företaget har främst två sätt att ta reda på vad deras intressenter tycker och tänker: 
”Marknadsförarna sköter mycket av det där, de är ute i fältet och tar reda på sånt åt oss. 
Annars får vi veta en del genom våra kontakter runtom i världen.” (Personlig 
kommunikation, K. Åbrink, maj, 2008)

Företaget får veta mycket om sina kunder med hjälp av marknadsförarnas fältundersökningar, 
men även genom direkt kontakt med intressenterna.

4.3.2 IBM
IBM har 3300 anställda i Sverige och är verksamma inom IT, Informations Teknologi 
branschen. Företaget fokuserar på innovation och erbjuder i huvudsak IT-system och 
programvaror men även till viss del relaterade tjänster. (http://www.ibm.com/se/)

Om respondenten

Vår respondent på IBM har arbetat i företaget i ganska precis 40 år med allt ifrån 
systemteknik och försäljning till personalledning. Sedan fem år tillbaka är han ansvarig för 
CSR-arbetet på IBM. Respondenten är ansvarig för IBM:s samhällskontakter. 

CSR-konceptet i företaget

Respondenten menar att ett företag inte kan utvecklas i ett samhälle som inte utvecklas, därför 
anser han att det är naturligt för IBM att ägna sig åt samhällsinsatser av olika slag. IBM som 
företag kommer själva må bra av det, menar respondenten.

När vi ber respondenten beskriva en definition av CSR i IBM menar han följande: ”det är ju 
icke tvingande åtgärder gentemot samhället /…/ ekonomiska insatser, miljöinsatser och 
sociala insatser. Det är CSR, alltså aktiviteter inom dessa tre områden som så att säga är icke 
tvingande.” (Personlig kommunikation, Ö. Granqvist, maj, 2008)

Han säger att eftersom IBM är ett globalt företag har de globala idéer och ett antal CSR-
initiativ som de i respektive regioner ”ska implementera så bra det passar in i den geografi 
de lever och verkar i”. Respondenten beskriver att de olika CSR-idéerna och alternativen är 
väldokumenterad huvudsakligen i deras intranät och där kan man till exempel se vilka 
satsningar det är och vilka förväntningar som finns. Han kommenterar att det är viktigt att 
man anpassar initiativen till den miljö där man finns, i hans fall den nordiska miljön. 

Respondenten talar vidare om företagets samhällsinsatser och säger att de på IBM tycker att 
man ska göra hållbara insatser i samhället genom att gå ut och hjälpa till med det man kan, det 
vill säga det företaget gör normalt. Han säger: ”Om vi kan gå ut och stötta projekt, behövande 
projekt med vår kunskap så kan vi få det liksom att rulla och gå och så att säga utvecklas på 
ett naturligt sätt. Vi behöver inte lära oss något nytt för att jobba med CSR- frågor utan vi går 
ut och hjälper till med det vi redan kan.” (Personlig kommunikation, Ö. Granqvist, maj, 
2008)
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Implementeringen av CSR

IBM har före implementeringen enligt respondenten en väldigt stabil grund vad gäller 
policys. De jobbar med mycket med värde. ”med respekt för kunder och för individer och så, 
vi har väldigt kan man säga fasta policys” (Personlig kommunikation, Ö. Granqvist, maj, 
2008) säger respondenten. Respondenten menar vidare att deras idéer grundar sig i företagets 
själ, som han kallar det, eller vad IBM står för. Medarbetarna får exempelvis skriva under ett 
kontrakt en gång om året på att de inte gjort några konstiga övertramp och därmed kan de inte 
hävda att de inget visste.

Respondenter berättar att många av IBM: s idéer till CSR-initiativ är globala. Han säger: 
”Och så har man då ett antal idéer då man naturligtvis tittar på är detta ett problem i 
Sverige, kan vi använda det här initiativet?”. (Personlig kommunikation, Ö. Granqvist, maj, 
2008)

Strateger från IBM: s moderbolag i USA lyssnar runt vad som är de stora problemen i 
världen. Eftersom IBM finns i etthundrasjuttio länder tycker de sig ha en ganska bra 
uppfattning om samhällsutvecklingen världen över. IBM har något som kallas ”Outlooks” 
varje år, ”CEO Outlooks” och ”CIO Outlooks”. Vid dessa träffas företagsledare och politiker 
på olika ställen i världen och samlar ihop tankar och idéer. Utifrån dessa möten skrivs även 
rapporter om till exempel vad man tror kommer hända de närmaste åren.

Vissa initiativ testas för att se att det inte finns risker med programmet. Vid ett initiativ som 
kallas ”Kids Smart” och syftar till att överbrygga den digitala klyftan hos små barn har man 
till exempel forskare som undersöker att det inte finns någon risk med att små barn kommer i 
kontakt med datorer tidigt.

När vår respondent beskriver hur organisationen kring CSR ser ut under implementeringen 
säger han: ”vi räknar med att CSR aktiviteter skall kunna omhändertas i den normala 
linjeorganisationen.”(Personlig kommunikation, Ö. Granqvist, maj, 2008) Det är enligt 
respondenten den ideala situationen om varje linjechef kan ta hand om detta. För närvarande 
har de inom IBM en eller två ansvariga för CSR-arbetet per större region. Dock menar 
respondenten att medarbetarna ute i organisationen självklart hjälper till på olika sätt till 
exempel vid starten av olika CSR-initiativ.

IBM håller på med ett projekt som innebär att de sänder ut medarbetare till utvecklingsländer 
där de får arbeta i en månad och hjälpa till exempel småföretagare att starta upp. När idén till 
detta CSR-initiativ kläckts tog IBM kontakt med ett antal ideella, lokala organisationer i 
Sydostasien och Afrika. Dessa organisationer blev partners och hjälpte till med de lokala 
kontakterna. IBM:s anställda som skickas ut till utvecklingsländerna förbereds för arbetet 
genom en introduktion bestående av till exempel språkutbildning och utbildning i landets 
kultur. På så vis implementeras initiativet hos medarbetarna som ska åka ut. 

Vidare försöker IBM visa och förklara för sina medarbetare vad CSR-initiativ handlar om. I 
USA pratar man mycket om volontärarbete och volontärtimmar. Örjan menar att alla 
medarbetare på IBM inte förstår att de gör volontärtimmar när de till exempel är klassförälder 
eller tränare för ett fotbollslag. IBM försöker visa sina medarbetare att detta är ett sätt att 
hjälpa till i samhället och vill även stötta sina medarbetare som gör volontärtimmar. De 
försöker med andra ord implementera idén om vad CSR-initiativ kan innebära bland 
företagets medarbetare. IBM tillhandahåller färdiga presentationer och annat material som de 
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medarbetare som gör volontärtimmar kan använda sig av när de hjälper till på olika sätt i 
samhället. Genom att till exempel berätta om internetsäkerhet för barn kan de sprida kunskap i 
samhället.

När respondenten beskriver skeendet efter implementeringen säger han att man först berättar 
om CSR-initiativet både internt inom IBM och externt. Det sker en kontinuerlig uppföljning 
med såväl extern som intern information.  Det man undrar vid uppföljningen är, som 
respondenten uttrycker det: ”blev det så bra som vi hade hoppats” (Personlig 
kommunikation, Ö. Granqvist, maj, 2008)

Respondenten menar att det inte räcker att bara genomföra CSR-initiativ, utan man måste 
även tala om att man gör det och vad man gör. Han säger: ”kommunikationen runt CSR-
frågorna det är nåt av det allra viktigaste”. (Personlig kommunikation, Ö. Granqvist, maj, 
2008)

IBM beskriver kommunikationen runt CSR-initiativen som viktig för att attrahera nya 
intressenter och för att intressenter ska få en bra bild av företaget. CSR-arbetet menar 
respondenten påverkar varumärket och han tror att folk snart kommer att ”handla med 
magkänsla”. (Personlig kommunikation, Ö. Granqvist, maj, 2008)

När vi ber respondenten beskriva hur de kommunicerar sina initiativ till omvärlden berättar 
han att de syns en hel del i media. Han menar att IBM till exempel anordnar ett årligt 
evenemang som kallas vetenskapsfestivalen som alltid får uppmärksamhet i pressen. 
Respondenten säger att de vidare genom rena presentationer försöker berätta om vad de gör 
och vilka de är, när de träffar kunder, såväl internt som externt. 

IBM sammanställer även en omfattande och informativ Corporate Responsibility rapport där 
de berättar om sitt CSR-arbete. Respondenten menar att detta också är en typ av 
kommunikation över deras arbete. 

Man följer upp CSR-initiativen med de organisationer man samarbetat med, men även med de 
medarbetare som varit delaktiga i initiativet. Det CSR-initiativ som IBM bedriver i 
utvecklingsländer där de till exempel hjälper småföretagare igång följs till exempel upp 
genom att se på de kunskaper som medarbetarna tillgodogjort sig. Företaget försöker även 
sprida den inställningen att omvärlden är en annan än vad folk är vana vid.

För de volontärarbetande medarbetarna finns ett frivilligt rapporteringssystem. Där kan 
medarbetarna tala om var de är och hjälper till och vad de gör. På så vis kan IBM se vad av 
det material som de tillhandahåller som är mest användbart. Vid ett annat av IBM:s CSR-
initiativ följs arbetet upp med hjälp av en grupp forskare från Cambridge. Forskarna skriver 
rapporter om hur initiativet upplevs i olika länder.

IBM har CSR-initiativ som är ganska långsiktiga, ett exempel på det är programmet ”Try 
Science”, som syftar till att öka intresset för naturvetenskap bland unga människor. 
Respondenten menar att de långsiktiga aktiviteterna absolut följs upp, men att det är svårare 
att mäta de exakta framgångarna. Man försöker till exempel följa upp genom att prata med 
universiteten och se hur många som söker olika utbildningar. 

IBM ”lär medan de går framåt” (Personlig kommunikation, Ö. Granqvist, maj, 2008) 
Respondenten menar att om något visar sig vara bättre att göra annorlunda till exempel att 
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samarbeta med någon annan organisation eller dylikt då förändrar man självklart det. Han 
säger att man måste vara väldigt alert i dagens värld och att man därför inte säger att ”nu ska 
vi köra såhär exakt i fem år” (Personlig kommunikation, Ö. Granqvist, maj, 2008) Det 
praktiska arbetet får med andra ord påverka det framtida arbetet och hur riktlinjer för det 
fortsatta arbetet ser ut. ”Det är klart att man är vaken för den återkopplingen” (Personlig 
kommunikation, Ö. Granqvist, maj, 2008) menar respondenten.  

