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Förord 

Arbetet med denna uppsats har inneburit kontakt med en rad olika människor som vi vill ge 
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Han har under arbetets gång genom sin gedigna erfarenhet varit vår stöttepelare och hjälpt oss 
framåt genom att ge oss synpunkter och nya perspektiv att se på saker och ting.  

Vi vill också rikta ett tack till de respondenter som ställt upp på intervjuer för denna studie. Er 
delaktighet och kunskap har varit en förutsättning för denna uppsats.  

Djup tacksamhet ges också till våra nära och kära som kommit med uppmuntrande ord och 
givande åsikter under arbetets gång.  

De eventuella brister och fel som kan finnas i denna uppsats är helt och hållet våra egna.  
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Sara Edlund   Ida Eliasson 
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Sammanfattning  

De senaste två åren har kantats av finansiella kriser runt om i världen vilket har haft stor 
inverkan på företag. Kriserna har redan visat sig innebära att företagen måste prioritera och 
fokusera sina medel i större grad. Åren före dessa kriser ökade företagens arbete med CSR, 
det sociala ansvaret i samhället. I dagens samhälle gäller det att företagen inte bara fokuserar 
på den direkta verksamheten som företaget har utan även se hur företaget påverkar samhället 
både direkt och indirekt. Det är viktigt att företag inte endast riktar uppmärksamheten mot 
verksamhetens finansiella status och intressen utan även fokuserar på att ta ett miljömässigt 
och socialt ansvar. 

Problemformulering: 

Hur fungerar företagets CSR-arbete (samhällsansvar) i praktiken sett utifrån de ansvariga 

och medarbetarna i företaget? 

Uppsatsen har en kvalitativ ansats genom en flerfallstudie där åtta personer, ansvariga för 
CSR samt medarbetare från fyra olika företag i bank- och försäkringsbranschen intervjuades. 
Syftet med studien är att se hur de valda företagen arbetar med samhällsansvar och hur detta 
implementeras och kommuniceras inom företaget. 

Respondenternas svar har transkriberats och därefter analyserats först och därefter analyserats 
företag för företag för att i slutet presenteras i en så kallad korsanalys. Korsanalysen består av 
en jämförelse mellan företagen för att finna likheter och olikheter med företagens sätt att 
använda sig av CSR.  

De resultat vi har kommit fram till är att de utvalda företagen arbetar med CSR vissa mer 
påtagligt än andra, svårigheten hos dessa företag har varit att kommunicera ut de ståndpunkter 
som företaget har rörande CSR: Företagen arbetar med CSR på olika sätt, vissa har ett mer 
utarbetat arbetssätt och kallar det för CSR eller samhällsansvar medan andra gör det utan att 
sätta ett namn på det.  

Slutsatsen med denna uppsats är enligt oss att de undersökta företagen idag inte lyckas 
kommunicera ut sina budskap rörande CSR. Alla de undersökta företagen har bra CSR-arbete 
men det kan utvecklas vilket presenteras i uppsatsens slutsatser. Vi presenterar en 
egenkomponerad sammanfattande modell som visar hur CSR-beslut kan kommuniceras och 
implementeras inom ett företag. 
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1. INLEDNING 
I detta kapitel delges du som läsare de förutsättningar som ligger till grund för den 
problemuppställning vi valt att studera. Problemet definieras i en frågeställning med 
efterföljande syfte och avgränsningar. Kapitlet avslutas med en begreppsförklaring som 
redogör för de begrepp som frekvent används i studien.  

1.1 Problembakgrund 
Hösten 2008 blev ett finansiellt mörker. En finansiell kris växte fram med grund i den 
växande utlåningen som under det senaste decenniet genomförts över hela världen.1 En kris 
med denna stora omfattning har ej skådats på den globala marknaden på nästan 80 år. Arbetet 
med att försöka få världens ekonomi på fötter igen kommer att ta åratal, företag och dess 
anställda går ett par hårda år till mötes.2 Vi har redan sett vissa av krisens efterdyningar 
genom de stora nedskärningar företag tvingas göra och antalet anställda som tvingas lämna 
sina poster3. Företagen måste prioritera om, skapa sparpaket och bestämma var fokus och 
energi ska ligga. De svenska storbankerna har klarat sig relativt bra då de tagit hänsyn till 
tidigare erfarenheter och kriser och därmed varit lite mer försiktiga när det kommer till 
utlåning4.  

Vi lever i ett informationssamhälle men det krävs åtstramning när det gäller 
informationsflödet för att i framtiden motverka ekonomiska kriser. När samhället går igenom 
en kris så som denna kan det diskuteras om det finns utrymme och möjlighet för företag att 
fokusera på det växande ansvar de har gentemot samhället och dess individer? De senaste 
åren har stor vikt lagts på företagets engagemang gentemot dess omgivning. Det växande 
fokus som riktats mot samhällsansvar har lett till att det internationella begreppet Corporate 
Social Responsibility, CSR, som begrepp under senaste åren fått allt större uppmärksamhet5. 
Avregleringar och ökad internationalisering har medfört att politiker har förlorat lite av sin 
påverkan på företag och individer. Idag är det mer upp till företagen själva att ta ansvar för sin 
verksamhet. Det räcker inte längre för företagen att ha hög klass på sina produkter och kunna 
ge bra service utan som företag måste man även se till det ansvar man har gentemot 
omgivningen och intressenter.6 Fokus har skiftat från materiella värderingar till immateriella, 
så som företagets varumärke, intellektuellt kapital och rykte7. Det är viktigt att företag inte 
endast riktar uppmärksamheten mot verksamhetens finansiella status och intressen utan även 
fokuserar på att ta ett miljömässigt och socialt ansvar8. Kortsiktigt resoneras att CSR-arbete 
kostar mer än det ger men ett företags engagemang är ett långsiktigt projekt som i slutändan 
kommer generera vinst till företaget, dess ägare samt omgivning9.  

Debatten kring CSR idag är ej utifrån OM man som företag ska engagera sig utan HUR10. 
Företag kan anses ta det samhällsansvar som kan krävas av dem då de står för produktionen 
av de varor och tjänster som konsumenter i samhället behöver samt att de betalar skatt och 
genererar arbetstillfällen.11 Det är dock viktigt för att ett företag ska kunna säga att de arbetar 
                                                 
1 www.ekonomifakta.se    2009-01-13 kl 15:17 
2 www.dn.se      2009-01-13 kl 15:24 
3 www.di.se      2009-04-07 kl 16:10 
4 www.e24.se      2009-01-13 kl 14:46 
5 Fisher J. (2004)  s. 394 
6 Löhman O. & Steinholtz D. (2003)  s. 15 
7 Lockwood N. R. (2004) s. 3 
8 Burke L. & Logsdon J. M. (1996) s. 495 
9 Burke L. & Logsdon J. M. (1996) s. 495 
10 Smith N. C. (2003)  s. 55 
11 Löhman O. & Steinholtz D. (2003)  s. 108 
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med CSR att man tydligt kan se en skillnad på företagets formenliga ansvar och det ansvar 
företaget ägnar sig åt utan att vara tvingad till det via lagar. Det krävs alltså större åligganden 
än att enbart producera efterfrågade varor och betala in skatt. Företaget måste se utanför sin 
verksamhet och se hur den påverkar omvärlden, ett exempel är produktionen av företagets 
produkter vilken oftast är placerad i andra länder där förhållandena kan vara märkbart sämre 
än de svenska. Detta måste företaget ta hänsyn och ansvar för.12 Det kan vara ett stort 
dråpslag för verksamheten och fläcka dess rykte på obestämd tid om företag blir 
sammanlänkat med oetiska arbetsförhållanden och brister i mänskliga rättigheter. Ett exempel 
på detta är H&M som på senare tid varit väldigt omdiskuterade inom media13.  

Det är värt att nämna att CSR-arbete ej är begränsat till stora företag utan även mindre 
verksamheter kan ta sitt samhällsansvar genom att se över vad de kan göra för sitt 
närområde14. 

CSR har på internationell nivå medfört att nätverk vuxit fram vilka arbetar och verkar för att 
främja företagens arbete med CSR. CSR Europe, (The European Business Network for CSR) 
är ett europeiskt nätverk för CSR-arbete som grundades 1995 och har drygt 70 medverkande 
multinationella företag och cirka 25 nationella partnerorganisationer. Nätverkets mål är att 
stödja företag i arbetet med att integrera CSR i den dagliga verksamheten. CSR Europe 
finansieras enbart av årliga avgifter från medlemmarna. För att kalla sig medlem av CSR 
Europe krävs att man uppföljer tio principer, vilka innebär att man bland annat bidrar till 
ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling, erbjuder säkra arbetsförhållanden samt agerar som en 
god samhällsmedborgare och lyder under etiska regler.15 

En av de större internationella organisationerna som arbetar med samhällsansvar är FN. FN 
Global Compact framkom på f.d. generalsekreterare Kofi Annans initiativ och bygger på tio 
principer för företags och organisationers agerande med avseende på mänskliga rättigheter, 
arbetsförhållande, miljö och anti-korruption. FN Global Compact lanserades i juli 2000 som 
ett försök att ena världens företag till att bidra till en hållbar utveckling genom att följa nio 
framtagna principer. Sedan juni 2004 har antalet principer utökats till tio. Dessa principer 
bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konvention mot korruption, 
International Labour Organizations (ILO) åtta kärnkonventioner, samt Rio-deklarationen. 
Engagemanget kring Global Compact växte med oerhörd fart och idag är det klassat som det 
största initiativet i världen kring företags verksamhet och hållbarhet. Över 4 700 företag och 
intressenter från 130 länder är delaktiga i Global Compact.16 Sekretariatet för Global Compact 
och dess verksamhet finansieras genom bidrag från företagen och staterna. Sammanslutningen 
till Global Compact är frivillig för företag och har två mål; göra de tio principerna till norm 
för företagande i hela världen och katalysera handling för att stödja FN:s visioner.17 
 
Inom EU har CSR blivit ett väl använt begrepp och EU kommissionens definition av CSR18 är 
den mest välanvända. Denna definition lyfter fram vikten av att CSR-arbetet är frivilligt för 

                                                 
12 Löhman O. & Steinholtz D. (2003)  s. 107 
13 www.di.se ,   2008-12-02 kl. 10:32 
14 Piacentini M., MacFadyen L. & Eadie D. (2000) s. 461 
15 www.csreurope.org     2008-12-01 kl. 14:47 
16 www.unglobalcompact.org    2008-11-30 kl. 11:22 
17 www.unhcr.dk    2008-11-30 kl.11:17 
18 ”…ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin 
verksamhet och i sin samverkan med intressenter utöver vad lagen kräver..” ur Löhman, O & Steinholtz, D, 
(2003)  s. 13 
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företagen och att engagemanget inte skall vara inskrivet i någon lagstiftning19. Denna 
definition har vi valt att använda i denna studie då den är den mest aktuella och oftast 
använda.  
 
Som tidigare nämnt är ämnet CSR är idag väldigt aktuellt, främst på den internationella 
arenan, men intresset har även växt på nationell nivå. Andrew Crane och Dirk Matten är två 
internationellt kända professorer som fördjupat sig i företagsetik och Corporate Social 
Responsibility. De är idag verksamma i Toronto på Schulich School of Business där de 
föreläser och forskar kring ämnet CSR. De har publicerat hundratals artiklar inom ämnet samt 
skrivit flertalet böcker som väckt stor popularitet världen över. Crane och Matten försöker 
analysera vad som ligger bakom de frågetecken som finns kring företagsetik och Corporate 
Social Responsibility.20 I Sverige har tre kvinnliga forskare lämnat avtryck när det gäller 
Corporate Social Responsibility. Karolina Windell, Maria Grafström och Pauline Göthberg 
har länge forskat kring ämnet CSR och de kom nyligen ut med en bok där bland annat frågor 
kring företagets roll i samhället, om företag kan tjäna pengar på socialt ansvarstagande samt 
hur detta ansvarstagande kommuniceras, behandlas. De menar att intresset för CSR har 
breddats markant och att det inom universitetsvärlden vuxit fram flertalet studenter som finner 
ämnet relevant och värt att analysera vidare. 21 

Tidigare forskning gällande CSR behandlar som ovan nämnt hur internationella företag 
arbetar med samhällsansvar. Det finns ej så mycket forskning kring svenska företags arbete 
med samhällsansvar. Vi anser därmed att vår studie kan bidra till de undersökningar som 
gjorts för svenska företag. CSR har till viss del studerats för produktionsproducerande företag 
och hur deras verksamhet påverkar omgivningen. Vår studie har som syfte att istället fokusera 
på tjänsteföretag och har därmed en annan inriktning än tidigare undersökningar.  

1.2 Problemformulering 
Hur fungerar företagets CSR-arbete (samhällsansvar) i praktiken sett utifrån de ansvariga 
och medarbetarna i företaget? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utföra en kvalitativ undersökning för att undersöka hur de 
valda företagen arbetar med samhällsansvar och hur detta implementeras och kommuniceras 
inom företaget. Vi ämnar studera företagets CSR-arbete sett utifrån både ansvarig och 
medarbetare. Undersökningen avser att ge en inblick i om företagen följer de policys som de 
presenterar. En korsanalys mellan de valda företagen ska visa eventuella likheter och 
skillnader gällande företagens arbete med CSR.  

1.4 Avgränsningar 
Denna uppsats begränsas till bank- och försäkringsbranscherna. I första hand har vi utgått från 
att kunna göra personliga intervjuer hos de valda företagen vilket har resulterat i att vi inriktat 
oss på företag som finns representerade i Umeåregionen. De företag som vi valt är 
Handelsbanken, Länsförsäkringar Västerbotten, Swedbank samt Trygg-Hansa. 

                                                 
19 Löhman O. & Steinholtz D. (2003)  s. 13 
20 www.craneandmatten.blogspot.com/   2009-05-03 kl 15:45 
21 Liber (2009) Organisation och Ledarskap. s. 1 
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1.5 Definitioner 
Ansvarig-  den som har visst ansvar för viss verksamhet eller dess resultat22  

CSR-  Corporate Social Responsibility, på svenska företagens 
samhällsansvar eller företagens medborgaransvar, kallas idén om 
att företag ska ta ansvar för de verkningar de har på samhälle och 
miljö. CSR, samhällsansvar och socialt engagemang och används 
synonymt och har i denna uppsats samma betydelse. 

Implementering -  att genomföra något, sätta ett företags nya regler i verket23. 

ISO-  Internationella standardiseringsorganisationen. Ett internationellt 
standardiseringsorgan, representerat av nationella 
standardiseringsinstitutioner som arbetar med industriell och 
kommersiell standardisering. ISO startade verksamheten den 23 
februari 1947. 

Kommunikationsteori -  ett begrepp för alla försök att beskriva och förklara hur 
kommunikation fungerar, till exempel envägs- och tvåvägs-
kommunikation. 

Medarbetare -  person som samarbetar med andra i visst arbete24 

UN Global Compact-  innefattar principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga 
frågor, miljö och korruption riktade till företag. Principerna 
baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s 
grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, 
Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
22 Norstedts Ordbok (1999) Norstedts Svenska ordbok – 80.000 ord och fraser, Norstedts Förlag AB, WSOY 
Finland 
23 Malmström S., Györki I. & Sjögren S. (1991)  
24 Norstedts Ordbok (1999) Norstedts Svenska ordbok – 80.000 ord och fraser, Norstedts Förlag AB, WSOY 
Finland  
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2. STUDIENS TEORETISKA METOD 
Detta kapitel beskriver studiens teoretiska förutsättningar i syfte att bidra till en djupare 
förståelse hos läsaren för hur vi som författare tänkt inför denna studie. Här redogörs för 
ämnesval, vår förförståelse och kunskapssyn, valt perspektiv, ansats och metod samt val av 
källor och källkritik.  

2.1 Val av ämne 
Intresset för detta valda ämne grundar sig på kurser vi tidigare läst under vår studietid, det 
generellt växande intresset kring ämnet Corporate Social Responsibility i samhället samt 
genom det personliga mötet en av författarna har med företagsansvar i form av anställning hos 
Länsförsäkringar Västerbotten. Intresset växte speciellt fram under höstterminen 2008 genom 
en kurs i Perspectives on Management and Strategy som en av författarna läste och som 
behandlade just CSR och dess ökande betydelse. Vi anser att vår studie och dess 
bakomliggande arbete ska generera information som kan bidra till växande kunskap hos oss 
som författare samt större insikt bland uppsatsens läsare vad ett företags samhällsansvar är 
och dess stora vikt bland företag i dagens samhälle.  

Valet att studera just Corporate Social Responsibility, eller företagets samhällsansvar, grundar 
sig i dess växande betydelse för företag. Media är ett forum som allt oftare presenterar vikten 
av att företag tar större ansvar för sin verksamhet. Det man möter som konsument är dock 
oftast de negativa aspekter som rör företag och dess verksamhet, så som barnarbete, 
underbetalda arbetare samt dåliga produktions – och arbetsförhållanden i utvecklingsländer25. 
Studier kring företag med ett väl fungerande samhällsengagemang är mindre vanligt 
förekommande. Vi valde för denna studie att fokusera på ansvarstagande sett utifrån 
försäkrings- och bankbranscherna. Dessa verksamhetsområden skiljer sig lite gentemot andra 
företag då de ej har någon produktproducerande verksamhet. Vi ansåg att det kunde vara 
intressant att se hur denna form av tjänsteföretag agerar i samhället och hur de ser på sitt 
ansvar gentemot intressenter och omgivning.  

2.2 Förförståelse 
Kunskapen man som forskare bär på hjälper till att utforma studiens problematisering samt 
strategi för det fortsatta arbetet. Den förförståelsen man har kan bygga på en allmän och 
teoretisk grund. Allmän förförståelse klassas som förstahandsförförståelsen och bygger på 
forskarens personliga erfarenheter och bakgrund medan den teoretiska, eller 
andrahandsförförståelsen, är den kunskap som kan fås via vetenskapliga artiklar, rapporter 
och böcker.26  

Vi anser att åren innan vår studietid vid Handelshögskolan i Umeå är förhållandevis lika för 
oss båda och anser att den ej har påverkat denna studie. Vi väljer därför att ej utveckla den 
tiden mer noggrant utan fokuserar istället på de senaste årens studier vilka ligger till grund för 
vår teoretiska förståelse. Följande tabell visar de kurser vi läst på universitetsnivå och som är 
en del av vår förförståelse.  

 

 

                                                 
25 www.di.se    2008-11-12 kl. 10:32 
26 Johansson Lindfors M. (1993)  s. 76-77 
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Finansiella instrument A Finansiella instrument A 

Juridisk översiktskurs Handelsrättslig översiktskurs med beskattningsrätt 

Redovisning C Entrepreneurial Management and Change C 

Statsvetenskap A 1 Entrepreneurial Financial Management C 

*Introduktion to Human Resource Management Organizational Design C 

*Consumer behaviour Financial Markets C 

*Sports economics Institutions and Financial Planning C 

*International Business law *Organisationer från ett genusperspektiv 

*Economics for International Business *Företagsetik 

 Perspectives on management and strategy 

 People - the human side of organizing 

*Kurser som ej tagits vid Umeå Universitet 

Tabell 1. Universitetskurser tagna av författarna 

Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Umeå har gett oss kunskap inom olika 
inriktningar vilket har påverkat vår teoretiska bas. Vi har, via lästa kurser, berört ämnen 
gällande kommunikation, implementering samt management. En av författarna har även läst 
en kurs rörande Corporate Social Responsibility och har där med lite mer förförståelse kring 
just detta begrepp. Den kunskap kurserna givit oss är mer allmänt inriktade och vi har därför 
varit tvungna att söka andra källor och artiklar för att fördjupa oss inom ämnet. Vi anser inte 
att den kurs en av författarna läst innan vi påbörjade arbetet med studien har påverkat vårt 
forskningsarbete eller studiens resultat. Denna kurs låg istället till grund för att vårt intresse 
väcktes kring ämnet CSR. En av författarna arbetar på ett av de studerande företagen men 
detta anser vi ej heller har påverkat studien i negativ riktning. Anställningen på detta företag 
resulterade enbart i att företagets namn dök upp på en av de första handledningsträffarna då vi 
diskuterade miljöansvar. När vi meddelade att detta företag hade ett bra internt miljöarbete 
väcktes handledarens intresse och vi valde efter detta möte att titta närmare på bank- och 
försäkringsbranscherna. De intervjuer som gjorts på detta företag har gjorts med anställda som 
författaren ej arbetar med dagligen ej hade någon relation till.   

Vi har en viss kunskap inom det för studien berörda ämnet vilket kan ha resulterat i att vi ej 
varit helt objektiva i forskningsarbetet. Studien kan ha vinklats av oss på grund av den 
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kunskap vi är influerad av. Vårt intresse och vår förförståelse ligger till grund för val av ämne 
samt studiens problemformulering. När det sedan gäller teorier och den empiriska 
framställningen har vi försökt vara så objektiva och öppna som möjligt och inte lagt in egna 
värderingar. Vi har under arbetets gång strävat efter att arbeta med öppna sinnen gällande 
detta ämne samt att använda vår förförståelse på ett positivt sätt. 

Vi hade ej några större åsikter om de valda företagen innan vi påbörjade vårt arbete. Vi är 
kunder hos några av de utvalda företagen men vi anser ej att det har påverkat oss i vår 
forskning. Den kontakt som tidigare tagits med företagen har främst rört bankärenden, så som 
öppnande av privat- och sparkonton samt tecknande av hemförsäkringar. Då denna studie 
behandlar ett ämne som ej är att klassa som rent bank eller försäkringsmässigt så anser vi ej 
att vår relation till företagen påverkat studien i negativ riktning.  