Företagets intressenter

Inga intressenter är viktigare än andra tycker respondenten på IBM. Han menar att det finns 
en ring av intressenter runt IBM men att det inte går att prioritera någon särskild. Som företag 
måste man vara väldigt alert på det som händer. Respondenten säger vidare att det är viktigt 
att ha koll på samhället, aktieägare och inte minst kunder.

Vad kunderna tycker sig IBM ha bra koll på. Företaget gör kundundersökningar i form av 
enkäter varje år. Respondenten menar vidare att en väldigt tydlig signal är de uttalanden som 
press och andra myndigheter som bevakar företaget gör. 

Kommunikationen över CSR-initiativen har enligt respondenten ökat starkt under de senaste 
åren. Företaget har en ”Corporate Responsibility”-rapport som de skickar ut till de flesta 
kunder, i alla fall de som är intresserade. Denna rapport fanns inte för tre, fyra år sedan. IBM: 
s CSR-aktiviteter beskrivs vidare externt på deras hemsidor samt även internt via deras 
intranät.

4.3.3 Boliden
Boliden är ett metallföretag, som främst arbetar med Zink och Koppar. Företagets
verksamhet är uppdelad i tre områden, gruvor, marknad och smältverk. Idag arbetar cirka 
4500 personen inom Bolidenkoncernen. (http://www.boliden.se)

Om respondenten

Vår respondent arbetar på Boliden som informationschef. Hon är geolog i grunden och har 
arbetat i många år med miljöarbete. Hon har också en bakgrund som etikanalytiker. Hon är 
ansvarig för att sammanställa företagets hållbarhetsredovisning och har även hand om en del 
av företagets samhällskontakter.

CSR- konceptet i företaget

Bolidens hållsbarhetsarbete är organiserat inom tre huvudområden. Vår respondent är som 
nämnt ansvarig för hållbarhetsredovisningen och samhällskontakter, de har en hälso- och 
säkerhetschef och slutligen en personaldirektör som har hand om personalfrågorna.

Boliden har ingen arbetsdefinition på CSR. Istället talar företaget om en strategisk plattform. I 
denna menar företaget att de skall göra allt för att tillmötesgå samhällets krav på 
miljömedvetenhet, säkerhet och etiskt ansvarstagande när det gäller affärer. Respondenten 
menar att hennes egen definition egentligen inte skiljer sig från företagets; CSR är för henne 
ett miljö- och säkerhetsansvar, ett ansvar för medarbetarna och för samhället i stort.
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Implementeringen av CSR

Företaget har före implementeringen en filosofi, strategi eller policy som dikterar att den 
största delen av företagets sponsring skall hamna lokalt där deras verksamhet befinner sig. De 
är stora i Västerbotten, där de bland annat sponsrar ishockeylaget Skellefteå AIK. De har 
regler som utöver sport premierar kultur och liknande, som har tanken att främja orten och 
ungdomsverksamheter.

Vår respondent hävdar att idéerna om vilka initiativ som skall genomföras uppkommer lokalt. 
Ofta är det inte speciellt komplicerat: ”[…] om vi känner att till exempel vattenreningen på ett 
ställe inte fungerar särskilt bra då måste ju vi så att säga investera i en ny 
vattenreningsanläggning.[…] eller om vi känner att nu har det framkommit att en viss del av 
befolkningen på en ort har förhöjda kadmiumhalter i sina njurar, då initierar vi en studie för 
att se, stämmer det med dom också? Dom som bor i närheten av våra smältverk eller finns det 
andra orsaker till det här?”(Personlig kommunikation, M. Sylvander, maj, 2008)

Vi tolkar vår respondent som att beslut om vissa projekt inte grundas på externa intressenter, 
utan snarare att de har en process där de gör vissa mätningar och fattar beslut med dessa som 
underlag. I andra fall påverkas företaget av sin omgivning. I fråga om 
sponsringsverksamheten: ”Det har nog, det skiljer nog ganska men jag menar historiskt har 
det nog varit liksom att får väldigt mycket samtal från alla som vill att man ska bidra med 
pengar.” (Personlig kommunikation, M. Sylvander, maj, 2008)

När detta sker väljer företaget ut några av de organisationer som hört av sig och sponsrar. 
Respondenten hävdar att företaget har gjort om processen vid sponsring numera. Istället för 
att passivt välja någon av de organisationer som vill ha sponsring har företaget bestämt sig för 
att gå igenom var de anser sig kunna göra nytta, vilka projekt som passar företagets image, 
och var de vill synas.

De jobbar mer strategiskt med sponsring, menar vår respondent, och nämner deras sponsring 
av Skellefteå AIK som exempel.

Vid implementering av företagets initiativ finns det många delar av omvärlden som företaget 
måste uppmärksamma: ”Jamen, lagstiftning självklart, det är väl nästan A och O men sen så 
tittar vi ju naturligtvis på vad organisationer har kommit fram till, forskningsstudier, allt som 
har med om det nu är säkerhetsfrågor eller, allt från branschorganisationer..” (Personlig 
kommunikation, M. Sylvander, maj, 2008)

Företaget har under implementeringen en grupp som är övergripande ansvarig för företagets 
CSR-områden, men arbetet är också uppdelat i olika stabsfunktioner. De använder sig av 
policys för sitt CSR-arbete, dels en övergripande verksamhetspolicy och dels mer detaljerade 
policys och riktlinjer för de olika stabsfunktionerna.

Vår respondent menar att även om företaget hänger sig åt CSR-initiativ hela tiden, så gör de 
ingenting som inte har med deras verksamhet att göra. Ett undantag är sponsorverksamheten. 
Vill företaget göra en miljöförbättring så ser de till att göra den inom den egna produktionen. 
Förra året mätte företag kadmiumhalter hos befolkning nära ett smältverk, men respondenten 
menar att det initiativet var grundat på att de hade produktion i området. Enligt henne måste 
allt sådant arbete vara kopplat till företagets verksamhet, annars saknas mening med det.
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På frågan om det föreligger skillnader mellan hur implementeringen går till och de riktlinjer 
för arbetet som företaget har, svarar respondenten nekande. Hon berättar att detta är det sista 
året med företagets rådande miljömål, och det börjar vara dags att utvärdera de miljömål som 
företaget har haft och de resultat som de genererat: ”Och nu när vi sätter oss ner och gör och 
sätter nya miljömål då tittar vi ju till exempel tillbaks och ser; vad är det som har funkat bra 
och dåligt med de miljömålen vi hade innan? Var de tagna ur luften, klockade de helt rätt, var 
det precis rätt mål att sätta, var de relevanta att sätta och så vidare” (Personlig 
kommunikation, M. Sylvander, maj, 2008)

En sådan utvärdering är inte begränsad till omformulerandet av företagets mål, utan vart 
femte år görs revisioner på varje gruva och smältverk. Enligt respondenten brukar dessa 
revisioner visa om mål eller riktlinjer stämmer överens med det arbete som verkligen sker. 

Företagsledningen fattar de slutgiltiga besluten kring vilka mål och riktlinjer som skall 
användas. Innan det möts till exempel företagets miljöchefer och diskuterar vilka miljömål 
som är relevanta för sina enheter. Resultatet av detta möte bildar ett underlag för chefernas 
beslut. Vår respondent menar att även omvärlden har ett inflytande på vilka mål som företaget 
sätter upp: ”Vi kanske har ett miljömål på zinkutsläpp men vi kanske inte har nåt på 
koldioxidutsläpp, nu har vi det, men säg att vi inte har det då. Och om hela världen pratar 
koldioxidutsläpp och vi inte ens berör frågan då är det klart, då kommer många att tycka att 
vi är ute och cyklar.” (Personlig kommunikation, M. Sylvander, maj, 2008) Företaget väger 
in omvärldens krav och tyckande och bedömer om det upplevs relevant för verksamheten. 

På grund av att företaget är skyldigt att månatligt rapportera till myndigheter om produktion 
och utsläpp, så måste företaget övervaka sina utsläpp. För detta används rikt- och gränsvärden 
som registreras i rapporter, både internt och mot myndigheterna. En gång i månaden 
sammanställs alla värden och skickas till en miljöchef som sammanställer statistik över 
relevanta data.

Vår respondent anser att marknadsföring av CSR-initiativ är någonting som skall göras enbart 
när det finns någonting att skriva om efter implementeringen. När det gäller sponsring 
fungerar Bolidens logotyp på till exempel Skellefteå AIK:s matchställ som marknadsföring. 
Utöver det marknadsförs inte sponsringen. Respondenten berättar att företaget ibland går ut 
med en pressrelease när företaget skriver på sponsorkontraktet första gången. 

Förutom att mäta hur företaget ligger i förhållande till sina kvantifierade mål för utsläpp och 
liknande använder företaget andra sätt för att bedöma sina initiativ. Vid sponsring eller andra, 
”mjuka” initiativ så bedömer man hur mycket uppmärksamhet initiativet fått i media: ”vi 
mäter så att säga hur mycket mediaträffar har vi fått på den här satsningen.” (Personlig 
kommunikation, M. Sylvander, maj, 2008)

Vår respondent menar att sådana undersökningar lätt blir mindre vetenskapliga än andra 
mätningar, då de endast kan utvärdera hur mycket som exempelvis skrivits i tidningar om 
företaget. De mäter också effekten av sina initiativ genom deras årliga personalundersökning, 
och en klimatundersökning som görs internt i företaget. Härigenom försöker man mäta hur de 
anställda upplever sin arbetsplats, sin arbetssituation och så vidare. 
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Företagets intressenter

Företaget anser sig ha många intressenter, och nämner några huvudgrupper: ”Många, men 
våra huvudintressentgrupper det är ju naturligtvis våra ägare, eftersom vi är ett aktiebolag, 
så det betyder ju alla som har investerat pengar i Boliden, våra kunder, medarbetare och 
våra, /…/, våra grannar, alla närboende” (Personlig kommunikation, M. Sylvander, maj, 
2008)

Respondenten menar att ägarna krasst uttryckt är viktigast eftersom att de har investerat 
pengar i bolaget och därför äger det. Hon menar dock att eftersom att företaget jobbar så 
mycket mot alla fronter så upplevs det fel att säga att någon intressent är viktigare än någon 
annan. Hon utvecklar resonemanget: ”[…]utan medarbetare klarar vi oss inte, vi måste ha 
bra relation med våra grannar också, så att faller det ena benet så är det inte bra för de 
andra heller.” (Personlig kommunikation, M. Sylvander, maj, 2008)

Respondenten anser att det inte brukar vara några svårigheter att få veta vad intressenterna 
tycker. Hon menar att företaget inte har några tysta intressenter. När det gäller lokalt bosatta 
brukar företaget hålla ”öppet hus”, det vill säga bjuda in grannar och kringboende till 
informationsträffar. Sådana hålls regelbundet en gång per år när det gäller vanliga frågor, men 
specifika möten ordnas om viktiga beslut skall fattas. Vad medarbetare tycker och tänker får 
företaget oftast veta genom vad respondenten kallar ”den vanliga vägen”, det vill säga genom 
att de anställda talar om för sin chef om det är någonting som behöver tas upp. Dessutom görs 
en personalundersökning regelbundet, där företaget får information om en hel del. När det 
gäller vad ägarna tycker så anser vår respondent att företaget information varje dag genom att 
följa börsen. Hon menar att deras åsikter avspeglas i aktiekursen. Om företaget gör någonting 
som aktieägarna inte gillar så säljer de aktierna, vilket ger ett snabbt besked.

Företaget har en del samarbeten med aktörer i samhället, främst med branschorganisationer. 
Det rör sig om andra industriaktörer som arbetar tillsammans med företaget. Det finns utöver 
detta också samarbeten med universitet i Sverige och i Finland, och vissa små, lokala 
samarbeten existerar också. 

Företagets CSR-initiativ kommuniceras till intressenter genom hållbarhetsredovisningen och 
genom hemsidan. Utöver det görs presentationer över ämnet ibland. Vår respondent är 
tillfreds med hur ämnet kommuniceras och anser att CSR-frågorna är tillräckligt belysta. 

4.3.4 Sammanfattning varuproducerande företag

Inom de varuproducerande företagen som vi har studerat görs en mängd olika CSR-projekt av 
varierande karaktär. Vad som är intressant med initiativens natur är just hur olika de är; vissa 
handlar om att förbättra den egna produktionsprocessen, vissa handlar om filantropiska 
satsningar i andra delar av världen, och andra handlar om att stödja lokala föreningar. Bara ett 
av företagen uppvisar en klar definition på vad CSR är, men samtliga av företagen arbetar 
med frågor som kan klassificeras som tillhörande CSR-arbete. Det verkar finnas en känsla för 
vad begreppet medför inom alla de varuproducerande företagen som vi har haft kontakt med. 
Detta trots att begreppet CSR inte användes i ett av företagen, utan kallades för 
”hållbarhetsarbete”.
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I två av företagen verkar beslut om CSR-engagemang ske utan föreliggande undersökningar 
av intressenternas åsikter. Istället används arbetsgrupper inom organisationen eller på en 
internationell nivå för att komma med förslag till initiativ. I några fall förekommer det också 
att diverse organisationer hör av sig om stöd för projekt, och en av respondenterna menar att   
de får reda på sina intressenters åsikter, eftersom att alla intressenter försöker göra sig hörda. 
Två av de tre företagen medger att valen av CSR-engagemang grundar på ett strategiskt 
tänkande; de vill att dessa projekt skall spegla den bild av organisationen som de vill 
förmedla.

Vid uppföljningen av initiativ upplever vi att företagen i många fall använder ”mjuka” mått 
för att utvärdera de senaste CSR-initiativen. Mätningar används i den mån som är möjligt, 
men i två av företagen nämns dialoger med de organisationer eller liknande som företagen har 
samarbetat med som den främsta formen av utvärdering. Kundundersökningar och dialoger 
med ägare och andra intressenter nämndes som andra sätt för företaget att ta reda på deras 
intressenters åsikter.

Ett av företagen använder sig mer genomgående av kvantifierade mätningar, men när det 
handlar om sponsringsaktiviteter mäts hur mycket aktiviteten nämns i tidningar som ett mått, 
och respondenten hävdar att det kanske inte är optimalt för att utvärdera en satsning.

Vi får en splittrad bild av företagens inställning till att kommunicera deras CSR-initiativ. En 
respondent menar att den här delen är bland det viktigaste i hela processen, en annan anser att 
de kommunicerar detta i för liten utsträckning, och den tredje anser att företag endast skall 
kommunicera sina initiativ när de har någonting viktigt att skriva om.

Samtliga respondenter kunde räkna upp en rad olika grupper i samhället som sina intressenter. 
På frågan om vilka av dessa grupper som företaget ansåg vara viktigast fick vi ganska 
varierande svar. Ett av företagen ansåg att kunderna var viktigast, och hävdade att företaget 
ansträngde sig för att säkerställa att de visste att företaget arbetar med CSR. De två andra 
respondenterna kunde däremot inte välja en av intressenterna som viktigast. En av 
respondenterna menade att företaget befinner sig i ett nät av olika intressenter, och att det 
måste vara uppmärksamt på vad som händer inom samtliga av dessa grupper.
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5. ANALYS

I detta kapitel diskuteras det teoretiska och empiriska material som studien behandlat. 
Materialet analyseras utifrån de fem ämnesområden som processen för CSR-implementering 
inrymmer. Analysen utmynnar sedan i slutsatser och förslag till framtida forskning.

5.1 CSR-konceptet i företagen

Att fastställa innebörden av CSR genom en definition skall enligt Maignan et al (2005) 
grunda sig i vilka intressenterna är, vilka deras åsikter är, samt företagets normer och 
värderingar. Vår undersökning har visat att IBM är det enda av de företag vi studerat som har 
vad man kan kalla en definition av CSR som begrepp. De motiv som ligger till grund för 
engagemanget i CSR, och de intressenter och ämnen som prioriteras av organisationen bör 
tydliggöras i en konkret definition av CSR som passar organisationen i fråga (Maignan et al, 
2005). IBM menar att CSR är icke tvingande åtgärder gentemot samhället och innefattar 
ekonomiska insatser, miljöinsatser och sociala insatser. Posten, SAS, Svenska Spel, Pizza 
Hut, Boliden och McDonalds ger oss en spontan beskrivning av vad CSR innebär inom deras 
specifika företag, men utan att ha en fastställd definition. 

McDonalds och IBM är överens om att CSR-aktiviteter är åtgärder som företag gör utöver sin 
verksamhet i syfte att gynna samhället. Pizza Hut är inne på samma spår när de menar att 
företag har en skyldighet att ge någonting tillbaka till det samhälle som de verkar i, och enligt 
Boliden handlar CSR istället om att tillmötesgå samhällets krav. Vi menar att den beskrivning 
som Boliden ger av CSR är av en mer tvingande karaktär. De verkar i större utsträckning 
engagera sig i projekt som deras verksamhet mer eller mindre tvingar dem att delta i, till 
skillnad från till exempel Pizza Hut eller IBM. Posten beskriver att deras mål är att förena 
ekonomisk lönsamhet med ett socialt ansvarstagande och ett aktivt miljöarbete, vilket 
beskriver ungefär vad de som företag vill göra, men inte riktigt vad begreppet innebär. SAS 
säger att CSR-arbetet handlar om företagets ansvar för miljön, för kunderna, för medarbetarna 
och för ägarna. Svenska Spel definierar CSR som samhällsfrågor. 

SAAB väljer istället att beskriva CSR genom att nämna hur de arbetar med konceptet. Några 
av respondenterna som inte använder sig av en tydlig definition menar att CSR är 
företagsspecifikt och situationsbundet. De anser att en allmängiltig definition därmed är svår 
att fastställa. Vi kan inte se någon påtaglig skillnad i användandet av CSR-definitioner mellan 
tjänsteföretag och varuproducerande företag. Det är däremot intressant att konstatera likheten 
mellan de två företagen som tillhör den företagstyp som erbjuder en blandning mellan en vara 
och en tjänst. Båda dessa företag betonar att viljan att ge någonting tillbaka till samhället 
ligger till grund för deras arbete. 

Vi anser att avsaknaden av en definition kan innebära att delar av företaget inte blir medvetna 
om företagets sociala ansvar. Detta hävdar vi kan innebära att arbetet med CSR blir 
ofokuserat, samt att en CSR-influerad mentalitet inte genomsyrar verksamheten i samma 
utsträckning som annars hade varit möjligt. Vidare kanske inte intressenterna förstår vad CSR 
innebär för den specifika organisationen. Syftet med en definition av CSR är att det skall bli 
tydligt varför det är i organisationens intresse att utöva CSR enligt Maignan et al (2005).Vi 
menar att även om en definition av CSR saknas inom företaget, så kan medarbetarna vara 
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införstådda och medvetna om det arbete som företaget gör med avseende på CSR-frågor. Vi 
menar vidare att annan information än den som ges av en definition kan bidra till förståelsen 
för begreppet inom och utanför det specifika företaget. Vi tror att medarbetarna kan arbeta 
mot de sociala mål som företaget har satt upp även om en definition av CSR saknas. Vi tror 
dock att en välformulerad definition av CSR säkerställer att alla medarbetare och intressenter 
får en klar uppfattning om vad konceptet innebär för företaget. Detta är inte minst viktigt 
eftersom att begreppet inte sällan upplevs som abstrakt och svårdefinierat. 

Utifrån teorin är ett fastställande av vad CSR innebär i en organisation en väsentlig del av 
implementeringsprocessen. (Maignan et al, 2005) Vi kan konstatera att företag i studien, 
oavsett vilken företagstyp de tillhör, är dåliga på att formulera och använda sig av konkreta 
definitioner av CSR.  