2.3 Kunskapssyn 
Den kunskapssyn man som forskare använder sig av beror på vilket uppställt problem man 
ämnar undersöka och ens tillvägagångssätt. Denna studies utformning är kopplad till det 
hermeneutiska perspektivet då vi som författare ser till vår förförståelse då vi utformar vårt 
forskningsproblem samt har en subjektiv verklighetssyn.27 Den hermeneutiska ansatsen är 
mest vanligt förekommande när det gäller kvalitativa undersökningar vilket vi använder oss 
av i denna studie28. Hermeneutikens betydelse är tolkningslära vilket är en vetenskaplig 
riktning som ämnar förstå den mänskliga existensen. Syftet är att ej enbart skrapa på ytan utan 
gå in mer på djupet för att skapa förståelse.29 När det gäller denna studie är syftet att skapa en 
djupare förståelse för människor inom företagsorganisationen och deras arbete med 
samhällsansvar. Vi ämnar även studera och tolka hur kommunikationen och 
implementeringsarbetet kring CSR fungerar inom valda verksamheter. Den inriktning vi följer 
när det gäller tolkning och djupare förståelse tydliggör att vi verkar utifrån ett hermeneutiskt 
synsätt och inte ett positivistiskt. Positivismen är mer inriktad på kunskap som är empiriskt 
prövbar och där man kan finna kausalitetssamband. Forskaren ska inom denna ansats vara 
objektiv och studien ska generera mätbara resultat där validitet och reliabilitet är hög.30   

I denna studie krävs att vi tar hänsyn till det subjektiva perspektivet då uppsatsens fokus 
ligger på förståelse och tolkning av mänskliga beteenden och handlingar. I studier som denna 
kan individer anses vara både passiva och aktiva varelser. De klassas aktiva då de i form av 
respondenter vid våra intervjuer är fria att tolka våra frågor utifrån egna förutsättningar samt 
att de själva kan välja om de vill svara på våra uppställda frågor. Respondenter anses vara 
passiva individer då de är tvingade att inrikta sig på det ämne och de frågor som vi som 
författare valt att behandla.31  

2.4 Perspektiv 
Denna studie följer ett organisatoriskt perspektiv vilket baseras på den uppställda 
problematiseringen som ligger till grund för studien. Detta perspektiv symboliserar vilken 
infallsvinkel studien har och ligger till grund för hela arbetet. Perspektivet innebär att vi 
ämnar se till de ansvariga samt medarbetares uppfattning om företagets samhällsansvar och 
hur detta arbete kommuniceras och implementeras inom företagsverksamheten. Vi undersöker 
om medarbetarna och de ansvariga för CSR upplever företagets CSR-arbete som liknande.  

                                                 
27 Johansson, Lindfors M. (1993)  s. 77-80 
28 Lundahl U. & Skärvad P- H. (1999) s. 38-43  
29 Patel R. & Davidson B. (1994) s. 25 
30 Wallén G. (1996) s. 26-27 
31 Johansson, Lindfors M. (1993)  s. 39-40 
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2.5 Angreppssätt 
Under ett uppsatsarbete har författarna som uppgift att relatera teori och verklighet till 
varandra32. Vi har i denna studie valt att använda ett deduktivt angreppssätt vilket innebär att 
vi börjat i teorin för att sedan se om teorin överrensstämmer med den empiriska 
verkligheten33. Det deduktiva angreppssättet symboliseras av att man utifrån ett formulerat 
forskningsproblem vill bekräfta eller dementera den funna teorin, forskaren går från teorin till 
empirin34. Deduktivt angreppssätt kopplas vanligen samman med en positivistisk kunskapssyn 
och en kvantitativ studie medan ett induktivt angreppssätt sammanlänkas med hermeneutiken 
och kvalitativa studier35. Det induktiva angreppssättet karakteriseras av att forskaren söker 
skapa teori utifrån kunskap och information som samlats in, forskaren går från empirin till 
teorin36. Även då vi utgår ifrån en hermeneutisk kunskapssyn anser vi att deduktion är bäst 
lämpad för vår studie då vi börjat vårt arbete i den teoretiska referensramen för att sedan 
empiriskt testa dess verklighetsförankring. Distinktionen mellan deduktivt och induktivt 
angreppssätt är ej helt glasklar. Deduktion grundar sig på befintlig teori vilken sedan tidigare 
är erhållen genom ett induktivt arbetssätt. Detta medför att informationen behandlats av båda 
angreppssätten, deduktivt med induktiva inslag. Forskare talar också om ett tredje 
angreppssätt, den gyllene medelvägen, där det sker en så kallad växelverkan mellan teorin och 
empirin. För en hermeneutiker karakteriseras detta av en vandring från teorin via empirin och 
sedan tillbaka till teorin igen.37 När det gäller denna studie anser vi i grunden att vi har ett 
deduktivt angreppssätt då vi börjat teoretiskt för att sedan inhämta empiriskt material. Det har 
även förekommit ett visst samspel mellan angreppssätten då vi i det empiriska arbetet sedan 
återvänt till teorin för att analysera och se om vi kan finna kopplingar till den empiriska 
sanning som vi funnit.  

2.6 Undersökningsmetod 
Undersökningsmetoden vi använt oss av för denna studie är av den explorativa arten. 
Undersökningar kan klassificeras utifrån hur mycket man som forskare vet om sitt problem 
innan arbetet påbörjas. Finns det märkbara luckor i ens kunskap anses forskningen vara 
utforskande eller explorativ.38 Vi ämnar genomföra en undersökning vilken förhoppningsvis 
ska generera förståelse kring företagens samhällsansvar och hur detta arbete kommuniceras 
och implementeras inom företaget. Genom den explorativa undersökningens syfte har vi för 
avsikt att söka insamla en stor mängd information kring vårt problemområde för att skapa oss 
en djupare förståelse och kunskap39. Explorativa undersökningar karakteriseras av att 
problemet framställs som mer allsidigt och att forskaren använder sig av olika tekniker för att 
insamla information40. Vi anser i denna studie att vi belyser problemets skilda sidor då vi ser 
till både medarbetarnas och de ansvarigas meningar samt att vi nyttjar olika tekniker genom 
tryckta och muntliga källor.  

Undersökningar kan också följa en deskriptiv metod. Denna har en mer beskrivande karaktär 
och oftast existerar det innan arbetet påbörjas en viss mängd kunskap gällande problemet.41 
Dessa undersökningar ämnar ge en noggrann beskrivning av problemet och dess 

                                                 
32 Patel R. & Davidson B. (1994)  s. 20 
33 Arbnor I. & Bjerke B. (1994)  s. 107-108 
34 Patel R. & Davidson B. (1994)n s. 21 
35 Eriksson L-T. & Wiedersheim-Paul F. (2006) s. 81-82 
36 Johansson, Lindfors M. (1993)  s. 57-58 
37 Johansson, Lindfors M. (1993) s 59-60 
38 Patel R. & Davidson B. (1994)  s. 11 
39 Jacobsen D. I. (2002)  s. 71 
40 Patel R. & Davidson B. (1994) s. 11 
41 Patel R. & Davidson B. (1994) s. 11 
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egenskaper42.  Vi anser dock att vi med vår studie ämnar skapa en djupare förståelse för det 
uppställda problemet och ej enbart noggrant beskriva fenomenet vilket motiverar för valet av 
en explorativ undersökning. Den begränsade förförståelsen som vi som författare har inom 
ämnet CSR motiverar även det för valet att använda sig av en explorativ metod. 

2.7 Metodval 
Studien grundar sig på tolkning och uppfattning av den insamlade informationen. Detta 
medför att vi använder oss av en kvalitativ metod för att skapa djupare förståelse för 
företagsverksamheterna vi studerat och de individer vi intervjuat. Den kvalitativa metoden 
motiveras för vår studie då vi eftersträvar en relativt stor mängd information men gällande få 
variabler. En kvalitativ undersökning associeras med subjektivitet vilket visar på vår 
hermeneutiska kunskapssyn samt att forskaren inom denna metod i större omfattning kan 
påverka undersökningens resultat43. Som författare till en uppsats som denna så strävar vi 
efter objektivitet dock anser vi att det är ouppnåeligt att vara helt objektiva. Detta med tanke 
på att alla människor bär på en viss förförståelse som kan leda till viss subjektivitet vilket vi 
som författare är väl medvetna.  

I vår studie har vi valt att använda oss av intervjuer och medföljande analyser. Vi har 
genomfört åtta stycken intervjuer med fyra olika företag, en medarbetare och en ansvarig på 
varje företag. De kvalitativa undersökningarna har genomförts som fallstudier vilket närmare 
redogörs för i kapitlet gällande den praktiska metoden. Intervjuerna gör att vi kan samla 
information ur respondenternas synvinkel för att skapa oss förståelse för den miljö de verkar i.  

2.7 Insamling av sekundärkällor 
Den undersökning vi genomfört grundar sig på både primära och sekundära källor44. De 
primära källorna behandlar information som är specifik för denna studie och de sekundära 
källorna är data som andra forskare tidigare samlat in och analyserat, som vi nu på nytt 
använder oss av och i vår tur analyserar utifrån vårt valda perspektiv45. För denna studie 
består de sekundära källorna i huvudsak av vetenskapliga artiklar och annan tryckt litteratur 
som behandlar de teorier kring Corporate Social Responsibility, kommunikation och 
implementering som vi använder oss av. Källor har samlats in främst via Umeå 
Universitetsbibliotek och dess sökmotorer Samsök och Album samt via Umeå Stadsbibliotek 
där främst tryckt litteratur har inhämtats.  

Vi har använt oss av vetenskapliga artiklar som vi funnit via de företagsekonomiska 
databaserna Business Source Premier (EBSCO) och Emerald Fulltext. Vi har använt oss av ett 
brett fält av sökbara ord för att finna relevanta artiklar. Ord och former av kombinationer vi 
sökt på är bland annat ”corporate social responsibility” (10.764), “CSR” (762), ”CSR for 
business” (10.010), “communication” (48.698), “implementation” (40.159), ”CSR 
implementation” (336), ”CSR theory” (463), ”communication theory” (22 893), 
”implementation theory” (18.465), ”organizational design” (7), “organizational structures” 
(13.040), ”CSR communication” (381), ”CSR implementations” (11), ”face to face 
communication” (10.057), ”internal communication” (12.552), “implementation levels” 
(25.107), “results of CSR”  (487).  

                                                 
42 Johansson, Lindfors M. (1993)  s. 23 
43 Holme I. M. & Solvang B. K. (1997) s. 78-79 
44 Lundahl U. & Skärvad P- H. (1999) s. 224 
45 Johansson, Lindfors M. (1993) s. 117-118 
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De sökord vi använt för att finna information har genererat ett stort antal träffar vilket lett till 
att vi kombinerat olika sökbara ord i ett försök att minska antalet träffar. För att avgöra om de 
funna vetenskapliga artiklarna har varit av relevans för vår studie har vi som ett första steg 
läst in oss på artiklarnas sammanfattning. Sammanfattningarna har gett oss kunskap om 
artiklarnas innehåll och gett oss vägledning gällande dess vikt för vår studie. 

Umeå Universitetsbibliotek har varit oss behjälplig när det gäller den tryckta litteraturen. Vi 
har använt oss av sökmotorn Album och olika kombinationer av sökord. Vi har använt ord 
som; Corporate Social Responsibility, CSR, CSR teori, kommunikation/communication, 
intern kommunikation, organisationsdesign, organisationsteori, intressenter, 
implementering/implementation, implementeringsteori, samhällsansvar, socialt ansvar, 
företagsstruktur.  

Litteratur till studiens metodkapitel har främst sökts via Umeå Universitetsbibliotek och 
sökmotorn Album. Umeå Stadsbibliotek har också varit oss behjälplig när det gäller litteratur 
kring metoddelarna. Metodböckerna har behandlat hur metoder för uppsatser kan utformas, 
vilken metod som är bäst lämpad till vald studie och vilka inriktningar och val man bör göra i 
sitt forskningsarbete. Metodböcker är oftast av generell karaktär och passar alla ämnen så vi 
har också valt att studera metoder gällande företagsekonomi för att få en djupare inblick och 
förståelse för vår egen studie.  

2.8 Kritik av de sekundära källorna 
Som forskare har man ett stort ansvar när det gäller att kritiskt granska de källor man väljer att 
använda sig av för studien46. Källkritik syftar till att ständigt göra en bedömning av de 
påståenden som förs fram om verkligheten och dess korrekthet47. Som forskare måste man ha 
en kritisk inställning till det material man väljer att studera48. Tryckt litteratur bedöms ur ett 
objektivitets- samt saklighetsperspektiv49. Som forskare kan man använda sig av fyra kriterier 
för att fastställa en källas trovärdighet. Dessa kriterier belyser källans äkthet, är källan vad den 
utger sig för att vara, tidssamband, vilket behandlar källans trovärdighet utifrån dess ålder, 
oberoende, att källan ej i sig är ett referat av annan källa samt slutligen tendensfrihet vilket 
behandlar källans neutralitet.50 

CSR är ett amerikanskt begrepp och information om dess motsvarighet i Sverige är svår att 
finna. Vi har valt att använda oss av en stor mängd information som ett led i att minimera 
felaktigheter. Vi har använt oss av teorier kring CSR som blivit behandlad av många forskare 
samt använda av många andra uppsatsskrivare och anser därmed att informationen kan anses 
riktig. Flertalet av de tryckta källorna är skriva på engelska vilket kan ha medfört att vi som 
författare översatt ord fel samt missuppfattat ord och betydelser. Denna brist är vi medvetna 
om varvid vi båda har läst igenom allt material för att se om vi båda uppfattat innehållet på 
liknade sätt. Vi har även vänt oss till svenska källor vilka använder sig av de utländska 
källorna och ger dem viss bekräftelse. Vi anser att våra källor uppnår kriteriet objektivitet då 
vi genomgående jämfört olika teoribeskrivningar för att se om det förekommit något 
avvikande.  

                                                 
46 Johansson, Lindfors M. (1993)  .s 87 
47 Hultén P., Hultman J. & Eriksson L. T. (2007)  s. 40-41 
48 Patel R. & Davidson B. (1994)  s. 25 
49 Ejvegård R. (2003) s. 62 
50 Thurén T. (2005)  s. 13 
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Så långt det varit möjligt har vi använt oss av grundkällor för att undvika att den information 
vi tagit del av blivit misstolkad av andra led och därmed ej längre överensstämmer med den 
ursprungliga teorin. Målet har också varit att försöka finna så aktuella källor som möjligt. 
CSR har källor som går tillbaka till 70-talet och kan därmed anses vara förlegade. Dessa 
teorier används dock även idag av många forskare och är de mest välbearbetade inom ämnet 
varvid vi anser att de är aktuella för vår studie. Det finns relativt få källor som behandlar 
ämnet implementering men den information vi använt oss av i denna studie är använd av flera 
andra forskare och är som underlag för diskussioner inom ämnet. När det gäller 
kommunikation så har det förekommit långt bakåt i tiden. Teori som finns gällande 
kommunikation är fortfarande aktuell, så som kommunikationsmodellen som först kom till på 
1940-talet och som vi använder oss av i vår studie. Kommunikation har dock förändrats 
drastiskt de senaste decennierna genom den teknologiska epoken varvid vi uppdaterat de äldre 
källorna med nyare forskning. När det kommer till intressentmodellen så finns det en mängd 
olika mer eller mindre utvecklade idéer men alla är relativt lika. Rehmans modell är från 1967 
vilket kan anses som föråldrad men anledningen till att vi valt den är att det var den första 
intressentmodellen vi kunde hitta vilket tyder på att det är grundkällan. Genom att använda 
oss av grundkällan så minskar risken för att andra författare missförstått eller ändrat om i 
Rehmans modell, dessutom är denna modell utarbetad med utgångspunkt i Sverige vilket 
passar vår studie som är förlagd i Sverige. Vi valde även att komplettera Rehmans modell 
med en så kallad utvecklad intressentmodell eftersom den är utvecklad utifrån ett CSR- 
perspektiv samt är enligt oss som författare nära verkligheten i dess utformning.  

För det empiriska kapitlet har vi, inom de valda företagen, funnit lämpliga personer för 
intervju och den information de har givit oss har gett oss en bra och bred empirisk grund. Den 
teoretiska basen och den litteratur vi valt att använda har varit relevant för vår studie och 
behjälplig i vår analys av den insamlade empirin. Vår förförståelse har i viss mån påverkat 
valet av källor då en av oss sedan tidigare gått en kurs som behandlat ämnet CSR och därmed 
hade vissa källor som kunde vara användbara för vår studie. I övrigt har vår förförståelse ej 
påverkat val av källor utan mer varit till vår fördel när det gäller den kunskap vi har när det 
kommer till att finna information via Umeå Universitetsbibliotek och diverse databaser.   

2.9 Sammanfattande modell 
 

 

 

 

Tabell 2. Sammanfattande modell över teoretisk metod  

Val av ämne: Corporate Social Responsibility 
Kunskapssyn: Hermeneutiskt 
Perspektiv: Organisatoriskt 
Angreppssätt Deduktivt med induktiva inslag 
Undersökningsmetod: Explorativ kvalitativ metod 
Val av metod: Kvalitativ 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I kapitlet som följer nedan så presenteras de teorier som genomsyrat denna studie. Begreppet 
CSR och dess problematik introduceras samt en beskrivning av hur ett företag kan vara 
uppbyggt. Därefter behandlar vi intressentmodeller som visar de olika intressenterna som ett 
företag bör ta hänsyn till, samt en beskrivning av kommunikationsvägar inom företaget och 
de kommunikationskanaler som kan användas för att sända ut information internt inom 
företaget. Slutligen presenteras implementeringsteorin gällande hur tagna beslut verkställs 
inom företaget och en sammanfattande modell över hur de utvalda teorierna är 
sammanlänkade. 

3.1 CSR- Corporate Social Responsibility 
 

3.1.1 CSR begreppet och dess brist på en entydig definition  

”Corporate Social Responsibility means something but not always the same thing to 
everybody…”51 

Citatet ovan visar den komplexitet och otydlighet som Corporate Social Responsibility, CSR, 
som begrepp står för. Denna definitionsförvirring har genererat ett brett fält av teorier inom 
detta område samt med olika preciseringar 52. Varje företag får själv välja vilket koncept och 
definition som är det bästa alternativet för just deras verksamhet. Det ska dock belysa 
företagets mål och intentioner samt vara förenat med företagets strategi.53   

Garriga E och Melé D (2004) försöker klargöra existerande CSR-teorier och synsätt genom att 
dela in dem i fyra grupper;  

- Instrumentella teorier – dessa teorier bygger på att organisationen enbart kan ses som ett 
instrument för att skapa välstånd och dess sociala aktiviteter bara är något som genomförs för 
att nå uppsatta ekonomiska mål.54 

- Politiska teorier – dessa berör företagens makt i samhället och utnyttjandet av makten när 
det kommer till den politiska arenan.55  

- Integrerad teori – denna grupp menar att organisationen bör fokusera och integrera social 
efterfrågan då företag är beroende av samhället för dess existens.56  

- Etiska teorier – är baserad på företagets etiska ansvar gentemot samhället57 

Anledningen till att det inte finns en konsekvent vedertagen definition av CSR skapar 
svårigheter vid jämförelse mellan företag och deras resultat vad gäller arbetet med 
ansvarsfrågor58. Följande redogörs för några tolkningar av begreppet CSR. 