5.2 Före implementering

Endast två av våra respondenter hävdar att deras företag inte har någon form av policys för 
sitt CSR-arbete, McDonalds och Pizza Hut. McDonalds påpekar att de endast har utvecklat en 
policy för sponsringsverksamheten. Pizza Hut försöker finna projekt som stämmer väl 
överens med deras verksamhet istället för att utveckla policys för sitt CSR-arbete. Observera 
att såväl Pizza Hut som McDonald’s representerar den typ av företag som erbjuder en 
blandning av en vara och en tjänst. Resterande företag har samtliga olika policys för CSR-
arbetet. Cramer (2006) hävdar att företag till en början måste upprätta övergripande policys 
för sitt CSR-arbete. Efter att detta skett bör företaget välja en eller flera av dessa policys som 
skall prioriteras, och först därefter kan implementeringen ske. De policys som företagen har 
sammanställt tycks i många fall vara uppdelade efter områden som till exempel miljö, 
medarbetare och codes of conducts. Vissa av företagen har policys för hur ansvars- och 
arbetsfördelningen inom företaget skall se ut, till exempel Boliden och Svenska Spel. Andra 
företags policys skildrar istället företagets övergripande mål med CSR-aktiviteterna och 
behandlar inte arbetsprocessen i någon utsträckning. Vi ser att de tjänsteproducerande 
företagen, SAS, Svenska Spel och Posten, lägger stor tyngd på miljöpolicys. Detta kan ha sin 
grund i att dessa företag kräver mycket transporter i sin verksamhet. På den varuproducerande 
sidan av företag ser vi en liknande tyngd främst i Boliden, men vi vill kommentera att 
avsaknaden av miljöpolicys inte innebär att företagen inte arbetar med miljöfrågor. 

I det första steget i Cramers (2006) policybetonade implementeringsmodell för CSR nämns att 
företag måste utveckla ”codes of conducts” baserade på företagets situation. Vi finner stöd för 
denna regel även i empirin. Vår respondent på Svenska Spel menar att de policys man 
utformar bör ha god koppling till verksamheten. Hon säger: ”Men det måste ju vara policys 
som är kopplat till det vi gör då, och i vårat fall har vi en policy för våra medarbetare förstås, 
vi har en personalpolicy, vi har en spelansvarspolicy, vi har en miljöpolicy.” (Petra 
Forsström)

Flertalet av respondenterna; Svenska Spel, Pizza Hut, IBM och Boliden, beskriver CSR-
konceptet som företagsspecifikt. De menar att arbetet med CSR måste anpassas till 
verksamheten och att vissa åtgärder passar företaget bättre än andra. IBM vill till exempel 
använda kunskap som redan existerar inom organisationen för sina CSR-initiativ. De vill 
använda sin vanliga verksamhet på ett sätt som är fördelaktigt för samhället. Boliden anser att 
valet av CSR-aktiviteter måste baseras på verksamheten, så att aktiviteterna känns relevanta. 
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Andra exempel är Posten som väljer att engagera sig i ett miljöfokuserat arbete till följd av att 
de är ett väldigt transportkoncentrerat företag, samt Svenska Spel där deras spelfokuserade 
verksamhet gör att spelansvar blir en central fråga. Dessa åsikter finns representerade inom 
teorin, där Kotler och Lee (2005) menar att företaget måste välja problemområden som 
stämmer väl överens med företagets värderingar, mål, produkter och tjänster. Också enligt 
Maignan et al (2005) så bör ett CSR-program stämma överens med de värderingar, normer 
och mål som finns inom organisationen. Författarna förespråkar att ett upptäckande av normer 
och värderingar i en organisation är det första steget i en CSR-implementering. Även om 
företagen inte uttryckligen säger att de sätter sig ner och reder ut sina normer och värderingar 
tycker vi oss i stor utsträckning se att de är medvetna om sina värderingar och grundar sitt 
CSR-arbete i dessa. 

Ett exempel på att CSR-arbetet grundar sig i företagets värderingar bland företagen är SAAB. 
De visar exempel på att den bild av företaget som de vill förmedla utåt kan ligga till grund för 
vilka CSR-projekt de väljer att engagera sig i. Pizza Hut plockar vidare upp de idéer som 
”stämmer” och vår respondent på McDonald’s säger i klartext att CSR-arbetet måste grunda 
sig i företagets värderingar.  IBM menar vidare att man jobbar mycket med värde och att 
deras idéer grundar sig i företagets ”själ”. Det kan diskuteras huruvida ett arbete som 
respondenterna menar grundar sig i ett företags verksamhet är detsamma som att arbetet 
grundar sig i företagets värderingar och mål. Vi anser dock att man kan dra paralleller mellan 
de två, då hela verksamheten torde genomsyras av en företagskultur som inrymmer 
värderingar och mål. De flesta av företagen har olika typer av policys för sitt arbete med CSR. 
Vi anser att policys återspeglar företagens värderingar och mål och på så vis kan man hävda 
att företagens CSR-arbete grundar sig i deras värderingar. Kopplingen mellan värderingar och 
CSR-engagemang tror vi kommer ganska naturligt i företagen. Maignan et al (2005) 
förespråkar att företag identifierar de normer och värderingar som är väsentliga för arbetet 
med CSR genom att till exempel studera formella dokument såsom årsredovisningar och 
målformuleringar. Teorin tycks tala för ett mer strukturerat igenkännande av värderingar och 
mål. 

Vi menar att det i många fall är naturligt för företag att engagera sig i CSR-frågor som ligger 
nära den egna verksamheten. De krav som samhället ställer på företag kommer i många fall 
att vara kopplade till den verksamhet som företagen bedriver och därmed påverka de frågor 
som företagen engagerar sig i. Vi anser även att företagen troligtvis har lättare att ta till sig de 
problem som uppstår nära deras verksamhet, både teoretiskt och geografiskt, vilket även talar 
för den naturliga kopplingen mellan verksamhet och CSR-engagemang. I vår studie kan man 
se att samtliga av företagen har eller kommer att implementera ett initiativ som ligger nära 
deras kärnverksamhet, antingen geografiskt eller med avseende på verksamheten. Vi hävdar 
dock att en alltför dogmatisk syn på vilka CSR-initiativ som företaget kan engagera sig i kan 
kanhända leda till att företaget missar möjligheten att stödja projekt som dess intressenter 
anser vara viktiga. Vår respondent i Boliden uttryckte denna problematik bra: ”Vi kanske har 
ett miljömål på zinkutsläpp men vi kanske inte har nåt på koldioxidutsläpp, nu har vi det, men 
säg att vi inte har det då. Och om hela världen pratar koldioxidutsläpp och vi inte ens berör 
frågan då är det klart, då kommer många att tycka att vi är ute och cyklar.” (Marcella 
Sylvander)

Vi anser att det inte alltid är rimligt att företag begränsar sig till initiativ som ligger nära den 
egna verksamheten. Det verkar däremot fungera bra för de företag som vi intervjuat. Vi menar 
dock att företag tycks vara tvungna att lyssna av samhället för att veta vad omgivningen 
värdesätter. Att lyssna av samhället hävdar de flesta av våra respondenter att företagen de 
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representerar gör, dock sker förberedelserna inför och uppföljningen efter implementeringen 
på varierande sätt.   

Kotler och Lee (2005)  menar att företag bör välja ett mindre antal problemområden, samt 
välja problemområden som existerar lokalt där verksamheten bedrivs. Bolidens val att sponsra 
det i närheten lokaliserade hockeylaget Skellefteå AIK är ett konkret exempel på Kotler och 
Lees (2005) rekommendation. SAAB har, troligtvis på grund av sitt engagemang i det 
specifika landet, valt att satsa tid och resurser på skolor och HIV/AIDS-bekämpning i 
Sydafrika. Även IBM menar på att deras val att i Sverige engagera sig i något av de globala 
CSR-initiativ som koncernen presenterar, grundar sig i frågan om initiativet är lämpligt och 
aktuellt för den situation som råder i Sverige. När det gäller CSR-initiativ menar vår 
respondent på IBM att man i olika regioner: ”ska implementera så bra det passar in i den 
geografi de lever och verkar i” (Örjan Granqvist)  

McDonalds är ett företag som har anammat och instämmer med Kotlers och Lees (2005) 
uppmaning att välja ett mindre antal problemområden och istället satsa på dessa helhjärtat. 
Vår respondent berättar: ”[…] det är oerhört viktigt att när man går in i någonting att man 
gör det långsiktigt. Och att man hellre väljer ut ett färre antal projekt och gör det ordentligt 
än att man är på varje boll, då blir det varken hackat eller malet.”(Claes Eliasson)

Före implementeringen av ett CSR- initiativ är information om intressenter en väsentlig del, 
enligt teorin. Maignan et al (2005) hävdar att det är viktigt som ett andra steg i 
implementeringsprocessen att identifiera företagets intressenter, och sedan göra en grov 
uppskattning av deras makt. Vid steg tre i deras implementeringsmodell menar Maignan et al 
(2005) att intressenternas problem bör identifieras. Kärnan i de angelägenheter som 
intressenterna uppvisar bör redas ut. Detta åstadkommer företaget genom att erhålla 
information och kunskap om intressenterna. Vi upplever inte att det föreligger precis på detta 
sätt bland de företag vi studerat. Företagen, oavsett typ, väljer att lyssna på olika 
intressentgrupper, men vi bedömer i de flesta fall att de idéer som anammas av företagen inte 
bottnar i en utvärdering av intressenternas makt. Istället upplever vi att företag ständigt söker 
nya idéer, och tar till sig de som företaget upplever vara bra, oavsett vilka intressenter som 
presenterar dem. Vår reflektion är att det kan föreligga sig så att företagen inte upplever 
tillräckligt starka krav från sina intressenter. Vore kraven starka från flera olika håll menar vi 
att företag i större utsträckning blir tvungna att utvärdera och bestämma vilka intressenters 
behov och viljor de ska tillgodose. 

Carisle och Faulkner (2004) är inne på en liknande linje som Maignan et al (2005) i deras 
fyrastegsmodell där det första steget handlar om att utveckla en medvetenhet för de 
problemområden som är aktuella för företaget med avseende på CSR. Maignan et al (2005) 
menar vidare att till exempel säljchefer, inköpschefer och marknadsföringsspecialister kan ha 
stor kunskap om åsikter som finns hos kunder och leverantörer. Paneldiskussioner eller 
intervjuer med intressenter kan också skapa en förståelse för intressenternas uppfattningar.  

Många av de respondenter som vi har intervjuat nämner att idéer till initiativ kommer från 
intressenter inuti och utanför företaget. I Posten menar vår respondent att kunder och ägares 
krav ligger till grund för företagets CSR-aktiviteter. De lyssnar av kund- och ägarkretsen för 
information om vad dessa har för förväntningar på företaget. De får ofta reda på sina kunders 
åsikter genom säljorganisationen och den dialog som förs mellan inköps- och 
försäljningsavdelningarna. I SAS kan idéerna komma från många håll, antingen från den egna 
organisationen eller i kontakt med andra intressenter. De hävdar att de har intressentdialoger 
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med samtliga sina intressenter samt icke-statliga organisationer och politiker. Svenska Spel 
menar att idéerna till CSR-initiativ kommer inifrån organisationen eller genom dialoger med 
intressenterna. Företaget har en kontinuerlig dialog med sina ägare, gör kund- och 
medarbetarundersökningar och träffar politiker. Pizza Hut menar att det varierar var idéerna 
kommer ifrån, men franchisegivare, medarbetare och organisationer kan ha inflytande. 
McDonalds hävdar även att det varierar mycket var idéerna kommer ifrån. Omvärlden pressar 
företaget, och ibland tar organisationer som exempelvis Amnesty och Friends kontakt med 
företaget. Det kan också vara idéer som finns globalt inom företaget som implementeras i 
Sverige. SAAB nämner bara de anställda som källor till projektidéer för företaget, och på 
IBM betonas företagets globala spridning. IBM menar att de har strateger som lyssnar av 
samhället, och vår respondent på företaget menar att många idéer uppkommer på grund av att 
företaget finns i 170 länder.

I vissa fall har intressenterna inflytande över hur CSR-implementeringen inom företaget 
utformas. I SAAB har till exempel en del fokus placerats på att marknadsföra de CSR-
engagemang som företaget är involverade i, och detta har skett på bland annat företagets 
samarbetspartners inrådan.

Kotler och Lee (2005) menar, i likhet med Maignan et al (2005), att företag bör välja 
problemområden som nyckelgrupper i samhället bryr sig om. De anser dessutom att företag 
bör välja problemområden som kan tänkas förbättra deras prestationer med avseende på 
företagsmålen. Ett exempel är hur ett företags miljöinitiativ kan få positiva ekonomiska 
konsekvenser. Många av de projekt som vi har fått ta del av saknar denna egenskap, och 
kommer kanhända aldrig att resultera i en ekonomisk utdelning till företaget. Det finns dock 
undantag. Vår respondent hos McDonalds berättade att företaget kommer att implementera ett 
CSR-initiativ som går ut på att de fordon som transporterar deras mat kommer att börja drivas 
av den använda frityroljan. Detta kommer att innebära att företagets miljöpåverkan minskar, 
och dessutom kommer företaget att slippa kostnader för att ta hand om oljan. Det är ett bra 
exempel på hur ett CSR-initiativ även kan bidra till ekonomisk vinst för ett företag. IBM är ett 
annat exempel på hur företag kan förbättra sina prestationer genom att engagera sig i CSR-
aktiviteter. De skickar ut unga medarbetare på olika projekt i världen. Medarbetarna får hjälpa 
företag i Sydostasien och Afrika att starta upp sin verksamhet. När medarbetarna kommer 
hem till Sverige igen har de med sig ny kunskap och nya erfarenheter som de delar med sig av 
till resten av företaget.

De sex kriterier som Kotler och Lee (2005) presenterar som kan underlätta valet av CSR-
aktiviteter, till exempel att välja lokala problemområden  och att välja problemområden som 
nyckelgrupper i samhället bryr sig, är väl representerade bland de företag vi studerat. Samtliga 
sex kriterier förekommer i något av våra undersökta företag. De kriterier som flest företag tar 
hänsyn till när de gör sina val av engagemang är ’att välja problemområden som stämmer väl 
överens med företaget värderingar, mål, produkter och tjänster’ samt ’att välja 
problemområden som nyckelgrupper i samhället bryr sig om’. Samtliga företag, oavsett typ, 
menar vi uppfyller dessa kriterier i sina val av CSR-aktiviteter. Resterande fyra kriterier finns 
representerade i minst ett av de studerade företagen. 

Enligt Maignan et al (2005) bör företaget som ett femte steg i implementeringsprocessen 
utvärdera rådande praktisering av CSR. Genom att granska företagets prestationer bör 
organisationen få en tydlig bild över de aktiviteter som antingen behöver förbättras eller 
upptas. I vår mening sker inte denna utvärdering förrän senare i processen, bland de företag vi 
har studerat. Därmed sker diskussionen om utvärdering av rådande praktisering av CSR under 
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rubriken ’efter implementering.’ Teorin förespråkar att en utvärdering av det befintliga CSR-
arbetet bör ske relativt tidigt i en implementeringsprocess och som vi förstår det innan man 
implementerar nya initiativ. Vår uppfattning är att så inte sker bland företagen. Vi anser att 
utvärderingen av CSR-initiativ , liksom de flesta andra steg i Maignans et al (2005) modell, 
finns representerade bland företagen men ej i den konkreta struktur som författarna 
förespråkar.    

Sammanfattningsvis menar vi att arbetet före CSR-implementering sker på ett mindre 
strukturerat vis än vad teorin förespråkar. Ett upptäckande av normer och värderingar i en 
organisation är enligt Maignan et al (2005) det första steget i en CSR-implementering. Vi 
menar att flertalet av företagen visar att deras arbete med CSR grundar sig i deras verksamhet, 
samt deras värderingar och mål. Ett tecken på detta anser vi är de policys som alla företag 
utom två upprättar. Cramer (2006) hävdar att företag till en början måste upprätta 
övergripande policys för sitt CSR-arbete. Det är tydligt att merparten av företagen upprättar 
policys och det föreligger ingen skillnad mellan varuproducerande företag och tjänsteföretag. 
Alla utom de två företag som erbjuder en blandning av en vara och en tjänst efterlever till 
synes teorin. 

Maignan et al (2005) menar att företag i ett tidigt skede bör granska företagets rådande 
prestationer för att forma sina aktiviteter därefter, vilket vi menar att företag mer uttryckligen 
gör i ett senare skede. De företag vi studerat visar slutligen att de tar hänsyn till flera av de 
kriterier som Kotler och Lee (2005) beskriver som viktiga för valet av CSR-initiativ, när de 
väljer CSR-engagemang, dock ej alla.  

5.3 Under implementering

I de flesta av företagen finns en tydlig organisationsstruktur för CSR. I SAS finns ett nätverk 
som behandlar miljöfrågor specifikt. Dessutom tillsätter cheferna i de olika bolagen som SAS 
består av ofta en person som är ansvarig för CSR-arbete i varje bolag. I SAAB är vår 
respondent ansvarig för CSR-frågorna, och en arbetsgrupp håller på att utvecklas. I Svenska 
Spel, i Posten och i Boliden finns arbetsgrupper för CSR-frågor. McDonalds och Pizza Hut är 
exempel på företag som saknar en tydlig struktur för sitt CSR-arbete. I Pizza Hut drivs istället 
dessa frågor av VD. Inom IBM har företaget minst en CSR-ansvarig för varje större region, 
men: ”[de] räknar med att CSR aktiviteter skall kunna omhändertas i den normala 
linjeorganisationen.”  (Örjan Granquist)

Sammantaget innebär detta att samtliga tjänsteföretag har en utpräglad organisation för CSR-
frågor. I två av de tre varuproducerande företagen finns arbetsgrupper för dessa frågor, och i 
SAAB håller en sådan på att utvecklas. Intressant att notera är att inget av de två företagen 
som erbjuder en vara såväl som en tjänst har en tydlig struktur för arbetet med CSR-frågorna. 
Steg 6 i Maignans et al (2005) modell handlar om att implementera CSR-initiativen. Bland 
annat nämns att en grupp eller person bör tillsättas som övervakar företagets CSR-initiativ. 
Detta är viktigt för att olika initiativ skall hänga samman och grunda sig i organisationens 
fastslagna definition av CSR. I steget ”inledande implementering” hävdar Carisle och 
Faulkner (2004), i likhet med Maignan et al (2005) att organisationens olika avdelningar skall 
få abstrakta riktlinjer för hur deras arbete med CSR skall bedrivas. Detta kan åstadkommas 
bland annat genom att företaget anställer en CSR-ansvarig. I implementeringsskedet av 
processen bör också information och rapporter om företags CSR-initativ spridas (Carisle och 
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Faulkner, 2004). Under detta skede bör ledarskapet enligt Rocha et al (2007) se till att 
företaget kan arbeta i rätt riktning. Det är tydligt att dessa regler anammats i de flesta av de 
företag som vi har studerat. Det är med tanke på storleken av vårt urval svårt att konstatera att 
det föreligger en skillnad mellan varu- och tjänsteproducerande företag med avseende på 
förekomsten av strukturer för CSR-arbetet. Däremot anser vi att det är intressant att sådana 
strukturer inte förekommer i något av de företag som erbjuder en blandning mellan en vara 
och en tjänst. 

Enligt Kotler och Lee (2005) är det viktigt att de problemområden som företaget engagerar 
sig i kommer att vara aktuellt en längre tid. Det är också viktigt att de initiativ som företaget 
tar kan stödjas under en längre tidsperiod. Författarna får medhåll av vår respondent hos 
McDonalds, som menar att företag måste välja ett fåtal projekt som de istället kan stödja 
långsiktigt för att ett resultat skall kunna åstadkommas. Många av företagen engagerar sig 
långsiktigt i projekt, SAAB hjälper till att driva skolor i Sydafrika under en längre tid, 
McDonalds driver barnsjukhus och Posten arbetar långsiktigt med att förbättra hälsan hos de 
anställda. När ett företag arbetar med en och samma fråga en längre tid kan omvärlden så 
småningom koppla samman företaget med den frågan. (Kotler och Lee, 2005) Att ett 
långsiktigt engagemang i CSR-frågor är någonting som är viktigt anser McDonalds, SAS och 
Posten. SAS och Posten menar att ett CSR-arbete är en verksamhet som är långsiktigt hållbar.
Dogmatiskt 
Vi anser att det finns fördelar med att driva CSR-projekt under en längre tidsperiod, till 
exempel att människor förknippar McDonalds med barnsjukhus. Vi är dock tveksamma till 
huruvida företag uteslutande bör undvika mindre och kortare projekt. Om till exempel 
Boliden beslutar sig för att förbättra vattenreningen inom ett område så tror vi att det kommer 
att ha en positiv effekt på hur de som påverkas av beslutet uppfattar företaget. Vi menar att 
även mer kortsiktiga projekt kan skapa en länk mellan företaget och projektet i intressenternas 
medvetande. Däremot kan det tänkas att kortsiktiga projekt främst får ett genomslag lokalt, 
och att företag bör engagera sig i ”större” CSR-initiativ för att få uppmärksamhet på ett 
nationellt eller internationellt plan.