En av de vanligast använda definitionerna av CSR är den EU kommissionen använder sig av: 

                                                 
51 Votaw D. (1972) s. 25 
52 Garriga E. & Melé D. (2004) s. 53 
53 Marrewijk M. (2003) s. 96  
54 Garriga E. & Melé D. (2004) s. 53 
55 Garriga E. & Melé D. (2004) s. 53 
56 Garriga E. & Melé D. (2004) s. 53 
57 Garriga E. & Melé D. (2004) s. 53 
58 McWilliams A., Siegel D. S. & Wright P. M. (2006) s. 8 
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”…ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 
hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter utöver vad lagen kräver”59 

Denna definition påpekar att CSR-arbetet är frivilligt för företagen och ska inte vara inskrivet 
i lagstiftning. Vidare lyder EU:s definition; ”företagens främsta uppgift är att skapa värde 
genom att producera de varor och tjänster som efterfrågas i samhället och därigenom 
generera vinst både för ägarna och för samhället, särskilt genom att fortlöpande skapa 
sysselsättning. Det aktuella samhälls- och marknadstrycket leder dock till successivt ändrade 
värderingar och nya attityder till näringslivet.”60 

En annan tolkning av begreppet CSR är den CSR Sweden ger;  

”…att företag, på eget initiativ, aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen...”61 

CSR Sweden är det ledande företagsnätverket i Sverige och har sin huvudsakliga fokus 
inriktat mot det samhällsansvar och engagemang företagen tar62. Dess primära uppgift är att 
stärka företagens relationer till omvärlden och arbeta för att tillväxt och lönsamhet stärks ur 
ett långsiktigt perspektiv. Detta görs genom att inspirera företag till att delta i CSR aktiviteter. 
CSR Sweden består idag av 15 medlemsföretag och samarbetar med CSR Europe.63  

Kotler & Lee (2005) definierar CSR så som; 

”...a commitment to improve community well-being through discretionary business practices 
and contributions of corporate resources...”64 

World Business Council for Sustainable Development, WBCSD, definition av CSR lyder;  

”...the business commitment and contribution to the quality of life of employees, their families 
and the local community and society overall to support sustainable economic development” 65 

Löhman & Steinholtz ser Corporate Social Responsibility med utgångspunkt från tre agendor; 
Sustainability (hållbar utveckling), Corporate Accountability (Företagets ansvar) samt 
Corporate Governance (Hur företaget styrs). Begreppet hållbar utveckling söker beskriva hur 
organisationer ska balansera frågor kring det sociala, ekonomiska och miljömässiga för att 
skapa en långsiktig existens för företaget. Företagets ansvar fokuserar på organisationens 
trovärdighet och hur denna används i olika situationer. Hur företaget sköts och styrs handlar 
om öppenhet inom företaget och gentemot dess intressenter.66 Corporate Citizenship, 
företagsmedborgarskap, används också ofta som en benämning inom CSR-område.67 Detta 
medborgarskap visar hur företaget ser på sin egen roll inom samhället och de skyldigheter och 
rättigheter de har.68  

 
 

                                                 
59 Löhman O. & Steinholtz D. (2003) s. 13 
60Löhman O. & Steinholtz D. (2003) s. 107 
61 www.csrsweden.se    2008-12-03 kl. 09:05 
62 www.csrsweden.se   2008-12-03 kl.09:05 
63 www.csrsweden.se    2008-12-03 kl.09:05 
64 Kotler P. & Lee N. (2005) s. 3 
65 www.wbcsd.org    2008-11-27 kl. 15:31 
66 Löhman O. & Steinholtz D. (2003) s. 16  
67 Löhman O. & Steinholtz D. (2003) s. 16  
68 Löhman O. & Steinholtz D. (2003) s. 17 
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3.1.2 Hållbar utveckling 
En del akademiker förordar att CSR begreppet bör uppdelas och kategoriseras av snävare 
definitioner. De vanligast förekommande begreppen är ”Tripple Bottom Line” och ”Corporate 
Sustainability, (Företagets hållbarhetsutveckling)”. Dessa begrepp kan sammanlänkas till 
Corporate Social Responsibility, CSR, via följande modell; 
 

 

Figur 1. Förhållande 3P, CSR och CS. Van Marrewijk (2003)69 

Grunden av Marrewijks modell består av “Tripple Bottom Lines” tre P:n; profit, people och 
planet. Dessa tre bör kombineras för att skapa en hållbar utveckling. Profit lägger fokus på 
den möjlighet företag har när det gäller att utveckla sin produktionsverksamhet i syfte att 
stärka vinsterna. För att skapa ytterligare vinster krävs att man ser över materialanvändningen 
och försöker öka effektiviteten inom tillverkningen. People riktar sig mot de arbetsvillkor som 
företagen har och den möjlighet som finns när det gäller att skapa bättre förhållanden för de 
anställda. Det sista P:t i modellen står för planet och syftar till företagets ansvar gentemot 
miljön och den hänsyn man tar i sin produktionsverksamhet. Genom att företaget i praktiken 
arbetar utifrån ”Tripple Bottom Line” och försöker uppfylla de tre P: na kan företaget närma 
sig CSR-begreppet vilket, enligt modellen, fungerar som ett mål på vägen för att i slutänden 
nå ”Corporate Sustainability”- en utveckling som kan anses hållbar.70 Att nå hållbar 
utveckling är också det väldigt komplext och dess definition innebär inga direkta riktlinjer för 
hur ett företag ska gå tillväga för att nå denna hållbarhet; ”there is no standard recipe: 
corporate sustainability is a custom-made process.71” 

För denna uppsats har vi valt att applicera de tre P:na genom en svensk översättning som innebär 
vinst, anställda och miljö, dock använder vi oss av samma innebörd av orden som Van Marrewijk 
använder sig av72. Vi har valt att studera hur de valda företagen rangordnar dessa tre delar för att 
försöka förstå om någon faktor är av större vikt för företaget.  

 
 

                                                 
69Marrewijk M. (2003) s. 101 
70 Elkington J. (1997) s. 270 
71 Citat i “The Volkskrantz” av Jacques Soliraven, ordförande av UNONCW, Det holländska anställdas förening, 
citerat av Marrewijk M (2003) s. 96 
72 Marrewijk M. (2003) s. 101-102 
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3.1.3 Ansvarstagandets olika nivåer 
Ett antal teoretiker har presenterat olika modeller för att försöka klargöra företags 
ansvarstagande utifrån olika nivåer. En av dessa är Archie B Carroll´s ”CSR Pyramid” vilken 
vi kommer att använda oss av i vår studie.  
 
3.1.3.1 Carrolls CSR-pyramid 
Carroll´s (1991) Pyramid of Social Responsibility är den modell som är mest använd inom 
detta område rörande företagets samhällsansvar. Carroll delar upp ansvarstagande i fyra olika 
delar; ekonomiskt, lagligt, etiskt och filantropiskt ansvar.73 Nivåerna illustreras genom en 
pyramid där det råder ett hierarkiskt förhållande och det ekonomiska ansvaret ses som 
grunden för ansvarstagande. Företagets totala sociala ansvar utgörs av hur deras verksamhet 
uppfyller kraven inom de olika ansvarsområdena.74  

 

Figur 2.  CSR Pyramid Carrol A. B. (1991)75 

Ekonomiskt ansvar- Historiskt sett såg man företagen som basenheten inom samhället och 
dess syfte var att producera varor som konsumenterna behövde och eftertraktade samt att 
samtidigt skapa en acceptabel vinst. Detta syfte är fortfarande det primära. Varor och tjänster 
ska produceras och säljas till rättvisa priser och maximering av vinsten är av stor vikt då ett 
företag som ej går med finansiell vinning ej överlever någon längre tid. De ekonomiska 
aspekterna kommer därför i första hand och anses som basen i Carrolls ansvarspyramid. 
Företaget ska, enligt Carroll, maximera vinsten per aktie, arbeta för en hög operativ 
effektivitet och en konstant lönsamhet.76  

Lagligt ansvar- Företaget ska inte bara agera utifrån ekonomiska motiv utan de ska också 
följa uppställda lagar och regler. Det är en plikt för företaget att lyda under statens, regeringen 
och kommunernas lagar. För att helt fullgöra sitt ”sociala kontrakt” mellan företaget och 
samhället ska företaget lyckas med sina ekonomiska åtaganden inom lagens ramverk. Enligt 
Carroll ska företaget handla i enlighet med samhällets lagar samt att de produkter och tjänster 
som produceras inom verksamheten ska uppfylla lagens minimikrav.77 

Etiskt ansvar - Även om ekonomiskt och legalt ansvar innefattar etiska normer gällande 
rättvisa och ärlighet så omfattar det etiska ansvaret de normer och riktlinjer som ej är 
fastställda i lag men som samhällsmedlemmar upplever som vedertagna. Det etiska ansvaret 

                                                 
73 Carroll A. B. (1991) s. 40 
74 Carroll A. B. (1991) s. 42 
75 Carroll A. B. (1991) s. 42 
76 Carroll A. B. (1991) s. 40-41 
77 Carroll A. B. (1991) s. 41 
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är frivilligt för företagen men de bör arbeta utifrån vad som anses rättvist och verka för att 
intressenter till företagens verksamhet inte påverkas negativt. Vad som ses som etiskt 
ansvarstagande varierar bland verksamheter och har ofta lett till heta diskussioner. Företagens 
ledningar får utstå starka påtryckningar och höga förväntningar från samhället när det gäller 
att agera ur ett etiskt perspektiv och detta har lett till att företag nu känner sig tvingade att 
arbeta utifrån nivåer som ligger högre än det lagliga ansvaret.78  

Filantropiskt ansvar (Välgörenhetsansvar) - Utifrån samhällets förväntningar studerar man 
om företaget, genom dess aktioner och handlingar, kan anses vara en god 
samhällsmedborgare. Detta ansvarstagande kan innehålla bidrag från företaget i olika former, 
till exempel bidrag till konst, utbildning och församlingar. Filantropiskt ansvar ses ej utifrån 
ett etiskt eller moralrättsligt perspektiv. Samhället har självklart som önskan att ett företag ska 
bidraga med så mycket finansiella medel, anställdas tid och anläggningsresurser till 
humanitära program och syften som möjligt men de anser ej att företaget är oetiskt om de ej 
bidrar med önskade belopp. Filantropiskt ansvar ses alltså som frivilligt men företaget känner 
allt mer av den ökade pressen från dagens samhälle och väljer oftast att ta detta ansvar då de 
anser att det i längden kan vara gynsamt för företaget. Carroll menar dock att det filantropiska 
ansvaret kan ses som av lägre vikt än de andra nivåerna i hans CSR pyramid då det är 
frivilligt för företaget att åta sig socialt engagemang.79  

Ett företags ”Corporate Social Responsibility” innebär en synkroniserad uppfyllelse av 
pyramidens all nivåer, det ekonomiska, lagliga, etiska och filantropiska ansvaret80. 

3.1.4 CSR på internationell nivå 
Den ökade debatt och uppmärksamhet som väckts av bland annat politiker och allmänheten i 
stort när det gäller Corporate Social Responsibility har medfört att det vuxit fram samarbeten 
även på internationell nivå. Det huvudsakliga syftet med dessa internationella samarbeten är 
att försöka få igång ett arbete och ett tankesätt bland företagen som är lika för alla och där 
fokus ligger på hur de kan bedriva sin verksamhet utifrån ett socialt ansvar81. FN:s Global 
Compact med dess tio fastställda principer och OECD:s riktlinjer och rekommendationer är 
två av de största internationella samarbetena.  
 
3.1.4.1 OECD- Organisation for Economic Co-Operation and Development 
CSR definieras av OECD utifrån 21 artiklar vilka är uppdelade i åtta områden. Dessa områden 
bygger på olika rekommendationer och riktlinjer som företag bör beakta i sin 
företagsverksamhet. Artiklarna påpekar huvudsakligen vikten av att företag respekterar de 
mänskliga rättigheterna och bidrar till en hållbar utveckling samt ständigt arbetar med miljön i 
fokus. Det ska också ges god insyn i företagets verksamhet, information om produkter och 
tjänster och finansiell status ska ges ut kontinuerligt till företagens intressenter. OECD 
påpekar också vikten med anställdas rätt till fackliga åtgärder samt vikten av att få bukt med 
barnarbete. OECD behandlar området gällande korruption då företagets ansvar är att främja 
öppenhet och motarbeta mutor. Dessa artiklar behandlar i huvudsak samma områden som 
FN:s Global Compact. Det som skiljer OECD:s riktlinjer gentemot Global Compacts 
principer är att OECD också nämner konkurrens, vetenskap och teknik samt 

                                                 
78 Carroll A. B. (1991) s. 41 
79 Carroll A. B. (1991) s. 42 
80 Carroll A. B. (1991) s. 43 
81 www.unglobalcompact.org    2008-12-16 kl. 12:26 
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konsumentintressen. OECD menar att företag har ansvar att överföra kunskap och teknik till 
värdlandet samt fokusera på att lösa konsumenttvister och ej samarbeta med konkurrenter.82   
 
3.1.4.2 FN:s Global Compact  
Global Compact initierades av Kofi Annan under World Economic Forum i Davos 1999. Han 
uppmanade företagsvärlden att sluta upp kring detta initiativ för att de tillsammans skulle 
arbeta för att stävja de negativa följderna av den växande globaliseringen.83 
Generalsekreterarens initiativ resulterade i att ”The Global Compact” bildades och består nu 
av tio principer vilka bygger på idén kring hållbar utveckling. Dessa principer kan ses som 
globalt uppställda policys för näringslivet84. Principerna är uppdelade i fyra huvudområden 
som behandlar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljöansvar samt korruption riktad 
mot företag85. Principerna är uppbyggda utifrån FN:s deklaration kring mänskliga rättigheter, 
ILO:s (International Labour Organisation) fördrag gällande grundläggande arbetsrätt, Rio-
deklarationens utvecklingsarbete för miljön samt FN:s fördrag mot korruption86. För att 
företag ska få vara delaktiga i Global Compact måste företagets VD skicka ett brev till FN:s 
generalsekreterare där de visar att de stödjer Global Compacts principer. Företaget måste 
sedan inkorporera principerna i företagsstrategin och arbeta för att principerna används i den 
dagliga verksamheten. Företaget måste också offentligt stå för sitt samarbete med UN Global 
Compact och dess principer. Detta samarbete och företagets stöd måste redogöras för i 
årsredovisning som publiceras för allmän kännedom.87  
  

                                                 
82 www.regeringen.se     2008-11-29 kl 12:38 
83 www.regeringen.se    2008-11-30 kl 13:23 
84Löhman O. & Steinholtz D. (2003) s. 22 
85 www.unglobalcompact.org      2008-11-30 kl. 13:57 
86 Löhman O. & Steinholtz D. (2003)  s. 22 
87 www.regeringen.se    2008-11-30 kl 08:32 
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Tabell 3.  Riktlinjer FN Global Compact. Citerat Regeringskansliet88 

3.1.5 Kritiska röster 
Det har under åren pågått upprörda debatter rörande företagets sociala ansvar. Kritikerna 
menar att om företag arbetar, gentemot sina ägare, med ett socialt ansvar parallellt med det 
ekonomiska så kan det uppfattas som ett hot mot marknadsekonomin och företagets 
huvudsakliga roll i vårt samhälle. Förespråkarna å andra sidan menar att CSR kan leda fram 
till en bättre marknad med starkare företagaranda och ett mer blomstrande samhälle.89  
En av de största kritikerna till CSR-begreppet är Milton Friedman. Han menar att; ”The social 
responsibility of business is to increase its profits...”90 Friedman anser att företagens ledning 
ska fokusera på den grundläggande nivån i Carrolls pyramid, det ekonomiska ansvaret och 
argumenterar för att frågor kring det sociala ej är något som företaget och dess ledning ska 
oroa sig för utan att det automatiskt kommer regleras av det fria marknadssystemet.  

Friedman debatterar också kring betydelsen kring att det är företaget som ska ta en viss form 
av ansvar. Han menar att det bara är människor som kan ha samhällsansvar. Alltså blir det 
företagets ledning som får stå för ansvaret samt andra fysiskt aktiva inom företaget. En chef 
för ett företag är oftast underställd företagets ägare och har direkt ansvar gentemot sina 
anställda. Detta ansvar innebär huvudsakligen att leda företaget i enlighet med uppställda mål 
vilka generellt innebär att företaget ska generera så mycket pengar som möjligt och detta 
innebär att det är chefen och anställda som står för ansvarstagandet och inte företaget i sig. 
Friedman menar att när företagens resurser sprids på exempelvis sociala program och 
                                                 
88 www.regeringen.se    2008-11-30 kl. 10:42 
89 Grafström M., Göthberg P. & Windell K. (2008) s. 14 
90 Friedman M. (1970) s. 173-178 

Mänskliga Rättigheter  

Princip 1: Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter 

 inom den sfär som de kan påverka; och 

Princip 2: försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. 

Arbetsvillkor 

Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla ("uphold") föreningsfrihet och ett faktiskt ("effective")  

erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar 

Princip 4: avskaffande av alla former av tvångsarbete 

Princip 5: faktiskt ("effective") avskaffande av barnarbete och 

Princip 6: avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. 

Miljö 

Princip 7: Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker 

Princip 8: Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och 

Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 

Korruption 

Princip 10: Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.  
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välgörenhetsorganisationer så representerar det en utökad skattekostnad som läggs på 
konsumenterna och investerarna. Denna skatt minskar samhällets totala välstånd och 
belåtenhet. 91 

I artiklar och tidskrifter som nämner CSR och Milton Friedmans kritik så riktas fokus mot den 
första delen av Friedmans ställningstagande men de flesta missar den följande delen av hans 
citat,”…to make as much money as possible while conforming to the basic rules of society, 
both those embodied in the law and those embodied in ethical custom…”92 Friedmans 
uttalande innehåller begreppen vinst, anpassning till lagen och etiskt förhållningssätt, vilka är 
tre av de fyra beståndsdelarna i CSR-pyramiden. Friedman avfärdar alltså bara den översta 
nivån av Carrolls pyramid, det filantropiska ansvaret. Detta innebär att det inte enbart är 
företagets ekonomiska ansvar som är av största vikt för företaget. Friedmans utlåtande, att 
fokusera på tre av fyra ansvarsnivåer, kan anses helt korrekt ur ett ekonomiskt perspektiv men 
i dagens samhälle finns det inte många företagsledare som skulle bortse från det filantropiska 
ansvaret i deras dagliga arbete. Den konkurrens som idag finns bland företagen har lett till att 
ett aktivt arbete gentemot samhället har fått allt viktigare betydelse för företagen.93 

3.1.6 Kärnverksamhet eller välgörenhet 
Arbetet med samhällsansvar varierar mellan företag och denna variation beror främst på hur 
företagets ledning väljer att tolka verksamhetens roll i samhället. Är det ägarnas intressen som 
är det primära eller finns det andra intressegruppers intressen som ledningen anser som 
huvudsakliga?94 Genom att företag tolkar CSR på skilda sätt visas också det faktum att CSR 
är organiserat olika inom företag. Vissa verksamheter har en utsedd CSR-chef eller 
hållbarhetschef medan andra företag har lagt det sociala ansvarstagandet på ledningen eller på 
personalavdelningen.95 
 
CSR-aktiviteter kan klassas utifrån två synsätt. Det första anser att företag sysslar med socialt 
ansvar då de ger resurser via sponsring eller välgörenhet medan det andra synsättet är 
representerat av de företag som fokuserar på sin kärnverksamhet och utgår från denna.96  
 
3.1.6.1 Socialt ansvar som välgörenhet 
När konkreta exempel på socialt ansvarstagande från företag ska lyftas fram i rampljuset 
handlar det oftast om välgörenhetsprojekt som företaget varit verksam i.97 Swedlink Trade 
och Import bistår ett välgörenhetsprojekt vid namn Manacare Foundation vars syfte är att 
hjälpa främst handikappade98. McDonald’s Sverige AB presenterar sitt sociala ansvarstagande 
i form av Ronald McDonald Barnfond vilken är en stiftelse som främjar byggnationerna av 
hus där närstående kan bo under sitt barns vistelse på sjukhus99. Ett annat exempel är Coop 
som under en viss tid lät skänka en summa pengar/såld vara till Kooperation utan Gränser 
vilka arbetar för att hjälpa människor komma ur fattigdom100. Skänka pengar har kommit att 
bli allt vanligare bland både företag och privatpersoner101. Företag ser det som sitt sociala 

                                                 
91  Friedman M. (1970) s. 174 
92 Carroll A. (1991) s. 43 
93 Carroll A. (1991) s. 43 
94 Grafström M., Göthberg P. & Windell K. (2008) s. 47 
95 Grafström M., Göthberg P. & Windell K. (2008) s. 48 
96 Grafström M., Göthberg P. & Windell K. (2008) s. 121-122 
97 Grafström M., Göthberg P. & Windell K. (2008) s. 122-123 
98 www.swedish-products.net     2008-11-27 kl 10:09 
99 www.mcdonalds.se     2008-11-27 kl 10:15 
100 www.newsdesk.se     2008-11-27 kl 10:22 
101 SVT Rapport 19 November 2008 kl 09:01, Svenskarna givmilda trots finansoro 
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ansvar och vi som privatpersoner ser det som dagens goda gärning att lägga våra växelpengar 
i bössan på ICA butiken eller skänka en summa vid någon av alla direktsända 
välgörenhetsgalor på TV.  
 
3.1.6.2 Ansvar för kärnverksamheten 
Arbetet med CSR kan också ses utifrån företagets kärnverksamhet. Detta synsätt riktar sig 
mot de interna processerna och hur verksamheten bedrivs med samhällsmässiga aspekter. Hur 
påverkas miljön och samhället i stort av den bedrivna verksamheten? Sker någon negativ 
påverkan så måste denna minimeras. Beroende på den bransch som företaget verkar inom 
krävs det olika socialt arbete. Tobaksindustrin är exempelvis per definition en miljöfarlig 
verksamhet samt oerhört skadlig för människan men arbetar ändå med utmaningen kring 
socialt ansvar. Andra branscher så som bilindustrin får fokusera på att produktionen av deras 
produkter sker ur ett miljömässigt perspektiv och att hänsyn tas till sociala förhållanden.102  
Även om man kan se två synsätt kring socialt ansvar så verkar de flesta företag genom att 
både jobba med välgörenhetsprojekt samt ansvara för sin kärnverksamhet. Ett exempel på det 
är IKEA som skänker medel till bland annat UNICEF, deras ansvar som välgörenhet, samt tar 
ansvar för att produktionen av varor sker miljömässigt, deras ansvar för kärnverksamheten103.  
 
3.1.7 Ökat krav och framtagna ramverk för redovisning 
CSR-området har lett till att många lagar och regler har vuxit fram men de är alla frivilliga för 
företaget att följa. Det är främst icke-statliga organisationer (NGO:s), branscher och 
kommersiella organisationer som fastställer dessa regler104. Den internationella 
standardiserings-organisationen, ISO, har utveckla en gemensam standard för företagens 
sociala ansvar, ISO 26 000, vilken ger vägledning vid socialt ansvarsarbete. Ett internationellt 
standardiseringsorgan, representerat av nationella standardiseringsinstitutioner som arbetar 
med industriell och kommersiell standardisering. ISO startade verksamheten den 23 februari 
1947. 105 
 
Företag väljer oftast att redovisa sitt CSR-arbete genom så kallad ”hållbarhetsredovisning”.  
Hållbarhetsredovisningen följer ofta ett ramverk uppställt av GRI, Global Reporting Initiativ. 
Dessa riktlinjer visar exempel på hur företag kan upprätta sociala redovisningar och är alltså 
något man vänder sig till efter att man som företag har åstadkommigt något som är värt att 
rapportera106. Rapporterna innehåller resultat gällande företagets sociala och ekonomiska 
frågor samt dess miljöarbete. Den senaste versionen av riktlinjerna kallas ”G3-Riktlinjerna” 
och publicerades 2006 och är tillgänglig för allmänheten. För att försäkra att ramverket för 
redovisning har den högsta tekniska kvaliteten, relevansen och trovärdigheten krävs 
utveckling och ständig förbättring vilket genomförs genom diskussioner mellan globala 
företag, samhälle, arbetskraft och professionella institutioner. Standarden är framtagen av 
globala intressenter vilka alla delar tron att redovisning gällande miljö och 
samhällsprestationer ska bli lika rutinmässig som företagens finansiella redovisningar som 
publiceras årligen och av alla företag. GRI är ett nätverk som för tillfället består av 30. 000 
multistakeholders (intressegrupper) vilka samarbetar för att förbättra 
hållbarhetsredovisningen. Deras riktlinjer kan ses som globalt erkända då ungefär 1. 500 

                                                 
102 Grafström M., Göthberg P. & Windell K. (2008) s. 126 
103 www.ikea.se     2008-11-27 kl. 12:43 
104 Grafström M., Göthberg P. & Windell K. (2008) s. 92 
105 www.sis.se     2008-11-27 kl. 13:00 
106 Grafström M., Göthberg P. & Windell K. (2008) s. 95 
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företag använder sig av dem.107 Medlemmarna är verksamhetens finansiärer och GRI driver 
en icke vinstdrivande organisation.  

3.2 Intressentmodellen  
Ett företag agerar på en marknad där det finns en stor omgivning och det gäller för företaget 
att agera tillsammans med omgivning. Omgivningen får ett inflytande över företaget och kan 
på så sätt vara med och påverka samt styra företag i en viss riktning, omgivningen kan även 
kallas för intressenter.108 En intressent kan vara ett annat företag, organisationer, en grupp 
eller en individ som genom just detta företag kan leva upp till sina egna individuella mål109. 
Det som är viktigt att ha i åtanke när det gäller intressenter och företagets kartläggning samt 
analys av dessa grupper är att intressenterna förändras beroende på situation och tid110.  

Relationen till en intressent behöver inte vara på ett direkt sätt utan även indirekta relationer 
med intressenter har betydelse för företaget som till exempel företagets relation till 
intresseorganisationer. Intressentgrupperna kan klassificeras i två olika kategorier; primära 
eller sekundära intressenter. Ett företag överlever inte utan primära intressenter, det gäller för 
företaget att tillfredställa deras behov för att kunna driva företaget. De sekundära 
intressentgrupperna finns för att skapa en diskussion, negativ eller positiv, men detta har inte 
någon direkt påverkan på företagets överlevnad.  Primära intressentgrupper är till exempel 
ägare samt kunder medan sekundära intressentgrupper kan var olika intresseorganisationer.111 

3.2.1 Rehmans intressentmodell 
Följande figur visar de olika intressenter som företag kan tänkas ha. Intressenterna kan variera 
beroende på företagets verksamhet, vart företaget verkar samt dess storlek. Den makt 
intressenterna har gentemot företaget konkretiseras då de kan välja att lämna företaget av mer 
eller mindre fri vilja. Intressentmodellens olika faktorer har olika sorters kopplingar till 
företaget, vissa av dem mer direkt än andra. Med det menas att intressenter som ägare, 
anställda och leverantörer har en närmare relation till företag än vad kommun och stat har, 
vilket även påverkar maktförhållandena mellan dem.112  

 

Figur 3. Intressentmodellen av Eric Rehman 1967113 

                                                 
107 www.globalreporting.org     2008-12-02 kl. 09:08 
108 Grafström M, Göthberg P. & Windell K. (2008) s. 65-66 
109 Rehman E. (1967) s. 36 
110 Grafström M., Göthberg P & Windell K. (2008) s. 70 
111 Grafström M., Göthberg P & Windell K. (2008) s. 66-69 
112 Rehman, E.  (1967) s. 36 
113 Rehman, E. (1967) s. 36 
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Intressenter till ett företag har olika slags makt gentemot företaget, detta kan skapa ett 
beroendeförhållande mellan företaget och dess intressenter. Ett företag måste ha vissa 
intressenter för att det ska finnas en möjlighet för dem att producera och sälja produkter eller 
tjänster, samt de måste inneha en ledning och ägare, dessa är med och styr företaget114. 
Intressenterna är kopplade till företaget på frivillig basis, vilket innebär att intressenterna kan 
välja att ha delaktighet i företaget eller ej. Exempel på detta är anställda som kan lämna sin 
anställning på företaget för ett annat företag samt att kapitalägarna själva kan välja att flytta 
sina investeringar från företaget. Intressentens val att lämna företaget kan förstärkas av att 
företaget inte agerar på ett sätt som intressenten anser vara lämpligt.115 Intressentmodellen kan 
appliceras på denna studie genom att intressenterna kan vara med och påverka hur företaget 
väljer att arbeta med CSR. Den makt som intressenterna har kan resultera i att företaget ändrar 
sitt sätt att arbeta för att bättre tillfredställa de intressenter som finns kopplade till företaget. 
 
3.2.2 Utvecklad intressentmodell 
Figuren nedan är en visualisering av det nät av intressenter som finns runt ett företag och är en 
utveckling av den modell som Freeman presenterade 1984 som bara fokuserar på företagets 
relation till intressenterna. Det som gör denna modell speciell är det faktum att här finns även 
intressenternas relation till varandra inte anbart den relation som finns till företaget. Modellen 
har även utvecklats i den meningen att fler intressentgrupper har adderats såsom media, 
bransch- och intresseorganisationer samt investerare vilket har medfört att modellen blivit 
ytterligare verklighetstrogen. Intresseorganisationer och media är ofta med och ställer krav 
när det gäller socialt ansvarstagande116.  
 
Intresseorganisationer, vanligen benämnda NGO:s – Non-governmental organisations117, är 
organisationer som strider för allmänhetens välbefinnande.118 Dessa intresseorganisationer har 
sedan 1970-talet fått en allt starkare ställning i samhället och större betydelse vid påverkan av 
företags verksamheter.119  NGO:s uppmanar företag att redogöra för deras policy och arbete 
med bland annat rättvis handel, mänskliga rättigheter och företagets miljöpåverkan.120 
  
För att företaget ska kunna hitta de mest betydelsefulla intressenterna måste företaget 
undersöka och tolka de relationer som intressenterna faktiskt har till varandra. Intressenter 
samspelar för att kunna genomföra förändringar och påverka beslut, detta är tydligt inom 
beslut rörande CSR. En intressent kan stöta på problem om denne skulle arbeta enskilt utan 
stöd från andra intressenter.121  

                                                 
114 Henriques, I. (1999) s. 89-90  
115 Rehman, E. (1967) s. 37 
116 Grafström M, Göthberg P & Windell K, (2008) s. 74 
117 Svensk översättning; Icke statliga Organisationer 
118 www.missioncounsil.se    2008-12-03 kl. 12:07 
119 www.ne.se     2008-12-03 kl. 08:32 
120 Knox S. & Maklan S. (2004) s. 509 
121 Grafström M., Göthberg P. & Windell K, (2008) s. 83-85 
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Figur 4. Utvecklad intressentmodell Grafström och Göthberg (2008)122

   

För att företaget ska kunna definiera samt utveckla det sociala ansvaret på ett tillfredställande 
sätt sker ett sorts samarbete mellan företaget och dess intressenter. Det är främst de mindre 
centrala intressenterna såsom media, intressentorganisationer, statliga organ och konsulter 
som gemensamt med företaget ramar in CSR-arbetet inom företaget.123 I den här uppsatsen 
har vi valt att fokusera främst på de utvalda företagens anställda och har valt att inte 
undersöka de andra faktorerna som finns i intressentmodellen. Anledningen till att vi bestämt 
att just inrikta oss på de anställda beror på att vi vill undersöka hur arbetet CSR används i 
verkligheten. Valet att undersöka de anställda kändes naturligt eftersom det är de som ska 
implementera och arbeta utifrån företagets beslut. En annan anledning till att valet just föll på 
de anställda är att information som rör företagets sociala ansvar först kommuniceras ut till de 
anställda för att sedan spridas till de övriga delarna i intressentmodellen124.  

Det finns en mängd olika författare som skrivit om intressentmodellen på mer eller mindre 
detaljerade sätt, vi har valt att använda oss av Rehmans intressentmodell för att den dels var 
den äldsta källan vi kunde hitta samt att den var utarbetad utifrån ett svenskt perspektiv. Vi 
har även valt att presentera en mer detaljerad och utvecklad teori för att visa utvecklingen 
inom detta område. Anledningen till att valet just föll på den utvecklade intressentmodellen 
var att den är producerad utifrån ett CSR-perspektiv vilket vi valt att lyfta fram i denna 
uppsats samt att den bok som presenterar modellen var utgiven 2008 vilket gör den mycket 
aktuell. 

3.3 Kommunikation 
Kommunikation är en viktig del av organisationen och fungerar som en indikator som visar 
hur det går för företaget. Utan fungerande kommunikation så fallerar företagets 
verksamhet.125 Kommunikation kan ta sig i två olika former, endera som intern eller som 
extern kommunikation. Det är svårt att särskilja dessa två begrepp, uppdelningen mellan de 
båda är olika från företag till företag och från situation till situation. Den interna 
kommunikationen är den som sker inom företaget medan den externa är den som sker utanför 

                                                 
122 Grafström M., Göthberg P. & Windell K, (2008) s. 84  
123 Grafström M., Göthberg P. & Windell K, (2008) s. 65 
124 Morsing M., Schultz M. & Nielsen U. (2008) s. 106 
125 Hall J. (1971) s. 219-220 
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företaget. Svårigheten är att särskilja vad som är inom respektive utanför företaget, ett 
exempel är om verksamhetens intressenter, så som aktieägare, leverantörer och köpare, ska 
läggas inom eller utanför företaget. Ytterligare en faktor som gör särskiljandet svårt är att den 
externa kommunikationen kan användas för ett internt syfte eller tvärtom, exempel på detta 
kan vara när personal inom organisationen används som marknadsföring ut mot kunderna 
genom arbetskläder med företagstryck på. För att kunna särskilja på extern respektive intern 
kommunikation gäller det att undersöka vad det egentliga syftet med kommunikationen är och 
på det sättet avgöra om det kommuniceras för intern eller externt syfte.126 

Intern kommunikation används för att skicka information inom organisationen och få samtliga 
nivåer inom verksamheten att arbeta i samma riktning. Detta leder till minskad osäkerhet hos 
medarbetarna och en tydliggörande för företagets mål. Den interna kommunikationen 
innehåller information som medför att de anställdas arbetsuppgifter blir tydligare och att de 
anställda ser helheten i deras agerande ur företagets synvinkel. 127 

De ansvariga för företagets samhällsansvar har som uppgift att kommunicera ut det sociala 
ansvaret de olika delarna av företaget. Syftet med kommunikationen är att ge medarbetarna 
inom organisationen information och kunskap om de värden och de policys som företaget står 
för. Detta kan kategoriseras under intern kommunikation eftersom dess syfte är att utbilda de 
anställda som är inom företaget. Självklart kan detta även användas på ett externt sätt men det 
är inte själva syftet med kommunikationen. I den här uppsatsen kommer vi främst att 
undersöka samt analysera den interna kommunikationen och då inrikta oss på kommunikation 
som rör företagets samhällsansvar. 

3.3.1 Kommunikationsmodeller 
Kommunikation är något som funnits på jorden lika länge som vi människor vandrat på den, 
med tiden har kommunikationen och dess modeller utvecklats till att bli allt mer sofistikerade. 
Det finns en mängd olika kommunikationsmodeller som är mer eller mindre utvecklade, med 
olikartade beståndsdelar. Dock finns det en gemensam nämnare för alla dessa modeller, det 
finns alltid en som sänder meddelandet, den som startar kommunikationen och en part som tar 
emot budskapet, den som kommunikationen är ämnad för. Det som skiljer sig åt mellan de 
olika modellerna är den väg som budskapet tar och eventuella hinder som budskapet kan 
utsättas för mellan sändaren och mottagaren. En viktig sak att ha i åtanke är att bara för att en 
människa agerar sändare av ett meddelande en gång så måste denne inte alltid vara sändare, 
utan en människa eller en grupp kan vara både sändare och mottagare, detta kan dock inte ske 
vid samma tidpunkt. Nedan kommer vi att presentera två olika kommunikationsmodeller, 
båda två innehåller sändare, mottagare och ett meddelande som sänds mellan dem båda. Den 
första modellen är linjär och innehåller en envägskommunikation medan den andra har en 
återkopplingsdel, feedback och kallas tvåvägskommunikation. 
 
3.3.2.1 Shannon’s linjära kommunikationsmodell 
I figuren nedan så börjar kommunikationen med informationskällan, det är där själva 
meddelandet skapas. För att kunna ”sända” meddelandet till mottagaren används en så kallad 
sändare, det finns en mängd olika sändare till exempel mail, möten, intranät, fax, skriftlig, och 
face-to-face128. Sändaren skickar signaler till mottagaren, den signalen kan störas eller i vissa 
fall till och med förstöra själva meddelandet. Mottagaren tar emot signalen och översätter den 

                                                 
126 Strid J. (1999) s. 11-14 
127 Daft R. & Lengel R. (1986) s. 555 
128 Zmund R. (1990). s. 444 
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så att den individ eller grupp som är det slutliga målet för kommunikationen ska förstå 
meddelandet. 129 

 

Figur 5. Schematic Diagram of Shannon’s general communication system. Shannon130 

Den här modellen är mer naturtrogen än den enklare varianten av linjär kommunikation 
eftersom den här modellen innehåller brus. Vi anser att brus inte går att undvika när det 
kommer till kommunikation eftersom det finns överallt och det är just den faktorn som gör 
Schmatic Diagram of Shannon’s general communication system till en mycket naturtrogen 
modell inom kommunikation. Det är just kopplingen till verkligheten som har betydelse när vi 
valt att använda denna modell för vår studie med tanke på att vi ämnar undersöka hur 
företagets kommunikation fungerar i verkligheten. 

3.3.2.2 Schramm’s runda kommunikationsmodell 
I modellen nedan finns det en faktor som inte finns med i den tidigare nämnda 
kommunikationsmodellen av Shannon. Denna faktor är feedback, eller återkoppling som 
Nationalencyklopedins valt att använda som översättning på ordet131. 
 

 

Figur 6. Schramm’s communication modell. Schramm132 

Den här modellen bygger på en interaktion mellan de som kommunicerar, dessa ger feedback 
på det sända meddelandet i en sluten cirkel. Kommunikationen börjar hos sändaren som kodar 
och sänder ett meddelande, meddelandet avkodas sedan hos mottagaren/na.  När meddelandet 
är hos mottagaren/na så tolkas meddelandet och efter detta så omkodas meddelandet hos 
mottagaren/na som i sin tur skickar meddelandet tillbaka till sändaren. Sändaren får 
meddelandet och den feedback som behövs för att sändaren ska förstå om mottagaren/na 
förstått innehållet av meddelandet på rätt sätt. Sändaren kan då avgöra om mottagaren/na 
förstått meddelandet eller om meddelandet behövs förändras för att mottagaren/na ska förstå 
informationen på önskat sätt.133 Företag som använder sig av Schramm´s 

                                                 
129 Shannon C. & Weaver, W. (1948) s. 2 
130 Shannon C. & Weaver, W. (1948) s. 2 
131 www.ne.se    2008-11-18 kl 10:10 
132 Severin W. & Tankard J. (1992)  s. 46-47 
133 Severin W. & Tankard J. (1992) s. 46-47 
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kommunikationsmodell kan förstå och analysera om mottagaren/na av informationen har 
uppfattat budskapet. I den här uppsatsen kan denna modell användas för att se om och hur den 
anställde uppfattat den sända informationen rörande företagets sociala ansvar. Det är genom 
faktorn feedback som eventuella feltolkningar samt missförstånd kan korrigeras innan 
implementering sker.  
 
Det som skiljer Shannon’s linjära kommunikationsmodell från Schramm’s cirkelformade är 
att Schramm’s modell är mer mottagarfokuserad. Den cirkelformade modellen ger sändaren 
en möjlighet att förstå om och hur mottagaren förstått det sända meddelandet, allt detta sker 
med hjälp av feedback som är unikt för denna modell.134  
 
Bank- och försäkringsbranscherna kan ses som tjänsteföretag och de anställda har en stor del i 
hur kunden i slutänden uppfattar den förmedlade tjänsten. Marknaden har utvecklats på ett 
sätt som fokuserar mer på tjänsteföretag, inom dessa företag har den anställde blivit en allt 
mer viktigare resurs eftersom denne i vissa fall består av själva tjänsten135. Det är viktigt inom 
tjänstesektorn, där bank- och försäkringsbranscherna ingår, att den anställde i form av 
mottagare förstått det budskap som kommunicerats ut. I detta fall består informationen av 
CSR-beslut och det är viktigt att alla inom företaget uppfattar budskapet korrekt för att 
undvika att tjänsten blir fel i slutänden. Det gäller att informationen som rör företagets sociala 
ansvar når ut till de anställda eftersom det är dem som ska implementera policys och andra 
eventuella styrdokument.  
 
3.3.2.3 Kommunikationskanaler 
Kommunikationskanaler är en viktig del av kommunikationen, utan kanaler kan inte 
informationen kommuniceras mellan sändare och mottagare. Kommunikation kan genomföras 
på en mängd olika sätt, till exempel genom att kommunicera i grupp eller enskilt via 
datateknologier, skrivna meddelanden eller face-to-face. Det går även att använda flera 
kommunikationskanaler samtidigt för att få fram ett budskap, detta kallas multipla 
kommunikationskanaler.136 Kommunikationskanalerna som nämnts ovan är de kanaler som vi 
anser vara de viktigaste utifrån det syfte som denna uppsats har, det finns även andra kanaler 
som vi inte kommer att behandla inom ramen för denna studie.  
 
3.3.2.4 Gruppkanaler 
Kommunikation genom en gruppkanal går ut på att ett antal individer kommunicerar inom en 
grupp genom att skicka information mellan varandra137. För att kommunikationen ska kunna 
klassas som en gruppkanal måste gruppen bestå av tre personer eller fler, det är inte en 
gruppkanal om kommunikationen sker mellan enbart två individer138. En positiv aspekt med 
att använda sig av gruppkanaler vid kommunikation är att sammanhållningen ökar inom 
gruppen vilket kan leda till att motivationen och kreativiteten växer för hela företaget139. En 
annan positiv faktor med denna kanal är att under själva kommunikationen kan samtliga inom 
gruppen ställa frågor samt ge kommentarer direkt till sändaren vilket kan reducera eventuella 
missförstånd då dessa istället kan lösas direkt140. Det negativa med gruppkanaler är att det är 

                                                 
134 Severin W. & Tankard J. (1992) s. 46-47 
135 Zeithaml V. & Bitner M. (2006) s. 8  
136 Zmund R. (1990) s. 444 
137 Zmund R. (1990) s. 444 
138 Snair S. (2003)  s. 25 
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140 Daft R. & Lengel R. (1986) s. 560-561. 
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ett relativt tidskrävande sätt att kommunicera på då det fodras planering och stort engagemang 
för genomförande av exempelvis gruppmöten141. 
 
Gruppkanaler som kommunikationsmedel har en viktig funktion inom ett företag. Det är med 
tanke på detta som vi valt att använda oss av denna kanal i den här uppsatsen. Gruppkanalen 
ger en möjlighet till att nå ut till många vid samma tidpunkt och samtidigt ge båda sändare 
och mottagare en chans att fråga eller kommentera vilket är just unikt för denna kanal. Denna 
kanal kan ske genom face-to-face kontakt men även via skriftliga eller teknologiska 
meddelanden. 
 
3.3.2.5 Face-to-face kanaler 
Face-to-face kommunikation går ut på att individer träffas fysiskt ansikte mot ansikte och 
diskuterar genom att skicka meddelande mellan varandra som mottagare och sändare142. 
Denna kommunikationskanal är komplex, det gäller att utveckla meddelandet på ett sätt så att 
grundbudskapet verkligen når mottagaren på rätt sätt143.  
 
Face-to-face kommunikation är en kanal som är speciellt uppskattad vid kommunikation 
rörande personliga budskap eftersom både mottagaren och sändaren kan läsa av varandras 
reaktioner fysiskt och på så sätt förstå om eller hur budskapet nått mottagaren. Det som är 
negativt med denna kanal är att den kan vara ineffektiv eftersom andra diskussioner kan 
komma på tal och inte bara jobbrelaterade ämnen kan diskuteras.144 För att undvika den 
negativa aspekten av face-to-face kommunikation gäller det att ha ett tydligt mål med 
kommunikationen och på så sätt sträva efter det utan att bli ineffektiv145. 
Anledningen till att vi valt att använda oss av denna kanal i den här undersökningen är att 
detta är en kanal som kräver fysisk kontakt vilket vi menar kan vara vanligt förekommande 
inom de valda branscherna. 