Enligt Maignan et al (2005) behöver en grupp eller person tillsättas som övervakar företagets 
CSR-initiativ.  Samtliga tjänsteföretag och två av tre varuproducerande företag har skapat en 
organisationsstruktur för arbetet med CSR. De två företagen som producerar en blandning 
mellan en vara och en tjänst saknar sådana organisationsstrukturer. 

5.4 Efter implementering

Syftet med att marknadsföra CSR är enligt Maignan et al (2005) att skapa en medvetenhet om 
företagets CSR-initiativ, bland såväl interna som externa intressenter. Relationen mellan 
organisation och intressent kan stimuleras genom en kommunikation om företagets 
uppfattning i viktiga frågor. Denna kommunikation är tänkt att åstadkomma ett utbyte av 
åsikter och idéer. Olika sätt att kommunicera CSR-initativen är miljörapporter, sociala 
rapporter, webbsidor och traditionell marknadsföring. 

Fem av företagen som vi har talat med, Svenska Spel, Pizza Hut, McDonalds, SAS och 
Boliden, är tveksamma till traditionell marknadsföring av CSR-initiativ. Det tycks finnas en 
rädsla för att marknadsföringen skall uppfattas som ”skryt”, och många företag väljer att sköta 
kommunikationen kring sitt CSR-arbete genom dialoger med intressenterna och genom att 
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publicera rapporter om CSR-arbetet. Vår respondent på Boliden anser att företag inte skall 
marknadsföra sina CSR-engagemang förrän de har någonting att rapportera. Pizza Hut 
nämner specifikt att skrytande kan drabba företaget på ett negativt sätt: ”Jag tror att det kan 
slå tillbaks […] det kan slå tillbaks fort mot både mot företaget och mot projektet” (Björn 
Källström)

Svenska Spel anser att det är svårt att kommunicera företagets CSR-initativ. Journalister är 
enligt Svenska Spel inte intresserade av att skriva om lyckade satsningar, därför är det svårt 
att göra PR genom pressmeddelanden. Vidare identifierar vår respondent på Svenska Spel två 
problem med kommunikation av CSR-initiativ. Först anser hon att det budskap som företaget 
sänder ut måste vara trovärdigt, och sedan menar hon att allt som kommuniceras måste vara 
sant: ”Man måste alltid väga sina ord på vågskål om man säger så, det är väldigt svårt att 
göra en sån kommunikation men man börjar ju se mer och mer hur företagen försöker” (Petra 
Forsström)

Respondenten på Svenska Spel menar att om journalister eller andra avslöjar att något som 
företaget har påstått, inte stämmer, kan både företaget och varumärket skadas. Svenska Spel 
marknadsför trots dessa problem vissa av sina CSR-initiativ. Det mest slående exemplet är 
kampanjen Spela Lagom, som är en marknadsföringskampanj för att stävja spelberoendet i 
samhället. McDonalds har ungefär samma inställning till marknadsföring av CSR-
aktiviteterna som Svenska Spel. De är rädda för att en skandal skulle bli ett faktum ifall 
företaget skulle marknadsföra de CSR-initiativ som de är engagerade i, och det senare skulle 
visa sig att företaget brister i andra avseenden: ”[green muting] är ju att man gör en massa 
bra saker som man inte pratar om. [Detta] för att man är rädd att få kritik. Ingen är perfekt 
och är det så att man börjar prata om en massa bra saker och så har man en sak som inte är 
bra […] då faller alltihopa” (Claes Eliasson) 

Vi anser att denna rädsla och detta fenomen, om det i praktiken föreligger ett sådant hot, är 
svår att förklara. Kanske är det någonting specifikt för Sverige, där vi har någonting som 
kallas för Jantelagen. Företag kanske inte får hävda sig, precis som att det kanske ligger en 
social stigmatisering i att göra det som individ. Om företag påstår sig vara bättre än andra så 
kanske intressenter inte tar dem på allvar, eller försöker hitta fel inom företagen. Trots de 
problem som respondenterna har nämnt så marknadsför alla företag vi har studerat sina CSR-
aktiviteter på ett eller annat sätt. Ofta sker det på vad vi bedömer vara ett subtilt sätt. Boliden 
går ibland ut med ett pressmeddelande ibland när sponsring av en förening inletts. McDonalds 
låter information om företagets aktiviteter vara möjliga att läsa på brickunderläggen i 
restaurangerna, och SAAB använder hemsidan och årsredovisningen för att kommunicera sina 
initiativ. 

Inte alla av de företag vi har studerat upplever en rädsla för att kommunicera sin CSR-
aktiviteter. SAAB har enligt vår respondent fått kritik för att företaget har varit för dåliga på 
att marknadsföra sina CSR-initativ, och ska i framtiden ägna sig mer åt extern marknadsföring 
av dessa. Posten har valt att inte kommunicera sina initiativ externt i någon större omfattning, 
men har inte gett oss någon anledning till detta. Vår respondent på IBM är kanske mest 
positivt inställd till marknadsföring av CSR-aktiviteter, när han menar att: ”kommunikationen 
runt CSR- frågorna det är nåt av det allra viktigaste”. (Örjan Granqvist) Huruvida vår 
respondent menar att kommunikationen av CSR måste ske i en speciell form för att undvika 
att uppfattas som skryt eller inte har inte framgått.
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Carisle och Faulkner (2004) menar precis som Maignan et al (2005) att även 
rapportpublicering skapar en medvetenhet om företagets CSR-initiativ. Vi har funnit att 
samtliga av de tjänsteproducerande företagen, SAS, Svenska Spel och Posten, publicerar 
hållbarhetsrapporter regelbundet. Bland de varuproducerande företagen är det bara IBM som 
har bekräftat att sådana sammanställs, och inget av de två företagen som producerar en 
blandning mellan en vara och en tjänst verkar sammanställa hållbarhetsrapporter. SAAB 
bifogar dock information om sitt CSR-arbete i årsredovisningen. Vår respondent på IBM 
menar att rapportpublicering är ett sätt för företaget att kommunicera sina CSR-aktiviteter. Vi 
upplever att företagen bedömer sammanställningen av rapporter kring CSR-aktiviteterna som 
ett sätt att kommunicera resultaten av dessa utan att upplevas som skrytande.

Det är viktigt att följa upp de åsikter och den bild som intressenterna har av företaget 
regelbundet. Ett sista steg i implementeringsprocessen är att erhålla feedback från 
intressenterna. Denna feedback bör långsiktigt ligga till grund för förändringar i 
implementeringsprocessens inledningsskede. Ett bra sätt att sporra intressenterna till att ge 
feedback är att marknadsföra sina CSR-initiativ, som vi beskrivit ovan. Feedback kan erhållas 
bland annat genom undersökningar om företagets rykte eller genom djupintervjuer med 
utvalda intressenter. (Maignan et al, 2005) Enligt Rocha et al(2007) bör företags aktiviteter 
utvärderas dels internt, genom mätningar av olika slag, men också externt genom att företag 
undersöker hur nöjda deras intressenter är. Samtliga respondenter hävdar att företagen de 
representerar arbetar aktivt med någon form av uppföljning.

Posten använder sig av riktlinjer från GRI, Global Reporting Initiative, när de vill följa upp 
sina CSR-initiativ. Vår respondent menar att mätbarheten är viktig för möjligheten att 
utvärdera CSR-aktiviteterna och se om de har lyckats eller inte. Här rör det sig förmodligen 
om vad Rocha et al (2007) kallar för interna mätningar.

Inom SAS används det så kallade miljönätverket, där miljöcheferna träffas fyra gånger per år. 
Företaget har ständigt en dialog med diverse intressenter, och därigenom får företaget 
feedback på sina CSR-aktiviteter: ”Vi har ju också kontinuerligt kan man säga 
intressentdialoger med alla våra intressenter. Träffar ju även också NGO:s, Non 
Governmental Organizations. Sedan, vår nya direktör har ofta möten med riksdagen och 
berättar ganska mycket om vårt arbete”. (Harry Sillfors)

Sådana utbyten faller under vad Rocha et al (2007) skulle benämna som externa 
undersökningar, där företaget försöker ta reda på vilka åsikter intressenterna har om dem. 
Även inom SAS används diverse mått för att bevaka allt från koldioxidutsläpp till 
medarbetarlycka. Inom Svenska Spel har styrelsen kontakt med ägarna, och kunder och 
anställda får delta i undersökningar en gång per år. De använder sig av balanced scorecards 
och arbetar mycket med nyckeltal: ”Och för att göra det[se till att de anställda tar hänsyn till 
och arbetar med företagets CSR-frågor] då så måste det ju finnas mål, och det måste finnas 
nyckeltal[…] som följs upp löpande i styr- målen då.”(Petra Forsström)

Det är tydligt att samtliga tjänsteproducerande företag som vi nämnt ovan använder sig av 
både externa och interna undersökningar. Bland de två företagen som producerar en blandning 
mellan en vara och en tjänst verkar uppföljningen inte vara lika viktig. I vissa fall använder 
sig Pizza Hut av mätningar, till exempel när de samlar in pengar till någon organisation. 
Däremot saknas undersökningar av företagets intressenter, men vår respondent anser inte att 
det är någonting fel med att inte veta om CSR-aktiviteterna lyckas eller inte: ”Annars tycker 
jag väl helt enkelt att en bra sak är en bra sak, så kan man väl göra det” (Björn Källström)
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Inom McDonalds använder man sig inte heller av utvärderingar av CSR-arbetet i någon större 
utsträckning. Enligt respondenten används en grov mätning som handlar om kundernas 
förtroende för företaget. Han medger att en sådan undersökning inte avslöjar vad som orsakar 
de resultat som undersökningen får. 