3.3.2.6 Teknologikanaler 
Det finns en mängd olika kommunikationshjälpmedel som kan användas vid användandet av 
teknologikanaler, olika författare nämner olika sorters teknologikanaler. Zmund nämner till 
exempel de mer traditionella såsom, fax, mail, röstmeddelande och telefon146. Medan 
Eriksson tar upp intranät, internradio, telefonkonferens och andra elektroniska kanaler147. Den 
tekniska utvecklingen har gjort att kommunikation via internet och mail har blivit allt 
frekventare. Det som är positivt med mail och annan internetkommunikation är att de tidigare 
geografiska gränserna nu suddats ut, vilket har medfört att det inte längre finns någon 
tidsfördröjning på kommunikationen utan meddelandets väg mellan sändare och mottagare 
sker på en väldigt kort tid jämfört med förr i tiden då skriftliga kanalen var den enda 
kommunikationskanalen som kunde användas Genom att använda sig av mail-kommunikation 
så öppnas nya vägar för att kommunicera inom ett företag och mellan de olika hierarkiska 
delarna av ett företag samt att kommunikationen kan nå ut till fler mottagaren än vid face-to-
face kommunikation.148  

                                                 
141 Erikson P. (2002) s. 63. 
142 Larsson L. (2001) s. 68 
143 Hartley P. & Bruckmann C. G. (2002) s. 242 
144 Westmyer S. DiCioccio R. och Rubin R. (2007) s. 42 och 44 
145 Hartley P.r och Bruckmann C. G. (2002) s. 242 
146 Zmund, R. (1990) s. 444 
147 Erikson P. (2002) s. 62. 
148 O’Kane P. & Hargie O. (2007) s. 21-24 
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Den negativa aspekten med att använda sig av mail är den bristande möjligheten av att kunna 
diskutera direkt och ge feedback direkt, vilket face-to-face kommunikationskanalen klarar149. 
En undersökning visar att anställda som erhåller information via mail ger ett vidare perspektiv 
på informationen samt en högre nivå av sympati. Dock finns det en risk med att använda sig 
av mail-kommunikation och det är att informationskvoten blir för stor. Mottagaren får så 
mycket material att den inte kan ta in all information utan det blir lätt att minsta viktig 
information när inkorgen på mailen innehåller mycket skräp-mail.150 
 
Mail kan med fördel användas när face-to-face kommunikationen är begränsad. Denna 
kommunikationsmetod är även bra att använda för individer som upplever personlig 
kommunikation som olustig och som har lättare att uttrycka sitt budskap om det får ske 
genom mer distanserade kanaler. Det kan dock leda till att den personliga relationen på 
företaget nästintill försvinner när kommunikationen sker med hjälp av mail och inte via 
personliga möten.151 
 
Ett intranät är ett privat nätverksbaserat kommunikationsverktyg som kan användas både som 
en informationsbas samt som ett strategiskt verktyg. Nätverk som företag använder sig av för 
att informera sina anställda har en hög informationskvot och kan innehålla allt från statistik 
om företaget till kontaktnummer.152 Det är en virtuell ”plats” där medarbetarna kan leta 
företagsspecifik information och som nås genom en dator samt en internetuppkoppling oftast 
enbart åtkomlig från arbetsplatsen. En negativ aspekt med intranät är att informationskvoten 
ofta blir för stor, medarbetarna har inte möjlighet att ta del av all information, en annan aspekt 
kan vara att det är svårt att hitta den information man eftersöker samt att informationen blir 
tämligen enkelriktad i och med att feedback är svårt att ge till den sända informationen. Den 
positiva aspekten är att information snabbt kan läggas ut på intranätet och att information lätt 
kan lagras och nås av personalen i en organisation.153 
 
Anledningen till att vi valt att nämna teknologikanaler är den otroligt snabba utvecklingen 
som skett på den marknaden. Vi anser att dessa sorters kanaler nu är så pass vanliga ute hos 
de valda företagen att det är ett måste att ta med dem i denna uppsats. 
 
3.3.2.7 Skriftliga kanaler 
Kommunikation som sker med hjälp av skriftliga kanaler innebär att det meddelande som 
skickas mellan sändare och mottagare levereras genom brev, endera handskrivna eller 
dataskrivna, olika sorters diagram, grafer samt dataskrivna dokument och rapporter. Dessa 
kanaler kommer vanligtvis de anställda till handa i form av till exempel rapporter från möten, 
tryckt information om företaget, faktablad, företagstidningar, PM .154 
 
Det som är positivt med att använda sig av skriftliga kanaler är att sändaren har möjlighet att 
läsa meddelandet när denne själv vill samt att meddelandet kan läsas flera gånger. Detta 
medför att risken för missförstånd minskar förutsatt att meddelandet utformats på ett 
lättförståligt sätt. Skriftliga kanaler kan dock upplevas som envägskommunikation eftersom 
sändaren och mottagaren inte kan kommunicera direkt mellan varandra. Ytterligare en risk 
med denna kanal är att informationen i det sända meddelandet inte är lika aktualiserad som 
                                                 
149 O’Kane P & Hargie O. (2007) s. 24 
150 O’Kane P & Hargie O. (2007)s. 24-25 
151 O’Kane P. & Hargie O. (2007) s. 25-26 
152 Edenius M. & Borgerson J. (2003) s. 125 
153 Edenius M. & Borgerson J. (2003) s. 125-127 
154 Eriksson P. (2003) s. 61 
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kommunikation via mail samt att det ibland kan bli liggande på skrivbordet i någon av alla 
högar.155 
 
För att reducera de negativa aspekterna med att använda skriftliga kommunikationskanaler 
gäller det att ha ett förutbestämt syfte med kommunikationen, utveckla en plan samt ett mål 
för att kunna sträva efter någonting tillsammans som företag. Kommunikationen måste inte 
styras totalt av denna plan utan ska ses mer som riktlinjer för att kunna utveckla den skriftliga 
kommunikationen på ett sådant sätt att det passar just det specifika företaget.156 

3.4 Implementeringsteori 
Beslutstagande och utformning av policys och riktlinjer sker som regel högt upp i företagets 
organisationsstruktur. Detta gäller även för beslut rörande företagets samhällsansvar.  Arbetet 
med att verkställa uppsatta beslut ligger, beroende på verksamhetens struktur, på olika 
avdelningar inom företaget. Beslutets karaktär styr vilken del av företaget som får ta 
huvudansvaret för implementeringen. Under 1970-talet väcktes intresset för implementering 
som begrepp. Genom en studie av Pressman J.L & Wildavsky A157 fick omvärlden upp 
ögonen för implementering och dess problematik. Studien behandlade ett projekt gällande 
arbetstillfällen för boende i slumområden. Pressman & Wildavsky kunde inte riktigt begripa 
hur projekt och politiska beslut överhuvudtaget kunde fungera i verksamheter då det oftast 
visade sig att beslut ej genomförts så som det var menat från beslutsfattarnas sida. Deras 
resonemang lyfte fram det så kallade implementeringsproblemet.158 Anledningen till 
misslyckandet gällande detta projekt i de amerikanska slumkvarteren kunde härledas till 
samordningsproblem då hela nio organisationer gemensamt skulle verkställa projektets 
beslut159. Pressman och Wildavsky nämner i sin studie också tidsaspekten som en förklaring 
till att projekt ibland inte lyckas implementeras i företag och organisationer som det först var 
tänkt. De funderade mycket kring frågan om beslutsfattare ska se ett projekt/beslut som 
misslyckat om det tar längre tid att genomföra än först planerat? Det som primärt ser ut som 
ett misslyckande kan till slut blir något mycket bra och välfungerande om det får ta den tid 
som krävs.160   
 
För att skapa en fungerande implementeringsteori måste fokus riktas mot samspelet mellan 
utfärdandet av policys, de instrument som krävs för implementering av vald policy samt de 
organisatoriska system som ansvarar för valda riktlinjer. I ett företag krävs det att man 
identifierar de krafter som styr implementeringsprocessen för att verkställandet ska fungera på 
ett tillfredsställande sätt. Implementering kan ses som en arena där olika interna 
intressegrupper tävlar och köpslår för att komma över och kontrollera vissa resurser. Inom 
företag finns olika avdelningar och personer som alla drar i olika trådar och alla vill ha 
tillgång till de resurser företaget har att erbjuda, detta kan ibland skapa problem och onödiga 
fördröjningar av beslut och åtgärder. Det är av största vikt att företag som agerar på denna 
arena med intressenter, arbetar i harmoni med det större ekonomiska systemet och gemensamt 
verkar för att nå framgångarna som implementeringsarbetet kan generera.161 

                                                 
155 Eriksson P. (2003) s. 61 
156 Hartley P. & Bruckmann, C. ( 2002) s. 140-142 
157 Pressman J.L. & Wildavsky A. (1973) kap. 6-7 
158 Sannerstedt A. (2001) s. 16 
159 Pressman J.L. & Wildavsky A. (1973) kap 6-7 
160 Pressman J.L. & Wildavsky A. (1973) s. 122 
161 Hasenfeld Y. & Brock T. (1991) s. 455 
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Den största delen av den forskning som finns kring implementering visar oftast på detta 
problem med just verkställighet, att beslutsfattarnas intentioner inte genomförts på det sätt 
som det var tänkt. Motsatsen, att implementering i vissa fall är lyckosam och resulterar i 
uppsatta ändamål talas det inte så mycket om i vardagen eller i forskning. 
Implementeringsproblematiken existerar inte enbart mellan beslutsfattare och verkställare. 
Problem kan också uppstå till följd av att omgivningen ej anser sig villigt att ta till sig det 
auktoritativt tagna beslutet. Det är viktigt att beslutet framställas på ett sätt som leder till 
acceptans av omgivningen och här får marknadsföring stor betydelse och att företaget kan 
visa att man står för det man lovar.162    

Implementering och dess problematik går att sammankoppa med de tidigare teorikapitlen 
rörande CSR och kommunikation. Vi vill i denna studie se hur de utvalda företagen arbetar 
med implementering av frågor rörande CSR och om det finns några brister med detta arbete.  

3.4.1 Synsätt på implementeringsproblemet  
Implementeringsproblematiken inom politiken och företagsverksamheten har gett upphov till 
olika roller man kan studera när det gäller implementering; beslutsfattarrollen och 
verkställarrollen163. I denna studie har vi valt att intervjua ansvariga inom företagets 
samhällsansvar, sett utifrån deras position som beslutsfattare samt medarbetare utifrån deras 
roll som verkställare av beslut. Mellan dessa två roller ligger olika nivåer av styrning och 
kontroll. Rollerna, som beslutfattare och verkställare, och dess arbete med implementering 
kan ses ur tre olika perspektiv164.  
 
Inom det första perspektivet, traditionella, finns en rationell utgångspunkt där verkställaren 
ska förverkliga det beslut som beslutsfattaren tagit. Den som ska verkställa blir ett verktyg 
som beslutsfattaren använder sig av för att få igenom sina beslut. Om implementeringen 
misslyckas, exempelvis på grund av bristande tydlighet i beslutet, anser man att det ligger 
rationella anledningar bakom, vilka kan korrigeras.165 Inom detta perspektiv förekommer 
direkt styrning från beslutsfattare till verkställare166. Det andra perspektivet bygger på 
Lipskys167 teori om ”street level bureacrats” – närbyråkrater, vilka är de som på daglig och 
professionell basis måste tillämpa besluten då de kommer i direktkontakt med användarna. 
När dessa ”närbyråkrater” har stor möjlighet och förmåga att agera blir det dem och inte 
beslutsfattarna som skapar reglerna inom sitt område. Beslutet utformas alltså inte av de högst 
uppsatta i företagshierarkin utan av tjänstemännen.168 Här använder sig beslutsfattarna av 
indirekt styrning där inga tydliga instruktioner ges för hur beslutet ska verkställas. Riktlinjer 
lämnas istället gällande hur verkställandet ska vara organiserat, vilka resurser och personer 
som får användas samt med vilka procedurer arbetet ska genomföras. Det tredje perspektivet 
menar att det är nätverket av olika aktörer som är av största vikt när det gäller utformningen 
av beslut. Tagna beslut implementeras genom ett samspel mellan olika aktörer. Dessa aktörer 
kan vara exempelvis stat, kommun eller privat verksamhet samt allt från högt uppsatta ledare 
till arbetande tjänstemän.169  

                                                 
162 Sannerstedt A. (2001) s. 39 
163 Sannerstedt A. (2001) s. 17 
164 Sannerstedt A. (2001) s. 18 
165 Björkemarken M. (1995) s. 53 
166 Sannerstedt A. (2001) s. 17 
167 Lipsky M. (1980) s. 138  
168 Björkemarken M. (1995) s. 62 
169 Sannerstedt A. (2001) s. 19 
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Dessa olika synsätt använder vi oss av i vår studie för att söka se inom vilket perspektiv våra 
utvalda företag verkar. På vilken nivå sker egentligen beslut inom företagets ansvarsarbete 
och hur sker implementeringen av dessa beslut? 

3.4.2 Uppifrån - nerifrån 
Implementeringsproblemet och dess förklaringar kan ses antingen utifrån beslutsfattarens eller 
tillämparens perspektiv. Top-down, uppifrån och ner, perspektivet bygger på centralisering 
där beslut tas högst upp i hierarkin och sedan förmedlas nedåt. Man utesluter inte diskussion 
och öppenhet men anser att det framförda beslutet visar den bästa möjliga lösningen. Inom det 
motsatta perspektivet, bottom-up, nerifrån och upp, utgår man från den bedrivna 
verksamheten och ser till tillämparnas agerande.170 Verkställarna kan lätt hamna i konflikt 
med de ansvariga för beslutsfattandet, då de oftast är den sista länken ut mot användarna och 
ofta har en bättre inblick i användarnas behov. Inom detta perspektiv krävs att rätt resurser 
finns till förfogande samt att det existerar tydlig information och styrning.171  
 
Uppifrån eller nerifrån perspektivet används i denna studie på liknande sätt som de ovan 
nämnda perspektiven. Vi ämnar genom våra intervjuer med både ansvariga och anställda på 
de valda företagen se hur styrning och kontroll fungerar inom verksamheten och om det finns 
en tydlig hierarkisk ordning eller om beslut och riktlinjer beslutas av integrerade parter inom 
företaget. 

3.4.3.1 Top-down 
Inom detta perspektiv fokuserar man på teorier kring beslutsfattarna och dess avsikter.  
Beslutsfattarens styrning av verkställarna används i kombination med kontroll.  För att inom 
detta perspektiv stävja implementeringsproblemet bör man inom organisationen sätta upp ett 
antal förutsättningar som ska uppfyllas. Listan på råd kan göras lång men en viktig 
förutsättning är att styrningen är entydig och riktad till rätt person inom organisationen, det får 
ej ges rum för missförståelse när det gäller beslutsfattarens syfte. Andra förutsättningar är att 
det finns motivation hos implementeraren för att verkställa besluten och att det ges tillräckligt 
med tid och resurser för att lyckas. Det är också viktigt att beslutsfattaren kan kontrollera och 
följa upp styrningen och hur den följs.172 Ett beslut bör vara tydligt för att undvika 
missförstånd men formuleringar som kan uppfattas vaga och oförenliga kan skapa 
diskussioner vilket kan resultera i enighet och bättre beslut173. 

 

Figur 7.  Top-down perspektivet 

                                                 
170 Hasenfeld Y & Brock T. (1991) s. 452 
171 Björkemarken M. (1995) s. 64 
172 Sannerstedt A. (2001) s. 26-27 
173 Sannerstedt A. (2001) s. 29 
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3.4.3.2 Bottom-up 
Sett ur det traditionella perspektivet så finns det en rak linje mellan beslut och användare. Vad 
som sker runtomkring tar man ej så stor hänsyn till. I praktiken är det dock svårt att 
implementera ett beslut på önskat sätt utan att beakta vad som sker ute i själva organisationen. 
Verkställandet av beslut och nya policys bör utgå från den nivå i företaget där dessa frågor 
kommer att handläggas och där åtgärder utförs.174 Sett utifrån bottom-up perspektivet är det 
tillämparnas agerande som påverkar hur förändringen blir till och verkställs.175 Detta 
perspektiv ger också tänkbara förklaringar till implementeringsproblemet. Från tillämparnas 
sida kan svårigheter med implementering av förändringar bero på att de anser att det strider 
mot deras traditionella arbetssätt och normer. Det är tillämparna som får möta användarnas 
besvikelser och klagomål om förändringen skulle innebära en försämring och detta kan skapa 
ovilja att verkställa beslut såsom beslutsfattarna lagt fram det. Organisationen måste ses som 
en resurs och man måste förstå hur den samt hur de människor som arbetar där fungerar. 
Informella relationer är av största vikt och kontroll får ej ske från toppen av företaget utan 
man bör istället se vart i företagsorganisationen det förekommer bäst kapacitet för att 
genomföra uppdraget.176 Beslutstagarna bör lyssna på implementerarna när det gäller 
sakfrågan då de har bättre inblick i hur det kan komma att fungera i praktiken. Det bör ej ses 
som en hierarkisk kedja mellan över- och underordnad utan förhållandet bör klassas som en 
förhandlingsrelation. Strategier kring samarbete är mest resultatrika då förhållandet mellan 
beslutsfattare och tillämpare kommer existera under en längre tid.177  

 

Figur 8.  Bottom-up perspektivet 

En viktig förutsättning för att CSR -perspektivet ska kunna genomsyra hela företagets 
verksamhet är att de ansvariga samt de anställda är väl insatta i CSR:s betydelse och förstår 
dess viktiga innebörd för företaget. Om denna kunskap och förståelse saknas hos de anställda 
så kan ej heller andra intressenter, så som ägare och konsumenter, förstå företagets CSR-
arbete. Ansträngningarna med detta viktiga arbete måste först förankras väl i företaget för att 
sedan kunna sprida sig till omgivningen.178  

3.4.4 Utvärdering av implementering 
Forskning kring implementering samt utvärdering går hand i hand. Båda inriktningarna har 
visat att reformer och åtgärder inte alltid ger det resultat som det var tänkt. Forskningen som 
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178 Löhman, O. & Steinholtz, D. (2003) s. 143 
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bedrivits gällande implementering visar också på svårigheter att handskas med det resultat 
utvärderingen visar. Utvärdering vid implementeringssammanhang har som syfte att jämföra 
ett projekts arbete och utfall med det som var beslutets huvudtanke. Det är av stor vikt att man 
tydligt kan klarlägga den logik som ligger till grund för taget beslut eller bakom ett projekt för 
att se vilka resurser och aktiviteter som krävs för att komma till det resultat man 
eftersträvar.179 Alla företag tar dagligen mer eller mindre betydelsefulla beslut och det är av 
stor vikt att det sker en löpande utvärdering av verkställandet av dessa beslut för att se om det 
finns brister inom företaget som måste åtgärdas. Bristerna kan i slutänden leda till oerhörda 
motgångar för företaget om de ej åtgärdas. Företag har överlag väldigt svårt att ta till sig de 
brister som finns inom organisationen och har en förhoppning att bristerna kommer rättas till 
utan ingripande. Dock är det viktigt för att kunna genomföra förändringar att man inom 
företaget arbetar med de hinder som kan dyka upp. Det kan handla om diverse konflikter, 
brister i kommunikation och beslutsfattares och verkställares skilda intressen.180   

3.5 Sammanfattande teorimodell 

 

    Figur 9. Sammanfattande teoretisk modell   

Modellen ovan visar hur vi valt att sammanlänka de teorier som ligger till grund för denna 
uppsats. CSR-arbete börjar genom ett samspel mellan företaget och dess intressenter eftersom 
intressenter har möjlighet att påverka företag. Den intressentmodell som presenteras för denna 
egenkomponerade modell är en mix av de båda intressentmodellerna som presenterats i 
teorikapitlet. De intressenter som visar här är de vi funnit är mest relevanta för vår studie. De 
intervjuer vi genomfört med våra utvalda företag har pekat på att dessa intressenter ses som 
huvudsakligt viktiga för företagen. Det förekommer i större utsträckning att omgivningen och 
intressenterna ställer krav på företagen och sedan är det upp till företaget själv att välja att 
agera utifrån dessa krav. I vår modell har pressen från omgivningen lett till att företaget tagit 
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beslut gällande deras samhällsansvar. Beslut av den här karaktären kan uppfylla lönsamhets-, 
miljö och/eller personalsyften och besluten bygger på olika nivåer av ansvar såsom Carrolls 
pyramid visar. Det beslut som tas kommuniceras ut och implementeras av de berörda parterna 
inom organisationen vilket leder till ett utfall. Utfallet kan vara positivt eller negativt vilket en 
utvärdering eller uppföljning får utröna. Utvärderingen visar om det CSR-beslut som tagits 
har fått avsedd effekt eller om det finns brister gällande kommunikation eller implementering. 
I slutänden sker en eventuell återkoppling tillbaka till beslutsnivån där åtgärder kan 
genomföras för att korregera eventuella brister. 



PRAKTISK METOD  

 

4. PRAKTISK METOD 
Följande kapitel beskriver hur uppsatsarbetet fortlöpt ur ett praktiskt perspektiv för att 
läsaren ska få en inblick och en djupare förståelse för uppsatsen och det arbete som lagts ner 
på att uppsatsen. Följande delar kommer att behandlas nedan; fallstudie, urval, access, 
bortfall, riktiga eller fingerade namn, forskningsprocessen, intervjuguidens utformning, 
intervjutillfällena samt källkritik. 

4.1 Flerfallstudie  
Det finns ingen klar definition av en fallstudie, det varierar mellan varje enskilt fackområde, 
dock finns det vissa likheter mellan dessa olika definitioner.  En fallstudie är en vetenskaplig 
metod som ämnar studera ett specifikt fall som har en bred problemformulering och fokus 
ligger oftast vid ekonomiska studier vid en eller flera företag.181 

Genom att använda sig av fallstudier så kan verkligheten undersökas på ett konkret sätt av de 
som utför studien. På så sätt kan vi som författare med egna ögon uppfatta respektive företags 
arbete med CSR i den stund som undersökning sker. Fallstudier tillåter en mer komplex och 
djupgående studie med en specifik inriktning. 182  Detta passar denna studie som inriktar sig 
på bank- och försäkringsbranscherna där den specifika inriktningen rör företagets sociala 
ansvar.  

En fallstudie och en flerfallstudie skiljer sig inte avsevärt åt, flerfallstudie består av fler fall att 
undersöka och kan anses som en och samma metod. Denna studie grundar sig i en 
flerfallstudie där fyra olika organisationer ska studeras, där varje organisation kan ses som ett 
enskilt fall. En flerfallstudie har en stabil grund att stå på och ger en bättre fullständighet i 
jämförelse med en fallstudie men är istället mer tids- och energikrävande.183 

Problemområdet i denna uppsats kan ses som brett och till viss del komplext då det vi 
undersöker är baserat på intervjuer som består av personliga åsikter. Valet att använda en 
flerfallstudie föll sig naturligt för oss då vi ville undersöka två branscher och inte ett specifikt 
företag, dessutom fick vi som författare möjligheten att själva få en bra inblick då vi med 
”egna ögon” fick undersöka företagets arbete med CSR och medarbetarnas åsikter om detta. 