Bland de varuproducerande företagen används mätningar i samtliga fall. Vår respondent hos 
SAAB menar att företaget enkelt kan räkna hur många barn som får gå i de skolor som de 
stödjer, och en hälsoansvarig i Sydafrika mäter AIDS-spridning. Dialoger med de anställda i 
Sydafrika används också som medel för att utvärdera verksamheten. Vår respondent hos IBM 
hävdar att företaget både använder intern och extern uppföljning av deras CSR-projekt. Han 
nämner ett stort antal metoder som företag använder för att följa upp aktiviteterna, bland annat 
används en grupp forskare vid Cambridge för att utvärdera ett visst projekt. Respondenten 
menar även att företaget försöker att vara uppmärksamma på om det är någonting som går att 
göra bättre inom organisationen. Även riktlinjer och andra dokument kan ändras om praktiken 
visar att det finns bättre sätt. Respondenten på IBM sammanfattar: ”Det är klart att man är 
vaken för den återkopplingen” (Örjan Granqvist).

På grund av den verksamhet som Boliden bedriver är de tvungna att redovisa mätningar om 
produktion och utsläpp. Detta gör att företaget använder rikt- och gränsvärden för sin 
verksamhet. Till uppföljningen av företagets Bolidens sponsringsverksamhet används ett 
betydligt mer abstrakt mått. Här försöker man istället se mycket företaget omnämns i 
tidningarna. Inom Boliden används även öppet hus-aktiviteter och andra intressentdialoger för 
att ta reda på lokalbefolkningens åsikter. Utöver detta används personalundersökningar som 
utvärderar hur personalen trivs på sin arbetsplats.

Vi upplever det som att företagen i många fall inte involverar sina intressenter i 
inledningsskedet av implementeringen på ett organiserat sätt. Företagen lyssnar visserligen på 
intressenterna vid uppföljning och genom en kontinuerlig dialog får företagen veta vad 
intressenterna tycker och tänker. Det som företag inte alltid gör är att fråga intressenterna 
vilka projekt som de anser att företaget skall involvera sig i. Några av våra respondenter ger 
sken av att intressentkontakten inte alltid används på det formella sättet som beskrivs ibland 
annat Maignan et al (2005). Vi upplever inte heller att den turordning mellan utvärderingen av 
tidigare initiativ och implementeringen av nya initiativ som författarna har presenterat, alltid 
efterlevs. Vi tror överhuvudtaget att det är svårt att peka ut vilken uppföljning som ligger till 
grund för vilken förändring i sättet att arbeta eller karaktären på CSR-aktiviteten. Inte minst 
eftersom att vi upplever att många företag implementerar många initiativ samtidigt.

Det kan finnas många anledningar till varför det ser ut såhär. Kanske är den rimligaste 
förklaringen den som vår respondent på Boliden presenterat; att företaget inte har några tysta 
intressenter. Företag idag blir pressade av ägare, anställda, kunder, intresseorganisationer med 
flera och har därmed inga svårigheter att få veta vad samhället kräver från dem. I så fall får 
företagen en uppföljning på sina CSR-initiativ från intressenterna utan att behöva anstränga 
sig. Det kanske är så att företag besitter god information om vilka alternativ de har, vilka 
konsekvenser deras handlande kan få. Det kanske till och med räcker med att följa med i 
samhällsdebatten för att tillgodogöra sig den informationen. Vi kan dock konstatera att det 
inte föreligger någon större skillnad mellan varu- och tjänsteproducerande företag ifråga om 
uppföljning av CSR-initiativen. Däremot verkar de företag som producerar en blandning 
mellan en vara och en tjänst mindre måna om att följa upp sina initativ.
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5.5 Företagens intressenter

Observera att vi har fört ett resonemang om intressenter under flera rubriker, såväl under 
rubriken ’före implementering’ som rubriken ’efter implementering’. Maignan et al (2005) 
förespråkar att identifierandet av intressenter och deras problemområden sker tidigt i 
implementeringsprocessen och ett sista steg processen innefattar feedback från intressenterna.
Enligt Moir (2001) är intressentteori grunden för att kunna analysera de grupper som företaget 
måste agera ansvarsfullt mot. Intressenternas makt påverkar tillsammans med legitimitet och 
nödvändighet företagets benägenhet att tillgodose intressenternas behov (Mitchell et al, 1997)
Det blir därmed intressant att föra en diskussion över vilka intressenter företagen 
uppmärksammar och ser som viktiga.

Ett företags intressenter består enligt Miller och Lewis (1991) av alla som påverkar eller kan 
påverka företaget. De utgörs också av de som påverkas eller kan påverkas av företagets 
agerande. 

Svenska spel skiljer uttryckligen på primära och sekundära intressenter även om de inte alltid 
gör den uppdelningen i företaget, till exempel i sin hållbarhetsrapport. Även Posten menar att 
man kan göra en uppdelning och bryta ner intressenter i grupper, med avseende på till 
exempel deras behov och intresse av företaget. Clarkson (1995) beskriver två grupper av 
intressenter; primära och sekundära. Primära intressenter är sådana som är direkt nödvändiga 
för företagets överlevnad, till exempel kunder, aktieägare och anställda. Sekundära 
intressenter utgörs av intressenter som inte är nödvändiga för företagets överlevnad, till 
exempel media och intressegrupper. Två av tjänsteföretagen använder sig med andra ord av 
en slags uppdelning av intressenter, med avseende på prioritet.  

Kunder, medarbetare, ägare och leverantörer faller alla in under vad Clarkson (1995) 
exemplifierar som primära intressenter. Fem av åtta företag nämner minst tre av dessa fyra 
intressenter eller vad som är motsvarigheten i deras bransch när de beskriver sina intressenter. 
De tre företag som inte nämner minst tre av dessa är Posten, McDonald’s och IBM.   

Posten och McDonald’s är ganska diffusa när de beskriver företagets intressenter och menar 
att deras intressenter är ”hela svenska folket” och ”alla i Sverige”. Det är svårt att utvärdera 
om företagen är medvetna om vilka som är deras primära intressenter. Deras uttalanden kan 
tolkas som att det är deras kunder som de ser som viktiga. Posten säger i klarspråk att 
kunderna är viktiga för dem, vilket innebär att de åtminstone identifierat en av sina primära 
intressenter. 

Det finns inga direkta genomgående drag i de olika typerna av företag vad gäller intressenter. 
Politiker och myndigheter nämns som intressenter av SAS och McDonald’s vilket kan hänga 
samman med att de båda är tjänstetäta företag med många anställda. SAS och SAAB nämner 
vidare analytiker som intressenter till företaget. Andra intressenter som sticker ut från 
mängden bland de intressenter som företag nämner är närboende, som Boliden beskriver som 
en intressent. Här blir det extra tydligt hur den verksamhet ett företag bedriver påverkar de 
intressenter man har. Som ett varuproducerande företag har Boliden stora industrier som de 
som bor i närheten påverkas av. Vi menar att det är mindre troligt att ett tjänsteföretag som till 
exempel Svenska Spel skulle behöva ta hänsyn till de som bor i närheten av den plats där 
verksamheten bedrivs.
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Det är svårt att avgöra hur många av företagen som är medvetna om vilka deras sekundära 
intressenter är, men IBM nämner till exempel att man har en ring av intressenter och 
exemplifierar ett fåtal. Svenska Spel och Boliden visar tecken på att man är medvetna om att 
man har sekundära intressenter när man räknar upp sina huvudintressentgrupper för tillfället. 
Saab säger vidare att media ”till viss del” är intressenter, vilket kan tolkas som att de är 
intressenter, men av mindre viktig karaktär. Media är för övrigt ett exempel på sekundära 
intressegrupper som Clarkson (1995) tar upp.

Kunder tycks generellt sett vara viktiga för alla typer av företag, samtliga företag nämner 
kunderna som intressenter. Kunder är den enda av alla intressentgrupper som samtliga av 
företagen nämner. Vidare säger lika många tjänsteföretag som varuproducerande företag  
uttryckligen att kunder anses vara viktigare än andra intressenter. Bland tjänsteföretagen 
uttrycker Posten att kunderna är extra viktiga, medan det bland de varuproducerande 
företagen är SAAB som vågar skilja kunderna från resten av företagets intressenter och hävda 
att de är extra viktiga. De två varuproducerande företagen Boliden och IBM, men även 
McDonald’s,  har svårt att uttrycka att någon intressent skulle vara viktigare än någon annan, 
även om kunderna finns med i gruppen av huvudintressenter som företagen anser att det är 
viktigt att ha god kännedom om. Boliden är det enda av alla företag, som samtidigt som de 
räknar upp flera huvudintressenter menar att ägarna, krasst uttryckt, är de viktigaste 
intressenterna.

Vår respondent på Svenska Spel menar att hur viktiga intressenterna är och vilka de är kan 
komma att förändras över tid. Svenska Spel anser därför att det är viktigt med ständiga 
intressentanalyser, inte bara för att få veta intressenternas åsikter, utan även för att hänga med 
i vilka som är företagets aktuella intressenter. Vi håller med i Svenska Spels resonemang över 
att intressenterna förändras med tiden. Vi tycker att resonemanget är bra av den anledningen 
att en sådan inställning gör att företaget har en ständig fokus på sina intressenter.  

Teorin betonar vikten av att företag har en förståelse för vilka som är deras intressenter.  De 
intressenter som besitter mest makt, legitimitet och nödvändighet får mer uppmärksamhet. 
Det är särskilt viktigt att möta dessa intressenters behov (Mitchell et al, 1997).  Vi menar att 
de företag som vi undersökt i relativt stor utsträckning verkar uppmärksamma sina primära 
intressenter, som således är de som är mest viktiga för företagen. Hälften av alla företag 
nämner att de har intressenter som vi menar kan klassas som sekundära. Vi är av den 
meningen att det inte skulle skada för företag att engagera sig ytterligare i att utreda vilka som 
är såväl primära som sekundära intressenter till företaget. Clarkson (1995) menar att även 
sekundära intressenter har stor betydelse för företagets överlevnad eftersom de kan påverka 
primära intressenter. Vår egen kommentar är slutligen att företagets intressenter kan förändras 
över tid, varvid en god kännedom om såväl primära som sekundära intressenter är av 
betydande vikt.
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6. SLUTSATSER

I detta kapitel diskuteras de slutsatser som studien genererat. Inledningsvis förs ett 
övergripande resonemang kring slutsatserna, för att sedan sammanfattas i ett antal punkter. 
Avslutningsvis utmynnar slutsatserna i förslag till framtida forskning.