4.2 Urval 
När vi bestämde oss att undersöka företagens sociala ansvar så var vår första tanke att 
undersöka företag som fanns i Umeå, som till exempel Volvo Lastvagnar, Ålö och Komatsu. 
Anledningen till att välja företag som fanns representerade i Umeå-regionen var att vi ville få 
en personlig kontakt med de anställda inom företagen genom att genomföra personliga 
intervjuer. Efter den första handledningsträffen ändrade vi dock inriktning och valde att 
istället inrikta oss på två specifika branscher; försäkrings- samt bankbranschen. Detta val 
gjorde vi dels eftersom det är två branscher som är väldigt aktuella för oss som blivande 
arbetssökande civilekonomer samt att vi via företagens hemsidor fann relevant information 
rörande dessa företags CSR-arbete 

Val av företag grundar sig i att vi ville studera hur tjänsteföretag arbetar med sitt 
samhällsansvar. De företag vi valt att studera i denna studie är Handelsbanken, Swedbank, 
Trygg-Hansa och Länsförsäkringar Västerbotten. Handelsbanken och Swedbank har sin grund 

                                                 
181 Solberg, Søilen K. & Huber S. (2006) s. 9 
182 Wallén G. (1996) s. 115-117 
183 Yin R. (2003) s. 46-47 
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inom banksektorn medan Länsförsäkringar Västerbotten och Trygg-Hansa har sin bas inom 
försäkringsbranschen. En sak att ha i åtanke är att vi inte tagit med eventuella samarbeten med 
andra företag som de valda företagen kan ha utan valt att enbart titta på kärnverksamheten. 

Uppsatsen grundar sig i ett organisatoriskt perspektiv och vi som författare ämnar studera hur 
de valda företagen arbetar med CSR både från de ansvarigas och medarbetarnas perspektiv. 
Vi valde att först intervjua de ansvariga för CSR hos respektive företag för att få en inblick 
hur företagen arbetar för att sedan intervjua medarbetarna. Som författare använde vi oss av 
ett antal urvalskriterier för att försäkra oss om att vi verkligen fått tag i rätt person för just 
denna undersökning. Dessa kriterier var att: 

• företaget skulle verka inom de valda branscherna, försäkrings- och/eller 
bankbranschen. 

• företaget skulle vara representerat i Umeå-regionen. 
• respondenten skulle ha arbetat inom företaget i minst två år. 

Efter att vi valt ut företagen så använde vi oss av respektive hemsida för att få kontakt med 
CSR- ansvarig ute hos företagen. Trygg-Hansa och Swedbank hade uttalade CSR-ansvariga 
som presenterades på företagens hemsidor. På Handelsbanken fick vi kontakta en IR officer 
och på Länsförsäkringar Västerbotten så mailade vi Lotta Gisselberg som i sin tur skickade 
oss vidare till rätt person. Det första dialogen som skedde med företagen var genom mail-
kontakt, där mailet var likadant utformat till varje företag där vi först presenterade oss själva 
och uppsatsen184. Syftet med den första dialogen var att skapa en bra relation till varje företag 
och få de valda företagen att förstå vi ämnar ej kritisera företagets arbete med CSR utan 
istället få en uppfattning hur detta arbete sker. Vidare ville vi genom det första mailet få en 
rekommendation på en person inom företaget som var välinsatt i företagets CSR- arbete och 
som var villig att delta i en eventuell intervju. 

Respondenterna som representerade de anställda ute hos företagen valdes ut genom bekanta 
eller bekantas bekanta. Anställda på Länsförsäkringar Västerbotten samt Trygg-Hansa var 
bekanta vilket var ett bekvämlighetsurval medan Swedbank samt Handelsbanken var genom 
bekantas bekanta vilket var en blandning av ett bekvämlighetsurval samt ett snöbollsurval.  
Det kan klassas som ett bekvämlighetsurval då vi själva valde ut bekanta vilka sedan i sin tur 
föreslog lämpliga personer att intervjua vilket kan ses som ett snöbollsurval185.  

4.3 Access  
Access kan förklaras genom att som forskare eller författare få tillträde till den eftersökta 
informationen186. Samtliga företag som vi valde att kontakta svarade på det första mailet vi 
skickade ut. Hos tre av fyra företag fick vi tag på rätt person på en gång. Länsförsäkringar 
Västerbotten svarade på vårt första mail men hänvisade till en annan person inom företaget. 
Vi kontaktade den rekommenderade personen med liknande mail som de andra företagen 
mottagit och kunde även där boka in en intervju relativt snabbt. Veronica, 
Marknadskoordinator på Länsförsäkringar Västerbotten, valde även att ta med sig en kollega 
på vår intervju som var mer insatt i företagets miljö– och skadeförebyggande arbete. Vi anser 
att accessen var god i denna uppsats, då vi fick tag i rätt person på respektive företag. 

                                                 
184 Lundahl U. och Skärvad P-H. ( 1999) s. 119 
185 Kjaer, Jensen. M. (1995)  s. 124-127 
186 Johansson, Lindfors M. (1993) s. 135 
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4.4 Bortfall 
Vi har valt att titta på det bortfall som skett vid denna undersökning ur två olika synfält, dels 
externt men även internt bortfall187. Det externa bortfallet var obefintligt för oss eftersom 
samtliga av de kontaktade företagen valde att ställa upp i undersökningen. Dock hade vi visst 
internt bortfall och då främst på frågan rörande hur respondenten själv ser på CSR. Detta 
anser vi beror endera på att respondenterna inte uppfattat frågan på önskat sätt eller att vi som 
författare inte utformat fråga på ett förståeligt sätt188. De svar vi mottog på denna fråga visade 
mer hur företaget såg på CSR-arbetet och inte hur respondenten själv som individ uppfattade 
det.   

4.5 Riktiga namn eller fingerade namn 
I den här uppsatsen har vi använt oss både av respondenternas riktiga namn i form av de 
ansvarigas och fingerade namn i form av de anställda. Anledningen till att vi valt att 
presentera de ansvariga vid namn var att de trots allt är ansvariga och bör kunna stå för den 
information som de tillkännager vid intervjuerna. Vi anser inte att det har påverkat 
undersökning att de ansvariga blivit namngivna. I början av varje intervju har vi för säkerhets 
skull frågat respondenten om vi får trycka deras namn i uppsatsen varvid samtliga svarat ja.  

De anställda har vi däremot valt att inte namnge med de riktiga namnen då vi ansåg att det 
fanns en risk för att de inte skulle ge sanningsenliga svar om dessa blivit presenterade vid 
namn i uppsatsen. Då vi strävat efter så sanningsenliga svar som möjligt ansåg vi att fingerade 
namn var det bästa alternativet. Studiens resultat bygger på de svar respondenterna ger och 
missvisande resultat skulle vara förödande för undersökningen anser vi. I den här uppsatsen är 
medarbetarna konfidentiella, med det menas att den enda information som finns rörande 
medarbetarna är vilket företag de arbetar för och att de arbetar i Umeå. Det är enbart vi som 
genomfört intervjuerna som med säkerhet vet vilka respondenterna verkligen är.189 

De medarbetare som presenteras har fingerade namn, vilket betyder att de namn som återges i 
uppsatsen inte är deras riktiga namn. Namnen som medarbetarna fått baseras på första 
bokstaven i företagsnamnet hos respektive företag; Hugo (Handelsbanken), Lena 
(Länsförsäkringar Västerbotten), Sven (Swedbank) och Tindra (Trygg-Hansa). Vi ska dock 
tillägga att dessa namn inte är deras riktiga namn även om det kan förekomma medarbetare 
inom dessa företag med namn som överensstämmer med dessa. 

4.6 Intervjuguide 
Intervjuguiderna utformades utifrån den sammanfattande teorimodell som presenterades 
under teorikapitlet. Utformningen av intervjufrågorna följer den sammanfattande 
teorimodellen. Samliga frågor var utformade på ett sätt att respondenten själv måste svara på 
dem med egna ord, genom att göra på detta sätt så erhålls respondentens egna tankar och 
funderingar utan att bli styrd till fasta svarsalternativ190. Vi använde oss av samma 
grundstomme när det gäller intervjuguiderna, dock fick vi genomföra viss modifiering 
beroende på om det var den ansvarige eller medarbetaren som intervjuades samt utifrån det 
intervjuade företaget.  

Intervjuguiden bestod av en sorts bank med frågor som var indelad i fyra olika teman, se 
bilaga 1. Dessa teman var uppbyggda med hjälp av olika frågor, på ett mer eller mindre 
detaljerat sätt. Intervjuguidens frågor hade inte en specifik ordning utan kunde ändras under 
                                                 
187 Wallén G. (1996) s. 63  
188 Wallén G. (1996) s. 63 
189 Patel R. & Davidson B. (2003) s. 70-71 
190 Andersson B-E. (1994) s. 198 
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intervjuns gång, vilket även gjordes. I några av intervjuerna tog respondenterna själva upp 
information rörande frågor som vi hade innan vi hunnit ställa dessa frågor vilket gjorde att 
intervjuerna såg olika ut. Intervjuaren har chansen att ställa eventuella följdfrågor inom 
respektive tema. Denna valda struktur kallas för semi-strukturerad intervju och den ger en 
större frihet och flexibilitet när det kommer till ordning samt formulering av frågorna.191 
 
Det första temat bestod av frågor rörande respondenten och fakta om företaget, vilket även 
fungerade som en sorts kontroll för oss för att se om vi verkligen intervjuar ”rätt” person för 
just denna undersökning. Frågorna rörde bland annat; namn, ålder, befattning, hur länge 
respondenten arbetat för företaget samt en kortare företagsinformation. Det andra temat 
behandlade främst frågor som rörde CSR samt vilka intressenter som företaget har. Syftet 
med detta tema var att få en inblick i hur respondenten och företaget ser på CSR själv samt att 
skapa förståelse kring vilka intressenter som omgärdar företaget och vilket inflytande dessa 
intressenter har på företagets CSR-arbete. Det tredje temat var inriktat på kommunikation, 
vilka kanaler som används och hur dessa fungerar samt om det finns någon möjlighet för de 
anställda att ge feedback på den sända informationen. Det fjärde och sista temat behandlade 
främst implementering, till exempel var beslut rörande CSR tas och vilka som verkställer 
dessa beslut. Den allra sista frågan gällande CSR:s utveckling om tio år hör egentligen inte till 
det fjärde temat utan fanns med för att se hur respondenten ser på framtiden kring detta heta 
ämne. 

Under själva intervjutillfället så valde vi båda att närvara men en av oss agerade 
huvudintervjuare och höll i själva intervjun medan den andre, bisittaren, tog anteckningar och 
noterade eventuella rörelser eller kroppsspråk som eventuellt kunde ge svaren ytterligare 
förståelse. Detta kallas panelintervju och är positivt ur den aspekten att båda författarna får 
uppleva när respondenten svarar vilket är en klar fördel när det empiriska resultatet ska 
analyseras. Det är huvudintervjuarens jobb att ställa förutbestämda frågor medan den andre 
intervjuare kan inflika med enstaka frågor som kommer upp under intervjun för att fördjupa 
förståelsen och undvika missförstånd. Bisittaren som den andre intervjuaren även kan kallas 
kan även anteckna eventuella rörelser eller kroppsspråk som kan ge svaren ytterligare djup.192 

4.7 Intervjutillfällen 
Samtliga intervjuer skedde under en och samma vecka, vecka 49 2008. Den första intervjun 
var på måndag förmiddag och den åttonde och sista intervjun på fredag eftermiddag. Tre 
intervjuer skedde via så kallad telefonintervju eftersom respondenterna var stationerade i 
Stockholm och Köpenhamn vilket gjorde det svårt att genomföra en fysisk intervju. De fem 
andra intervjuerna gjordes på respektive arbetsplats på en avskild plats som respondenten 
själv valt. 

Själva intervjun startade med en kort presentation av oss som författare, syftet med uppsatsen, 
vilka som skulle läsa uppsatsen och om vi fick använda oss av fickminne under intervjun. 
Detta för att respondenten inte skulle känna sig nervös eller besvärad över eventuellt 
kommande frågor. Medarbetarna som vi valt att intervjua fick ingen speciell information 
innan själva intervjutillfället utan visste bara att intervjun skulle röra det dagliga arbetet. 
Anledningen till att medarbetarna inte fick någon ytterligare information att intervjun skulle 
beröra CSR var att vi ville få så sanningsenlig information som möjligt, respondenten skulle 
inte få möjlighet att ”läsa” på om företagets CSR-arbete. 

                                                 
191 Lundahl U. och Skärvad P-H. (1999) s. 120 
192 Kylén J-A. (2004) s. 23 
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Tabellen nedan visar en kort översikt över respektive intervju; datum och tid, vilket företag 
som den intervjuade arbetat hos, hur intervjun genomfördes, via telefon eller personlig, 
tidslängden på intervjun samt namn på den intervjuade. 

Datum  
Tid 

Företag Grupp Intervju Plats Tidslängd Namn 

2008-12-01 
10:00 

Trygg-
Hansa 

Ansvarig Telefon Saras 
lägenhet 

34 min Dorte Eckhoff 

2008-12-01 
13.30 

Länsför- 
säkringar 

Ansvarig Personlig Konferensrum 
kontoret 

45:13 Veronika Ottosson 
Mikael Isaksson 

2008-12-02 
09.00 

Handels- 
banken 

Ansvarig Telefon Saras 
lägenhet 

31:38 min Lars Kenneth 
Dahlqvist 

2008-12-03 
13:00 
 

Swedbank Ansvarig Telefon Saras 
lägenhet 

52:07 min Staffan Dahlbäck 

2008-12-03 
15:00 

Trygg-
Hansa 

Medarbetare Personlig Konferensrum 
kontoret 

32:29 min Fingerat namn: 
Tindra 

2008-12-04 
10:00 

Swedbank Medarbetare Personlig Konferensrum 
kontoret 

18:10 min Fingerat namn: 
Sven 

2008-12-04 
14:00 

Handels- 
banken 

Medarbetare Personlig Konferens 
kontoret 

18:26 min Fingerat namn: 
Hugo 

2008-12-05 
13:00 

Länsför- 
säkringar 

Medarbetare Personlig Konferensrum 
kontoret 

29:04 min Fingerat namn: 
Lena 

Tabell 4. Intervjutillfällen 

4.7.1 Intervju 1, Dorte Eckhoff ansvarig Trygg-Hansa 
Den första intervjun skedde via telefon med Dorte som är ansvarig över Trygg-Hansas CSR-
arbete. Dorte arbetar i Köpenhamn och pratar danska vilket medförde att vissa ord fick 
förklaras ytterligare, det medförde ingen direkt störning i intervjun och vi anser att 
stämningen under intervjun var god. Alla frågor besvarades, dock uppstod lite problem när 
det gällde förståelse av vissa frågor men detta korrigerades av att vi försökte förklara orden 
mer ingående och omformulera frågorna. Under transkriberingen för intervjun hade vi vid 
vissa tillfällen svårt att uttyda vissa ord och dess förståelse varvid vi valde att transkribera 
denna intervju tillsammans och lyssna igenom flera gånger. Genom de anteckningar som 
gjordes löpande under intervjuns gång samt det gemensamma arbetet med transkriberingen 
anser vi att vi tolkat intervjun korrekt och sanningsenligt. Denna intervju genomfördes 
hemma hos Sara, med Sara som huvudintervjuare.   
 
4.7.2 Intervju 2, Veronika Ottosson och Mikael Isaksson ansvariga Länsförsäkringar 
Västerbotten 
Den andra intervjun genomfördes i ett litet konferensrum som valts ut av respondenterna som 
var placerat ute på skadeavdelningen på Länsförsäkringars kontor i Umeå. Rummet var öppet 
och ljust med fönster ut mot kontorslandskapet. Denna intervju skilde sig något från de andra 
som vi genomförda eftersom det här deltog två respondenter, Veronika valde att även ta med 
sig Mikael som arbetade mer med miljö och skadereglering. Stämningen var god genom hela 
intervjun, ibland mer som en dialog mellan oss fyra då representanterna från 
Länsförsäkringarna ställde motfrågor till oss. Viss förvirring uppstod gällande temat CSR och 
dess betydelse då respondenterna ej arbetat med detta begrepp. Båda respondenterna 
reagerade på ett engagerat och intresserat sätt, Mikael uppfattades som väldigt lugn och 
tillbakalutad medan Veronika var mer rörlig och ändrade position flera gånger under 
intervjun. Veronika svarade mer impulsivt medan Mikael var mer eftertänksam med sina svar. 
Denna intervju genomfördes av Sara då Ida arbetar på Länsförsäkringar sedan några år 
tillbaka. Hennes anställning anser vi inte påverkar studien och dess resultat. Den relation som 
finns till respondenterna är endast platonisk,  
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4.7.3 Intervju 3, Lars Kenneth Dahlqvist ansvarig Handelsbanken 
Denna telefonintervju genomfördes hemma hos Sara. Vi uppfattade respondenten som trevlig 
och kunnig på sin sak. Han gav intrycket av att vara lite återhållsam och betänksam när det 
gällde vissa frågor men detta uppfattade vi som positivt då han gav mer välgenomtänkta svar 
utifrån Handelsbankens perspektiv. På fråga 14 f saknade vi efterfrågad motivering, den 
motivering han gav anser vi vara vag. Ida ansvarade för denna intervju medan Sara var 
bisittare.  
 
4.7.4 Intervju 4, Staffan Dahlbäck ansvarig Swedbank 
Intervjun med Staffan på Swedbank genomfördes via telefon hemma hos Sara. Respondenten 
gav ett lättsamt intryck, han var trevlig och skämtsam vilken medförde en god stämning under 
hela intervjun. Respondenten hade dock ganska lång betänketid på varje fråga vilket kan tyda 
på att han ville ge ett sanningsenligt svar eller ej var riktigt insatt och ville söka upp 
information. När det gäller fråga 8, Vad CSR är för honom som person, så blev det en lång 
paus som följs av ett svar som utgår ifrån bankens synvinkel och från Staffan själv. När det 
gäller de frågor som berör sponsring och välgörenhetsarbete så uppfattar vi honom som ej så 
insatt då frågorna bemöts med långa pauser och inget egentligt svar. Fråga 15 gällande 
miljöcertifiering så ges inget svar på den direkta frågan utan mer prat i kring den. 
Respondenten bläddrar i papper när vi kommer till fråga 16 som behandlar FN:s Global 
Compact. Under fråga 23 råder en lång tystnad och respondenten låter en aning frustrerad då 
han förklarar synen som anställda har på CSR. Som avslut ger han ett bra och välformulerat 
svar på framtidens arbete med CSR. Intervjun genomfördes av Ida. 
 
4.7.5 Intervju 5, Tindra medarbetare Trygg-Hansa 
Intervjun genomfördes i ett kallt och dunkelt rum där mycket ljud utifrån vägen kom in. 
Rummet var beläget relativt högt och var utvalt av respondenten. Respondenten är en bekants 
bekant till Sara varvid Ida fick genomföra intervjun. Respondenten uppfattades som orolig att 
hon ej skulle ge oss ”rätt” svar. Vi uppfattade respondenten som ej så insatt i ämnet men hon 
försökte utifrån den kunskap hon hade att ge oss så goda svar hon kunde. Alla frågor 
besvarades med mer eller mindre motiveringar. Trafiken utanför uppfattades som ett visst 
störningsmoment men ej så att det ska ha påverkat resultatet nämnvärt.  
 
4:7:6 Intervju 6, Sven medarbetare Swedbank 
Denna intervju genomfördes av Ida på Swedbanks kontor i Umeå. Vi blev hänvisade till ett 
fikarum med glasdörrar och fönster med utsikt över hela kontorslandskapet. Sven gav ett 
vänligt men nervöst intryck. Han besvarade alla frågor men var ej insatt i vad CSR-begreppet 
står för och det faktum att Swedbank arbetar efter en CSR policy. Han var ej heller insatt i att 
Swedbank är med i FN:s Global Compact.  
 
4.7.7 Intervju 7, Hugo medarbetare Handelsbanken 
Hugo mötte upp i Handelsbankens entré och gav ett propert och respektingivande intryck. 
Själva intervjun genomfördes av Sara i ett stort konferensrum på entréplan. Respondenten 
svarade på de uppställda frågorna. Han var insatt när det gällde miljöfrågorna men saknade 
kunskap om de övriga. Han försökte dock lämna så goda svar han kunde. Han uppfattades 
som lugn och säker även fast han ibland inte var insatt i de frågor vi ställde. Vid vissa 
tillfällen under intervjun fick vi känslan av att han försökte sälja in Handelsbanken och ville 
peka på de positiva aspekter som företaget representerar.   
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4.7.8 Intervju 8, Lena medarbetare Länsförsäkringar Västerbotten 
Sista intervjun genomfördes på Länsförsäkringar Västerbotten Umeå i ett mindre kontor. 
Intervjun leddes av Sara då Ida är kollega med den intervjuade. Lena kändes insatt i företaget 
och säker på sin sak. Hon gav välformulerade argument och hade svar på de frågor vi lade 
fram, inga utsvävningar och djupare funderingar. Det var en avslappnad intervju och en god 
stämning. Efter intervjun stannade vi kvar och småpratade lite och hon visade ett intresse för 
den studie vi genomför.  
 
I de följande kapitlen kommer företagen presenteras i bokstavsordning; Handelsbanken, 
Länsförsäkringar Västerbotten, Swedbank samt Trygg-Hansa. Anledningen till valet av denna 
ordningsföljd var för att agera på ett konsekvent sätt utan att favorisera eller nedvärdera något 
av företagen. 

4.8 Metodkritik 
I denna studie har vi kontaktat respondenterna främst via telefon eller mail, de personer som 
intervjuats som ansvariga för CSR har kontaktas via mail medan medarbetarna på de valda 
organisationerna kontaktas via telefon. Innan första kontakten skedde bestämda vi som 
författare hur vi skulle presentera oss själva samt studien, detta ger ändock inte en hundra 
procentig säkerhet att samtliga telefonkontakter skett exakt likadant eftersom vi var två olika 
personer som kontaktade organisationerna. Detta faktum menar vi inte ha påverkat studien 
eftersom det enbart skedde vid kontakten, vid själva intervjuerna var båda författarna 
närvarande. Telefonintervjuerna skedde med en högtalartelefon så att båda två av författarna 
kunde uppfatta vad respondenten svarade. Mailkontakterna som förekommit har däremot sett i 
princip likadana ut, båda författarna var med i utformningen av mailen och informationen var 
densamma. 
 
När vi kontaktat samtliga respondenter som villigt ställt upp på intervju så informerade vi de 
ansvariga att intervjun skulle röra CSR och medarbetarna fick veta att intervjun skulle röra 
deras dagliga arbete. Ingen av respondenterna fick ta del av frågorna i förväg, detta för att 
undvika att respondenterna skulle läsa på ämnet och på så sätt inte ge sanningsenliga svar. Det 
var även anledningen till att medarbetarna inte blev informerade mer ingående om att vårt 
ämne rörde samhällsansvar. Vi kunde ej nämna begreppet CSR till de anställda då vi i vår 
uppsats ämnat studera om den anställde känt till detta begrepp och om företaget arbetar med 
det. 
 
Den negativa aspekten som kommer med att använda sig av fallstudier är att bedöma om den 
insamlade primära informationen har hög trovärdighet193. Vi anser dock att den information 
som vi tagit del av kan klassas som sanningsenlig dels eftersom den information vi tagit del 
av genom att intervjua de ansvariga överensstämmer med den information vi tagit del av 
genom företagens hemsidor. En annan svårighet är att generalisera de resultat som studien 
medfört på grund av att forskningsproblemet är relativt snävt utformat.194 

4.9 Kritik primära källor 
I vår kvantitativa undersökning har vi utfört intervjuer. Under dessa intervjuer har personerna, 
främst de anställda, fått beskriva utförligt hur företaget arbetar med samhällsansvar och hur 
kommunikation och implementering inom organisationen fungerar. Detta har medfört att 
resultaten på intervjuerna har baseras, till viss mån, på vilken sinnesstämning respondenterna 

                                                 
193 Wallén G. (1996) s. 115-117 
194 Solberg S. & Huber S. (2006) s. 31 
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hade vid intervjutillfället och det bemötande vi som författare gav. Respondenterna har 
frivilligt valt att bli intervjuad vilket vi menar tillfört mer tillförlitlighet i och med att ingen 
känt sig tvingad att besvara frågorna. Svårigheten ligger i att veta sanningshalten i 
respondentens svar, dock, anser vi, att de utförda intervjuerna givit oss tillräckligt med 
relevant information för att slutföra studien. Vi anser också att det inte finns någon anledning 
för respondenterna att fara med osanning i dessa frågor vilket också motiverar för att 
informationen är sanningsenlig, och för oss användbar. 
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5. EMPIRI 
I följande kapitel redogörs företagsvis dels den information vi tagit del av på respektive 
företags hemsida samt den information vi samlat in under de intervjuer som genomförts med 
ansvarig för företagets CSR-arbete och med en medarbetare från varje företag.  

 

5.1 Handelsbanken 
 

5.1.1 Information om företaget 

Grundades: 1871 

Affärsidé: ”Handelsbanken är en universalbank, det vill säga levererar tjänster inom hela bankområdet” 

Ägandeform: Aktiebolag 

Antal anställda: 10. 500 stycken 

Företaget verkar i: De nordiska länderna samt Storbritannien, har 461 kontor i Sverige 

2007 års rörelseresultat: 19,4 miljarder kronor 

CSR: Kallas även ansvarsfullt företagande och innefattar god affärsetik, socialt ansvarstagande samt 
miljöansvar. Det sociala ansvarstagandet handlar inom Handelsbanken om att alla människor ska ha samma rätt 
till anställning samt lön oberoende av kön, ålder, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet. Miljöansvaret ska 
utmynna i en långsiktig hållbar utveckling, detta genom att minimera bankens miljöpåverkan. 

Tabell 5. Information om Handelsbanken195 

5.1.2 Ansvarig Handelsbanken 

5.1.2.1 Tema Bakgrund 
Lars Kenneth Dahlqvist är den som representerar den ansvarige för Handelsbankens CSR-
arbete. Han jobbar på Investor Relations avdelningen där han har befattningen IR Officer och 
hans arbetsuppgifter innefattar att hålla kontakt med bankens investerare, både de som äger 
aktier men även kunder som har obligationer hos Handelsbanken. Bankens affärsidé är att 
erbjuda kunden, både privatpersoner samt företag, ett komplett utbud av finansiella tjänster.  

5.1.2.2 Tema CSR 
Lars Kenneth liknar CSR med ett ansvarsfullt företagande och då i relation till bankens 
intressenter. Det är väldigt viktigt att företag är ansvarsfulla menar han, speciellt inom 
banksektorn eftersom den sektorn bygger på att kunden har ett förtroende för banken, det 
gäller ”…att man ska få allmänhetens förtroende att man ska ha uppfattas som ansvarsfull.”  

Respondenten ser ingen konflikt mellan att som företag ta ett socialt ansvar i samhället och 
samtidigt tjäna pengar på det, ett företag ska vara lönsamt det är dess uppgift och långsiktigt 
skulle inte samhället må bra av att företag drevs bara för att vara snälla. Ett kriterium för att 
skapa ett hållbart samhälle och hållbara företag är att det finns en lönsamhet ute hos företagen 
och Lars Kenneth menar att arbete med CSR blir lönsamt i de allra flesta fall. Handelsbankens 
tolkning av CSR baseras på dess relation med olika intressenter, Handelsbanken har valt att 

                                                 
195 www.handelsbanken.se   2008-12-16 kl 10:15 
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lägga fokus på att skapa nöjda kunder, ”…man ska kunna lita på Handelsbanken som kund.” 
Lars Kenneth menar att Handelsbanken har en viktig funktion att fylla i samhället, de är de 
som slussar de likvida medlen, ”…pengar från grupper som har ett överskott av pengar till 
grupper som har ett lånebehov…” När det gäller medarbetare så finns det en policy som talar 
om vikten av tilltro samt respekt och att banken litar på sina anställda.  

Handelsbanken har som målsättning att minimera den direkta miljöpåverkan såsom 
koldioxidutsläpp men även minska den indirekta miljöpåverkan i form av att erbjuda kunden 
miljöprodukter samt att beakta miljöaspekten vid kreditrisker. Företaget har en som är 
ansvarig för samhällsansvar när det gäller personalområdet men huvudtanken är att alla 
anställda ska arbeta ansvarsfullt med samhällsengagemang och att det ska genomsyra den 
dagliga verksamheten. Det finns också en anställd som har det övergripande ansvaret för 
miljöarbeten samt en anställd för den indirekta miljöpåverkan. Dock påpekas vikten av att 
arbetet ska integreras och att alla ska vara delaktiga. ”Vi tycker att det är viktigt att man 
jobbar med det här, att det inte finns en person som bara fokuserar på det utan att man 
jobbar på flera olika fronter.”  

Det huvudsakliga syftet med Handelsbankens CSR-arbete är enligt Lars Kenneth att det ska 
vara lönsamt, lönsamhet måste alltid komma först.”…om företagen i Sverige inte är 
lönsamma då betalar dom ingen skatt och då finns det ingenting som kan finansiera vård, 
skola och omsorg. Så lönsamhet måste alltid vara det första kriteriet sedan är det inget 
motsats förhållande när det gäller det och att man behandlar personalen bra och man har en 
miljömedvetenhet.” Handelsbanken har anammat sitt CSR-arbete genom att jobba med miljö, 
etik, bankens roll i samhället samt relationen både till kunden och till medarbetaren.  

När det gäller sponsring och välgörenhetsarbete så tror inte Handelsbanken på centrala 
kampanjer utan det är en decentraliserad bank med över 680 kontor, där varje kontor får 
bestämma huruvida de vill sponsra vissa aktiviteter eller ej. Lars Kenneth menar att om man 
tittar på en banks resultat kan det se ut att vara enorma summor men det tillhör ju bankens 
kunder samt ägare, ”…man ska vara försiktigt med att vara generös med andras pengar så vi 
jobbar inte så mycket med sponsring åtminstone inte på centralnivå.” Det är svårt att sätta 
någon egentlig summa över hur mycket företaget lägger på sponsring eller välgörenhet. Man 
ska dessutom ha i åtanke att företag har olika synsätt på vad som klassas som sponsring och 
inte menar Lars Kenneth. Han menar att i Sverige så gäller det att skapa pengar sen får 
Riksdag och Regering bestämma hur pengarna ska fördelas. Han säger vidare att vi i Sverige 
har högst skatt i världen och att Handelsbanken är en av de företag som betalat högst 
bolagsskatt, ”vi har genom vår verksamhet finansierat en ganska stor del av ganska många 
daghem och skolor och så vidare.” Handelsbanken tycker att det är politikernas jobb att 
avgöra hur och till vilka som donationer ska ges i form av att företagen betalar bolagsskatt.  

Lars Kenneth berättar att banken arbetar med ett projekt som går ut på att minska 
koldioxidutsläppen, detta sker genom en stor datainsamling inom hela företaget. Varje kontor 
ska till exempel redovisa hur mycket el de förbrukar och hur många tjänsteresor de anställda 
gör, sedan räknas detta om till hur mycket koldioxidutsläpp de orsakat. Därefter så presenterar 
Handelsbanken dessa siffror i årsredovisningen. Handelsbanken har på deras hemsida valt att 
lägga jämställdhet och etnisk tillhörighet under det sociala arbete som banken utför, Lars 
Kenneth motiverar detta val som naturligt eftersom det passade bättre under socialt ansvar än 
under bankens miljöarbete.  

De intressenter som Lars Kenneth anser att Handelsbanken har är kunder, medarbetare, ägare, 
leverantörer, NGO:s samt övriga i samhället. Dessa intressenter har inte ett direkt inflytande 



EMPIRI  

 

 46 

över Handelsbankens CSR-arbete utan Lars Kenneth beskriver det mer som att intressenterna 
ger banken tips hur de kan agera. Ett exempel på detta var när Amnesty International besökte 
bankens bolagsstämma och upplyste om att det inte fanns någon information på hemsidan och 
inte heller i årsredovisningen gällande huruvida Handelsbanken följde de mänskliga 
rättigheterna. Banken informerades om detta och satte ihop en arbetsgrupp som arbetade in de 
mänskliga rättigheterna i olika dokument såsom kreditpolicyn samt i etiska dokument. Lars 
Kenneth tror att anställda inom Handelsbanken är stolta över det CSR-arbete som banken 
utför, detta eftersom Handelsbanken har en långsiktighet samt att de uppfattas som ”ett juste 
företag”. Varje anställd inom banken har ett miljöansvar som går ut på att minska 
miljöpåverkan, detta informeras ut till varje nyanställd på företaget genom diverse 
utbildningar. Handelsbanken är inte miljöcertifierad, detta på grund av att banken inte jobbar 
på det sättet menar Lars Kenneth. Ett miljöcertifikat är inget man bara skriver på för att kunna 
visa upp för kunder utan Handelsbanken fokuserar på dessa frågor i det dagliga arbetet 
istället. Banken agerar på ett sätt som överensstämmer med företaget moraliska och etiska 
normer tycker Lars Kenneth och företaget är även en god samhällsmedborgare i samhället. 

5.1.2.3 Tema Kommunikation 
Handelsbanken använder sig av sitt intranät när de kommunicerar ut CSR-budskap till de 
anställda. Intranätet fungerar som en sorts plattform, där även företagets mailfunktion finns, 
och denna besöker medarbetarna varje morgon. De olika policydokument och riktlinjer som 
rör företaget finns samlade på intranätet så att de anställda kan ta del av det. Vissa år skickar 
även företaget ut årsredovisningen till de anställda så de kan läsa igenom den. Det finns dock 
ingen kontrollfunktion som visar att de anställda tagit del av policydokumenten. 
Handelsbanken ”har inga läxförhör med de anställda utan det är ju en del av arbetsuppgiften 
att vara införstådd med bankens policydokument inom alla områden”. Lars Kenneth menar 
att banken litar på att de anställda gör sitt absolut bästa i varje situation och tycker inte att 
banken har några brister när det kommer till att kommunicera ut policys till de anställda. De 
anställda inom Handelsbanken har stora möjligheter att ge feedback på den information som 
sänds inom företaget, ”det är mer än välkommet” menar Lars Kenneth. 

5.1.2.4 Tema Implementering 
Beslut angående CSR som tas inom Handelsbanken behandlas i de tre olika nivåerna som 
finns inom företaget; lokal nivå, regional nivå samt central nivå och detta förfarande har 
enbart fördelar anser Lars Kenneth. Det finns ingen fast struktur hur beslut gällande CSR ska 
verkställas utan det beror på den specifika frågan. Inom Handelsbanken får inte de som ska 
verkställa målen vara med och utforma dem utan ”hur man uppnår målet är decentraliserat, 
det är ju upp till varje medarbetare och varje grupp att lösa eller finna de bästa 
lösningarna”. Lars Kenneth säger att banken inte har absoluta mål utan arbetar enbart med 
relativa mål och han tycker att det är svårt att argumentera för ett mål, det gäller att agera 
utifrån sina lokala förutsättningar.  

Handelsbanken utför årliga genomgångar av de policys som finns inom företaget, då träffas 
den egna arbetsgruppen för att diskutera bankens kultur och de policys som finns. Efter att 
själva implementeringsprocessen skett inom banken så kan en viss återkoppling ske, ett 
exempel på det är när alla kontor rapporterar in sina koldioxidutsläpp. Denna 
sammanställning visar hur mycket koldioxid Handelsbanken totalt släpper och ses som en viss 
återkoppling/ utvärdering av det uppsatta målet.  

Handelsbanken kommer om tio år fortfarande arbeta med CSR tror Lars Kenneth, han menar 
vidare att banken arbetat med dessa frågor långt innan det kallades CSR och att begreppet har 
växt i popularitet i dagens samhälle. 
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5.1.3 Medarbetare Handelsbanken 
 
5.1.3.1 Tema Bakgrund 
Hugo, som vi valt att kalla medarbetaren på Handelsbanken, menar att Handelsbanken är en 
av de största bankerna med 9. 000 anställda och med kontor i hela världen. Deras 
huvudsakliga kännetecken är att agera lite försiktigare än andra banker samt att de använder 
sig av decentraliserade beslutprocesser där beslut tas på kontorsnivå.  

5.1.3.2 Tema CSR 
Begreppet CSR känns ej igen av respondenten men efter förklaring av dess betydelse kring 
frivilligt ansvar för samhälle och miljö påpekas att banken har vissa uppställda miljömål så 
som många andra bolag men ”…ej så att man specifikt vet vad det är.” Miljöpolicyn är 
ingenting som förmedlas ut till kontorsnivå inom organisationen och respondenten menar att 
Handelsbanken inte heller verkar i en bransch som orsakar så stor miljöpåverkan.  
 
Kontorschefen som är placerad på varje kontor runtom i Sverige är den som är ansvarig för 
beslut kring allt från marknadsföring och sponsring till välgörenhet. Det kommer sällan beslut 
från central nivå när det gäller sponsorsamarbeten. Ett relativt nyligen genomfört 
sponsorsamarbete skedde dock på central nivå när en miljondonation gavs till en ny professur 
på Handelshögskolan. Rent generellt arbetar dock företaget med att sponsra olika föreningar 
på lokal nivå vilket kontorschefen då beslutat om. Hugo vet att det förekommit vissa 
donationer till välgörenhet och att kontoret i Umeå har vissa sponsorsamarbeten men det ges 
ej ut någon information kring dessa och han kan ej heller berätta om något enskilt projekt.  

Miljö är ingenting som det pratats så mycket om inom Handelsbanken. Handelsbanken är 
generellt ganska sparsamma när det gäller pappersförbrukning men det anser Hugo att de 
alltid har varit. Han anser vidare att bank som bolag inte påverkar miljön allt för mycket, inte 
så som andra företag kan göra. När man som nybliven anställd börjar hos banken får man 
genomgå kurser där man får grundläggande information om vad banken står för och dess 
filosofi samt koncernkännedom. Företaget har ingenting uttalat att de ska vara det mest 
miljövänliga alternativet eller något sådant, utan deras fokus ligger mer på 
kostnadsmedvetenhet. Företaget är i sig ganska sparsamt, exempel på det är utbildningar som 
genomförs på lokal nivå istället för på central nivå; ”Vi flyger inte ner 50 personer till 
Stockholm utan vi flyger upp En hit till Umeå.” Slöseri med papper är ett annat fokusområde; 
”vi skojar och säger att vi använder båda sidorna på papperet”. Detta genomsyrar hela 
organisationen och har sin grund i att företaget ska vara kostnadsmedvetna, inte utifrån ett 
miljöhänseende men det blir självklart en bieffekt på miljön. Beslut kring miljöfrågor tas 
oftast på central nivå och det finns inget uttalat på kontorsnivå men Hugo anser att beslut 
kring miljöpåverkan skulle kunna tas av kontorschefen om det ansågs att bankkontoret har 
stor påverkan på omgivningen. Respondenten anser att miljöfrågor och andra viktiga beslut, 
till exempel jämställdhet, bör tas på central nivå då det gäller hela Handelsbanken som 
organisation men som anställd kan man ändock påverka om något beslut inte känns helt rätt.  

5.1.3.3 Tema Kommunikation 
Ansvar gentemot samhället är något som Handelsbanken ser som viktigt. Företaget är måna 
om sina anställda och sina kunder, ”det är viktigt när man är ett stort internationellt bolag att 
man tar sitt ansvar…” Decentraliseringen inom organisationen har medfört att kontoren har 
en stark ställning, ”det är mer att informationen flödar nerifrån och upp och inte VD:n som 
hittar på och det går ner i den traditionella pyramiden utan hos oss är det mera så att det är 
kontoren som mera tar, grovt sett, alla beslut”. Det är egentligen bara tre chefsnivåer inom 
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hela banken; kontorschefen, vice VD och VD, så det är korta besluts- och 
kommunikationsvägar. Kommunikation inom företaget sker via anslagstavlor (intranät) där 
man kan skicka in förslag och information till regionbanken. Handelsbanken är uppdelad i 
vissa regionbanker och i norr är det region Norra Norrland som sträcker sig från Kiruna i norr 
till Härnösand i söder. Regionhuvudkontoret för Norra Norrland är placerat i Umeå så idéer 
och förslag kan bara skickas upp till ansvariga som sitter ett våningsplan upp. Dessa ansvarar 
sedan för att information som eventuellt berör banken på mer centralt sätt skickas vidare till 
ansvariga avdelningar i Stockholm. Som anställd inom Handelsbanken är det således väldigt 
enkelt att påverka; ”det är väldigt enkelt att jag som vanlig anställd kan ringa till en central 
avdelning nere i Stockholm och kan påverka någonting genom ett samtal.” Samtal med VD 
kring funderingar och förslag ses som positivt och uppmuntras inom företaget; ”det 
uppmuntras ju ofta att varje medarbetare ska komma med idéer och tips, för det är det som 
gör, alltså driver organisationen, de små förändringarna, och de behöver ju komma från 
kontorsnivå för det är vi som sitter i verkligheten…” Intranätet är det vanligast 
förekommande kommunikationsmedlet där förslag från olika kontor presenteras samt rutiner 
och affärsförslag konkretiseras. Feedback och uppföljning av det material som sänts ut 
förekommer i stor utsträckning, det är lätt att påverka och skapa förändring; ” det är lite så att 
vi säger vad vi vill ha och så får dom ansvariga ändra så att det anpassas. Det är mer den 
kommunikationen.” 

5.1.3.4 Tema Implementering 
Policydokument och avtal som presenteras på företagets hemsida tror inte Hugo är något som 
läses av alla anställda. Han vet att företaget har en jämställdhetspolicy men detta är bara på 
grund av att den har tryckts nu på slutet och företaget har lagt mycket energi på att få ut den 
till de anställda. När det gäller miljöpolicy vet inte respondenten om det existerar någon men 
om det finns så skulle den troligen gå att finna på intranätet då mycket information och andra 
policys finns tillängligt där.  

Ansvarsarbetet gentemot samhället anser respondenten kommer att öka under de närmsta 
åren, speciellt frågor kring miljö vilka har glömts bort nu under den rådande finanskrisen. 
Företag kommer att prata och anamma mer och mer kring miljöfrågor och energibesparingar. 
Ett konkret exempel kan inte ges då han anser att företaget idag inte har något specifikt 
miljöproblem utan det är mera miljömedvetenheten som kommer få ökad uppmärksamhet.   
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5.2 Länsförsäkringar Västerbotten 
 

5.2.1 Information om företaget 

Grundades: 1855 

Affärsidé: ” erbjuder ekonomisk trygghet för privatpersoner, företag och lantbruk. Detta 
görs genom att erbjuda kunderna heltäckande försäkringsskydd i form av sak- och 
personförsäkringar samt spar- och låneprodukter.” 
 
Ägandeform: Kundägt företag som gör att kunderna har inflytande i företaget. 

Antal anställda: 157 anställda 

Företaget verkar i: I Västerbotten, har kontor i Umeå, Skellefteå samt Lycksele. Har 24 självständiga 
Länsförsäkringsbolag runt om i Sverige som tillsammans äger Länsförsäkringar AB i Stockholm. 

2007 års resultat: 156 miljoner kronor 

CSR: Finns inget som kallas CSR inom företaget utan de använder sig av ”samhällsengagemang”. Detta är dock 
inte presenterat på hemsidan utan där finns enbart information om företagets miljöarbete. Länsförsäkringar 
strävar efter att integrera miljöhänsyn i alla delar av verksamheten.  