Något vi finner intressant är att i princip alla företag som vi har studerat helt eller delvis 
saknar riktlinjer för hur implementeringsprocessen kring CSR-frågor skall gå till. Som nämnt 
är abstrakta riktlinjer och policys vanliga, men företag saknar regler för arbetsprocessen. Det 
kan finnas många anledningar till detta, men vi anser att den troligaste är att CSR-projekt är så 
varierande i sin natur. De CSR-initiativ som företagen vi har studerat driver är i stort sätt 
unika, och att ha en bestämd arbetsgång kanske inte är hållbart inom någon organisation. Om 
projekten skiljer sig från varandra, varför skall implementeringsprocessen vara 
standardiserad? Arbetsmetoderna i företagen är unika, och det kan tänkas vara absurt att tro 
att en schematisk modell som den som utvecklats av Maignan et al (2005) skulle kunna 
inrymma alla de variationer som finns mellan företagen. Vi observerar dock att alla företag 
använder flera av de steg som beskrivs i modellen, och vi anser därmed att den är relevant. Vi 
vill uppmärksamma att modellen inte kan beskriva hur CSR-implementering går till i Sverige 
på ett uttömmande sätt, enligt den studie vi genomfört. Vi har uppmärksammat att företag inte 
alltid följer de olika steg i implementeringsprocessen som beskrivs i modellen, och sällan i 
den ordning som beskrivs.  Vi anser att företagen i många fall inte bryr sig om att strukturera 
implementeringen av de olika CSR-aktiviteterna. Vi hävdar att detta kan vara såväl en fördel 
som en nackdel för företagen. Att kunna anpassa arbetsprocessen efter rådande situation och 
initiativ hävdar vi kan vara en stor fördel. Samtidigt anser vi att det kan finnas en risk att 
företag missar viktiga bitar i implementeringen, som att ta reda på vad intressenterna tycker 
och tänker. Därför tror vi att det är viktigt att företaget ser över sina rutiner för CSR-
implementering regelbundet. Trots att företags projekt varierar i karaktär anser vi att en 
bestämd arbetsgång för CSR-arbetet skulle kunna användas. Vi menar att företags 
organisation är densamma, och att en företagsspecifik arbetsgång kan underlätta arbetet med 
CSR-aktiviteter. Vi anser dock att en allmängiltig arbetsgång kan vara omöjlig att utveckla, på 
grund av företagens varierande situationer och CSR-initiativ.

Vi anser att den modell som Rocha et al (2007) har utvecklat lyckas bättre med ansatsen att 
beskriva CSR-implementering som process. Detta beror till stor del på att modellen är så pass 
abstrakt för att kunna inrymma implementeringen av många olika initiativ. Följaktligen 
saknar modellen flera steg och element som vi anser är representerade inom Maignans et al 
(2005) modell. Vi anser att Rochas et al (2007) modell är alltför ytlig för att ge detaljrika 
anvisningar till CSR-implementering, och därför behövs kompletterande riktlinjer för 
implementering. De flesta av företagen vi studerar låter intressenterna starta 
implementeringsprocessen. Det är inte heller ovanligt att ledarskapet inom företaget guidar 
processen i rätt riktning och att resultatet av implementeringen kommuniceras till 
intressenterna, vars åsikter sätter igång nästa process. 

Något som företag i stor utsträckning verkar sakna är CSR-definitioner. Endast ett av 
företagen presenterar en sådan. Vi menar att definitionerna kan vara viktiga för att ge 
intressenterna en överensstämmande bild av vad CSR innebär för den specifika 
organisationen. Någonting som företagen överlag är bra på är att utveckla policys, och vi 
anser att policys i viss mån kan råda bot på den osäkerhet som avsaknaden av en definition av 
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CSR kan åstadkomma. Vi menar vidare att det finns vissa paralleller mellan en definition och 
en policy. En policy kan beskriva CSR-arbetet ur ett målinriktat perspektiv och därmed även 
ge en hänvisning om arbetets innebörd. En definition fastställer å andra sidan innebörden av 
CSR-arbetet på ett mer utredande sätt. 

De två företagen som saknar policys för sitt arbete med CSR är McDonald´s och Pizza Hut. 
Dessa företag använder sig inte heller av uppföljning på samma metodiska sätt som vi 
upplever att andra företag gör. Detta är utmärkande eftersom att dessa företag tillhör de som 
erbjuder en blandning mellan en vara och en tjänst. Vi kan inte med säkerhet fastställa vad 
denna avvikelse beror på. Det kan förklaras med att företagen producerar en blandning mellan 
en vara och en tjänst, men det kan lika gärna förklaras med att företagen båda återfinns inom 
snabbmatsindustrin. Det kan vara en branschspecifik avvikelse snarare än en 
producentspecifik. Vidare kan det nämnas att båda företagen från början är utlandsägda, och 
att en annan kultur påverkat företagets inställning till och utövande av CSR. Det finns dock 
belägg mot detta, IBM tillhör också kategorin av ursprungligen utlandsägda företag. Det 
företaget anser sig stå på en mycket stabil grund vad gäller policys. Vi vill poängtera att det är 
svårt att generalisera över företag i stort, baserat på antalet företag som vi har studerat. 
Skillnaden mellan Pizza Hut och McDonald´s och de andra företagen är dock onekligen ett 
intressant ämne.
  
Vi finner stöd för att företag i studien anammar Kotlers och Lees (2005) kriterier för val av 
CSR-aktiviteter. Samtliga respondenter nämner också att CSR är någonting företagsspecifikt. 
Vi observerar att samtliga fall försöker att uppmärksamma intressenternas åsikter, men ofta 
baseras företagets CSR-aktiviteter på idéer som uppkommer i den egna organisationen.

Vid implementeringen av ett nytt CSR-initiativ upplever vi att företag använder sig av 
mätningar och undersökningar för att ta reda på vad deras intressenter tycker och tänker. 
Däremot upplever vi inte att intressenternas idéer alltid används vid implementeringen. I 
övrigt anser vi att de processer som inleder implementeringen är väldigt olika mellan de olika 
företagen.

Vi anser inte att det föreligger någon större skillnad mellan varu- och tjänsteproducerande 
företag i fråga om CSR-implementeringen. Det finns variationer mellan olika företag, men vi 
kan inte se några generella samband mellan de två företagstyperna. Det är möjligt att det 
föreligger skillnader, men vårt urval är alltför begränsat för att vi med säkerhet skall kunna 
fastställa dessa. Däremot har vi observerat en skillnad mellan de tjänste- och 
varuproducerande företagen och de företag som erbjuder en blandning mellan en vara och en 
tjänst.

6.1 Sammanfattning av slutsatser

 Teorierna kring CSR-implementering är otillräckliga för att förklara hur CSR-
implementeringen går till i de företag som medverkat i studien

 Implementering av CSR i företagen i studien är en ostrukturerad process
 Företag i studien skapar och använder företagsspecifika CSR-definitioner i liten 

utsträckning
 De företag som medverkat i studien har inte utvecklat formella riktlinjer för 

arbetsgången vid CSR-implementering
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 Företag i studien är tveksamma till att marknadsföra sina CSR-aktiviteter
 De företag i studien som erbjuder en blandning mellan en vara och en tjänst skiljer sig 

från de övriga med avseende på policys och uppföljning. 

6.2 Förslag till framtida forskning:

Under vår studie har vi identifierat några områden som vi anser borde utredas ytterligare. 
Flertalet av de respondenter som vi har intervjuat har identifierat marknadsföring av CSR som 
någonting som företag måste vara försiktiga med. Vi hävdar att det behövs studier som 
utreder huruvida denna försiktighet är befogad, och vilka konsekvenser som kan drabba 
företag som inte iakttar den. 

Vidare har vi observerat att företagen i studien saknar formella riktlinjer för hur CSR-arbetet 
skall gå till. Vi anser att det bör undersökas om detta är effektivt, eller om företag har 
någonting att vinna på att använda en eller flera av de implementeringsmodeller som vi har 
presenterat. Implementeringsmodellerna skulle kunna användas för att skapa riktlinjer för det 
egna arbetet med CSR.

Vad gäller implementeringen av CSR har vi identifierat vissa skillnader mellan varu- och 
tjänsteproducerande företag samt företag som tillverkar en blandning mellan en vara och en 
tjänst. Vi anser att framtida forskning bör utreda om dessa skillnader beror på de ursprungliga 
ägandeförhållandena, branschtillhörighet eller karaktären på de produkter som erbjuds. 



BILAGA 1: Intervjuguide

    

1. Om respondenten

- Namn, ålder. 
- Antal år vid företaget, antal år i nuvarande 

tjänst

2. CSR-konceptet i företaget

- Har ni någon arbetsdefinition på Corporate Social Responsibility? Om ja, hur lyder 
den?

- Vad innebär CSR i er organisation?
- Har ni någon grupp eller person som är ansvarig för CSR-initiativ?

3. Har ni någon policy eller riktlinjer för arbete med CSR-

JA

NE
J

- Har ni genomfört något CSR-initiativ nyligen?

- Hur arbetade ni då?

- Hur förberedde ni er innan implementeringen? 

- Vad gör ni efter ni introducerat ett CSR-initiativ?

- Ser du skillnader mellan detta CSR-initiativ och 
tidigare initiativ?

- Om du tittar på de CSR-initiativ ni genomfört, ser 
du någon skillnad mellan riktlinjer och hur ni 
verkligen gjorde?

- Har det senaste arbetet påverkat policy och 
riktlinjer?

- Vet ni om era CSR-initiativ lyckas eller inte? Hur 
vet ni det?

- Hur ser den/de ut?

- Vad innebär den?

- Hur är den dokumenterad?



4. Intressenter

- Vilka intressenter har ni?
- Anser ni att någon intressent är viktigare än någon annan? Varför, varför 

inte?
- Hur får ni reda på era intressenters åsikter?
- Kommunicerar ni era CSR- initiativ till era intressenter? Hur? 
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