Tabell 6. Information om Länsförsäkringar Västerbotten196 

5.2.2 Ansvarig Länsförsäkringar Västerbotten 

5.2.2.1 Tema Bakgrund 
Veronika Ottosson är barnskötare i grund och botten samt har läst kurser inom 
företagsekonomi, juridik och marknadsföring. Hon arbetar sedan 1991 på Länsförsäkringar 
Västerbotten och har idag titeln marknadskoordinator. Hennes arbetsuppgifter är att sköta den 
övergripande kommunikationen när det gäller Länsförsäkringars varumärke samt samordna 
alla avdelningars marknadskommunikation.  
 
Mikael Isaksson är utbildad civilingenjör och har även läst en del ekonomi på Uppsala 
Universitet. Han arbetar sedan 2004 på Länsförsäkringar Västerbotten som skadeförebyggare, 
miljösamordnare och fastighetsansvarig.  

I följande redogörelse från deras intervju sker ingen uppdelning i svaren från de båda. 

Företaget karakteriseras av social kvalité, att bidra till någon form av samhällsnytta och att 
bidra till att Västerbotten har kvalité i form av olika frågor när det gäller miljö och säkerhet 
vilket ger ett tryggt län. Länsförsäkringar Västerbotten är ett kundägt bolag och 
respondenterna påpekar att försäkringsbolag i sig står för en oerhörd samhällsnytta i och med 
att de strävar efter att se till att kunderna är rätt försäkrade och lära ut förebyggande arbete. 
Företaget kännetecknas av att ha allting på ort och ställe och alltid vara nära till hands. 
Förutom kontor i Umeå, Skellefteå och Lycksele finns ombud ute på orter och byar som, på 
sin fritid, säljer försäkringslösningar till sin omgivning. ”Man kan säga, inom citattecken ”Vi 
vet vart du bor”, vi känner till de enskilda fallen, områdena, är det Märta i Hemavan så är 
det nån som vet vart Märta bor i Hemavan (Mikael)”  

 

                                                 
196 www.lansforsakringar.se   2008-12-16 kl. 10:16 
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5.2.2.2 Tema CSR 
Länsförsäkringar Västerbotten använder sig inte av begreppet CSR utan kallar det 
samhällsengagemang, vilket är ett fokusområde inom företaget. Att inte använda CSR som 
begrepp är inget val som företaget gjort utan diskussionen kring det ämnet har aldrig riktigt 
kommit upp till ytan. Beslut gällande företagets samhällsengagemang tas inte på någon 
särskild avdelning men är ej heller riktigt integrerat i verksamheten, ”…eftersom vi inte har 
jobbat med frågan känns det svårt att säga ifall det är integrerat eller inte men jag menar att 
personal gör ju sitt, jag gör mitt på marknadssidan och ni gör erat på försäkringssidan också 
så miljö finns ju integrerat det gör det ju…(Veronika).  
 
Att företag tar ett socialt ansvar anses viktigt, man kan inte bara se till sin egen verksamhet, 
”det fungerar som en helhet och allt hör ihop.” (Veronika) När det gäller samhällsansvar och 
dess lönsamhet finns inget tydligt ekonomiskt krav. ”… svårt att mäta om det är lönsamt eller 
inte, tror att det är en känsla som man har, att man tror på det eller så tror man inte på 
det…” (Veronika) Alla företag har även ett socialt ansvar för sina anställda, att få dem att 
känna trygghet, och respondenterna menar att trivsel bland anställda självklart kostar pengar 
men i slutändan får man igen mer än man satsar. Om bolagets kunder inte upplever bolaget 
som ett stabilt, seriöst och ansvarsfullt företag så är de inte intresserade av att bli kunder eller 
att stanna kvar som kunder hos bolaget menar Veronika. Mikael påpekar att ett bolag som 
Länsförsäkringar skulle inte överleva 150 år om de inte värnar om medborgarna och fokuserar 
på deras trygghet. 

Länsförsäkringar Västerbotten har, när det gäller sponsring, något som kallas ”Samhälle, 
Näringsliv och Kultur”. Detta innebär bland annat att bolaget kan stödja något miljöprojekt 
eller vara delaktig i någon aktivitet där man når ut på bredden i Västerbotten. 
Kultursponsringen är i utredningsfasen.  Sponsorsamarbete med idrottsrörelser anser bolaget 
är ett väldigt viktigt samhällsengagemang. Idrott är viktigt för ungdomarna och företaget vill 
verka för de små föreningarna så att de kan leva kvar ute i byarna. Det står ingenting skrivet 
gällande sponsorarbete på Länsförsäkringar Västerbottens hemsida och förklaringen kring 
detta sägs vara att bolaget inte arbetat så mycket med hemsidan förut. Förhoppning finns att i 
framtiden utveckla hemsidan så att information kring ämnet finns lätt tillgänglig samt att 
föreningar kan skicka in ansökan för sponsring via hemsidan. Företaget har en 
sponsringspolicy vilken bland annat tydliggör att bolaget inte sponsrar enskild idrottsman 
eller kvinna utan är inriktade mot lagidrott. Rent välgörenhetsarbete sker i form av julpeng 
som skickas till BRIS i Norden. Detta har gjorts under flertalet år istället för att skicka julkort 
till anställda och kunder. Bolaget lägger ungefär 1,2 miljoner på sponsring och socialt 
engagemang per år.  

Respondenterna redogör att man som nyanställd vid företaget får man ta del av något som 
kallas ”Kulturdokumentet” vilket är ett dokument som berör frågor kring kundperspektiv, 
medarbetarperspektivet och vad företaget står för både intern och externt. Sedan genomförs 
halvdagsintroduktioner och introduktionsutbildningar där olika avdelningschefer har 
utbildning om produkter och vad varje enhet står för.   

Miljö är en viktig del av Länsförsäkringars verksamhet och företaget är miljöcertifierade 
enligt ISO 14 001. Företaget arbetar också aktivt med att förebygga skador och informera 
individer om risker i samhället. De verkar för att påverka byggregler, Boverket, Elverket, 
Elsäkringsverket och andra organisationer för att skapa bästa avtal med dem utifrån bästa 
möjliga förutsättningar för kunderna och minsta möjliga negativa effekt på miljön. Via 
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hemsidan kan kunder lära sig om risker för skador och hur de kan minimeras. ”Är man väl 
medvetna om det så tar man medvetna risker. Tanken är ju inte att man ska gå i celibat och 
stänga in sig i ett rum utan tanken är att vara medveten om vart riskerna finns. Man går inte 
ut på svag is om man vet om det”.(Mikael) När det gäller det förebyggande arbetet sker 
ständigt en utvärdering av vilken typ av skador som är mest förekommande och hur företaget 
kan åtgärda dem. Kommer det förslag till lösningar på problemet sprids detta ut till de 
berörda, både lokalt samt för hela Sverige. Beslut kring åtgärder kan tas på länsnivå och 
behöver ej tas upp med hela Sveriges Länsförsäkrings bolag. Miljöarbetet är tydligt för de 
anställda och en självklar del i verksamheten. Ett projekt som har genomförts i syfte att 
förebygga skador var när Länsförsäkringar Västerbotten utarbetade ett sätt att reflexmärka 
renar i syfte att minska bilolyckor.  

Företagets huvudsakliga intressenter är kunderna vilka också är företagets ägare, ”Enligt 
Handelshögskolans termer då är det ju ägarna som är våra intressenter och ägarna är våra 
kunder…och besluten tas ju med utgångspunkt i att det är kunderna som äger oss. ” (Mikael) 
Andra intressenter är leverantörer och företag i Västerbotten. Respondenterna menar dock att 
alla intressenter kan ses som kunder till bolaget och därmed blir hela Västerbotten med 
256. 000 invånare som en enda stor intressent till Länsförsäkringar. Kunderna har ett stort 
inflytande i Länsförsäkringar Västerbottens verksamhet. Västerbotten är indelad i olika 
distrikt och distrikten väljer en representant till fullmäktige per var 1 500:de 
försäkringstagare. Dessa fullmäktige är ca hundra stycken och de väljer sedan styrelse för 
bolaget vilken i sin tur utser VD. På bolagsstämman som råder varje år är fullmäktige med 
och ger sin röst vilket representerar kundernas röster ute i distrikten. Vid dessa stämmor kan 
fullmäktige säga ja eller nej till beslut som styrelsen vill genomföra.  Val till fullmäktige 
genomförs vart tredje år och vid dessa nyval kan också aktuella frågor lyftas fram. 
Länsförsäkringar Västerbotten känner ej av någon ökad press från omgivningen när det gäller 
att ta samhällsansvar utan de menar att de redan har ett stort ansvar som en del av deras 
vardag och att varje utarbetad försäkringsprodukt har som syfte att skapa en trygghet för 
individen. Företaget anser sig arbeta efter samhällets moraliska och etiska normer samt verka 
som en god samhällsmedborgare.  

5.2.2.3 Tema Kommunikation 
Kommunikationen inom företaget sker via intranät där nyheter och information publiceras 
efter behov. Viss information diskuteras sedan på avdelningsmöten. Det finns inget som 
tydligt visar vad företagets sociala ansvar är men miljöfrågor kommuniceras regelbundet, 
bland annat vid revisionen samt med ledningen ett par gånger per år samt ut till avdelningar 
vid behov. Feedback på information som sänds ut kan ges av de anställda till den som, enligt 
Veronika uttryckt, ”äger frågan” eller till närmsta chef. Det finns inget forum där 
diskussioner förekommer utan den familjära känsla som bolaget har medför att fysiska samtal 
mellan individer är väl förekommande samt telefonsamtal och möten med sina närmsta 
chefer. Varje år genomförs också personalkonferenser vilket är som ett forum där frågor och 
funderingar kan diskuteras. ”Det finns ju en ansvarig chef för själva privatmarknaden men 
sen finns det ju underchefer som ligger närmare personalen och likadant på skador och 
företag, så det känns som vi är en ganska tajt organisation.” (Veronika) Respondenterna 
menar att om de vill få ut någon fråga eller information till de anställda läggs det ut på ”länet” 
(intranät). Kontroll av att anställda läser information som skickas till dem görs ej men årliga 
revisioner görs vilka innebär att det slumpmässigt väljs ut anställda som får svara på frågor 
kring företagets grundvärderingar och ståndpunkter. Förbättringsåtgärder kring 
kommunikationen anses förekomma. ”Jag har ju jobbat i andra företag och vi på 
Länsförsäkringar är duktiga på att kommunicera men sen finns det saker att förbättra.” 
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Företaget har anställt en informationsansvarig som övergripande ska arbeta med att sortera 
bland informationen, se vad som är stort och vad som är litet samt vad som bör finnas på 
intranätet som en nyhet eller vad som ska skickas till respektive avdelning och så vidare.  
 
5.2.2.4 Tema Implementering 
Beslut kring socialt ansvarstagande tas inom ledningsgruppen där VD, avdelningschefer och 
fackliga representanter medverkar. Övergripande frågor och inriktningar tas i ledningen och 
bildar ett ramverk, inom detta ramverk är det sedan relativt fritt för de anställda att spela. 
Respondenterna anser att det är bra att de övergripande ramarna tas högt upp i organisationen 
och sedan är företaget väldigt bra på att fördela ut ansvar till respektive avdelning. Ledningen 
utser vem som får ta ansvar för att genomföra frågan utifrån dess storlek och komplexitet. 
Inom bolaget finns det en privatmarknad, en företagsmarknad samt en skadeavdelning och där 
tas också enskilda beslut för att just den verksamheten ska hållas i rullning. Veronika och 
Mikael anser att anställda har en stor möjlighet att påverka, ibland kanske de till och med har 
för stor delaktighet i beslut, ”… vi är faktiskt ganska bortskämda när det gäller vissa 
frågeställningar, det är väldigt ofta folk får vara med och delaktiga i beslut som faktiskt kan 
fattas utan delaktighet…”(Veronika)  
 
Det sociala ansvaret tror respondenterna kommer öka inom tio år. Det kommer att utvecklas 
och vara en viktig fråga för Länsförsäkringar Västerbotten. När det gäller miljöfrågan så 
kommer det riktas ännu större fokus mot det och alla produkter kommer kretsa kring en 
hållbarare utveckling. Samverkan mellan företag exempelvis skolor och universitet kommer 
att öka för att kunna genomföra projekt och nå framgång.  

5.2.3 Medarbetare Länsförsäkringar Västerbotten 

5.2.3.1 Tema Bakgrund 
Lena, som vi valt att kalla Länsförsäkringars medarbetare, redogör att Länsförsäkringar är ett 
lokalt företag med styrelse, ledning och VD i länet vilket medför att det är korta beslutsvägar 
samt att bolaget enbart försäkrar kunder inom Västerbotten. Länsförsäkringar Västerbotten är 
en ekonomisk förening där kunderna är ägare och får återbäring på inbetalda premier.  
 
5.2.3.2 Tema CSR 
Länsförsäkringar har, enligt respondenten, ett socialt ansvar genom att de är där och ställer 
upp för individen vid till exempel en skada och olyckor; ”...om till exempel huset har brunnit 
ner så har vi skadereglerare som ibland nästan är ute samtidigt som brandkåren för att bilda 
sig en uppfattning hur en kund, alltså en enskild individ, har drabbats...”  Socialt ansvar för 
Lena som person är att företaget är måna om sina kunder, att företaget vill ge bra 
försäkringslösningar och att hon som anställd kan känna sig trygg i förvissningen om att 
Länsförsäkringar är en stabil samt trygg arbetsgivare, ett renommerat och välkänt företag med 
en tacksam logotyp. Samhällsengagemang ses som viktigt och Lena anser att det är av stor 
vikt att man visar sig i skolor och vid olika institutioner samt presenterar vad företaget har för 
skadeförebyggande arbete. ”... vi kanske kan göra försäkringslösningar som på nått sätt visar 
vårt engagemang när de gäller ungdomar och sociala problem ute på samhället och 
misshandel och sånt där som förr eller senare blir en försäkringsfråga, man kan kanske jobba 
lite med proaktiv och utåtriktad information.”  
 
Länsförsäkringar Västerbotten arbetar, enligt Lena, mycket med skadeförebyggande åtgärder 
vilket innebär att företaget ska vara representerat ute på marknaden på mässor och events 
samt inom skolverksamheten. Syftet är att väcka en tanke hos försäkringstagarna hur de kan 
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förhindra att skador uppkommer. Först och främst vänder sig företaget till sina befintliga 
kunder när de är ute på representationsuppdrag men självklart finns också förhoppningen att 
få in nya nyfikna kunder. Det förebyggande arbetet kan därmed också ses som en 
marknadsföringsåtgärd. Respondenten menar att ett företags ansvarstagande ej behöver, till 
hundra procent, vara lönsamt för företaget. Ett socialt ansvar kan vara att bara synas; ”... det 
behöver kanske inte vara så fysiskt märkbart för en kund och det behöver egentligen inte i 
alla lägen vara en lönsamhet i det… Det viktiga är att företaget saluför sig som att de bryr sig 
sen om det leder till ett tecknande av en försäkring, att det blir en affär, klart att det är ju en 
kul spin-off effekt om man ska säga så men i mångt och mycket är det ju liksom att bara 
finnas och synas…” 

När det gäller sponsring och välgörenhet så förekommer det att företaget skänker pengar till 
projekt och ibland har det hänt att pengar samlats in och skänkts till BRIS istället för att köpa 
julklappar till anställda. Sponsorsamarbeten är relativt stort och förekommer gentemot 
fotbollslag, ishockeyklubbar, pensionärstillhåll och andra föreningar. När det kommer till 
sponsring sker en dialog med respektive enhetschef som beslutar hur stor sponsringen ska 
vara utifrån vilket syfte. De anställda på företaget har i stort inte tillgång till information kring 
vilka sponsorsamarbeten företaget är engagerat i vilken Lena anser negativt; ”Nä det finns 
inte nått skriftligt heller och det kan jag väl tycka är lite synd för det vore ju kul att veta att ja 
men Sävar fotboll eller vad det nu kan vara faktiskt är sponsrad och att man har ett visst 
intresse i det.”  

Företaget har, enligt respondenten, inga existerande policys kring företagets samhällsansvar. 
Miljöpolicy finns inom företaget sedan 2003 samt att Länsförsäkringar är miljöcertifierade 
enligt ISO 14 001. Anställda arbetar aktivt med papperssortering och källsortering, på 
skadeavdelningen tas, vid exempelvis en vattenskada i ett våtrum, materialet om hand och 
sorteras. Bolaget väljer också ut vilka bilverkstäder kunder helst ska vända sig till samt deras 
arbetsgång när det gäller renovering av bilar och om delar ska skrotas eller sorteras. När det 
gäller miljöpolicyn så tas beslut kring det på relativt hög nivå medan företagets sociala 
åtaganden mest diskuteras på lägre nivåer och ej finns i tryckt material. Lena anser att 
företaget resonerar i sunda banor och att det miljömässiga arbetet fungerar mycket bra. 
Företaget tar ett stort ansvar genom att de upphandlar med verkstäder och hantverkare samt 
ställer krav på dessa utifrån miljöperspektiv. Lena menar att organisationen generellt sett har 
en bra inblick i hur dess varande och beteende kan leda till eventuella negativa miljöeffekter. 
Etiskt och moraliskt tänkande är också starkt knutet till försäkringsbranschen och 
Länsförsäkringar Västerbotten har en skriven policy kring etik och moral som de anställda var 
med och arbetade fram.  

5.2.3.3 Tema Kommunikation 
Kommunikationen inom företaget fungerar enligt respondenten bra då det är korta 
kommunikationsbanor samt enbart tre kontor i länet. Nackdelen kan vara att Länsförsäkringar 
består av 24 länsbolag och när större frågor diskuteras kan det tyvärr ta oerhört lång tid 
beroende på frågans komplexitet samt hur många länsbolag som vill säga sitt; ”…ibland kan 
det ju vara 24 viljor.” Mestadels av kommunikationen sker genom intranätet. Information 
kring exempelvis räntesänkningar, villkorsförändringar och tariffer läggs ut dagligen och når 
alla. Kommunikationen kring företagets samhällsansvar kan dock förbättras och Lena tror att 
detta kommer att komma mer och mer inom företaget. Miljöpolicyn och andra policys finns 
tillgängliga på företagets hemsida och årligen sker revisioner där kontrollpersoner slumpvis 
väljer ut anställda för att kolla deras kännedom kring företagets ståndpunkt när det gäller 
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miljöfrågor; ”Vi får ju veta någon dag innan dom dyker upp att nu är dom på gång å liksom 
gå in och läsa kanske lite extra så att man inte sitter och inte vet vad dom pratar om.”  
Mail används också som en kommunikationskanal men Lena menar att denna kanal har en 
tendens att bli för mycket och kan skapa långa sändlistor samt träffa fel eller komma fram vid 
fel tidpunkt varav intranätet ses som den bästa kanalen för att nå ut med information. 
Personliga möten förekommer också där man muntligen får information och kan diskutera 
olika beslut. Företaget har en kundtidning, Din Sida, som kommer ut några gånger per år och 
vår respondent upplever att i vissa fall har kunderna fått tillgång till innehållet innan den ännu 
släppts internt. Hon anser att det kan vara en fördel om man som anställd först blir insatt i 
informationen innan externa intressenter får ta del av det. Kan annars bli svårt om man ställs 
till svars för saker som publicerats. Som anställd kan man ge feedback på den information 
man tillges om man känner att den är missvisande och inte riktigt stämmer utifrån de villkor 
som finns. ”…kommer man på att någonting är fel eller att någonting görs fel, att vi är i fel 
riktning, då vidtas det ju åtgärder så att vi kommer tillbaka på lagt spår igen… för det är ju 
egentligen syftet annars behövs ju inte att man har en utvärdering.” Den brist respondenten 
finner med företagets kommunikationsarbete är tidsaspekten; ”…när ges det tid och 
möjlighet, alltså nu sitter jag på den typen av jobb då det är inkommande telefon och är det 
inte inkommande så ska man försöka ringa ut och hinna fatt på kunder för man har nått 
pågående ärende och så… Det är ju inte så att man hinner sitta och läsa policys.”  

5.2.3.4 Tema Implementering 
Vid vilken nivå inom företaget som beslut tas kring företagets sociala ansvar vet inte 
respondenten men hon antar att det är på ledningsnivå. I Västerbotten så tas besluten av 
enhetscheferna men styrelsen är i vissa fall inblandade. Anställdas delaktighet i beslut är 
relativt minimal och beror på formen av beslut. ”Nog upplever jag det kanske mer toppstyrt…, 
sen så är vi långt ifrån delaktiga i besluten, det är ju ytterst sällan egentligen utan oftast får 
vi att lagt beslut ligger och sen så ska det utföras.” 
 
Företagets verksamhet är väldigt knuten till kunders förväntningar och produkter som 
efterfrågas och hur företagets arbete med samhällsansvar kommer se ut i framtiden beror 
mycket på omvärlden. ”Det är klart att vi måste hänga med samhällsutvecklingen och jag är 
helt övertygad om att vårt sociala ansvar kommer att öka.” 
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5.3 Swedbank 
 

5.3.1 Information om företaget 

Grundades: 1820 i form av Sparbanken 

Affärsidé: ”Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader där vi är 
verksamma. Vår ambition är att vara ledande på service i vår bransch och att göra våra kunders vardag enklare 
genom ett komplett erbjudande av enkla och konkurrenskraftigt prissatta tjänster för privat- och 
företagskunder” 

Ägandeform: Aktiebolag. Finns även ett antal fristående Sparbanker som är kopplade till Swedbank. 

Antal anställda: 6 200 på 430 kontor runt om i Sverige 

Företaget verkar i: Sverige, Baltiska länderna, Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Marbella, 
Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo,  

2007 års resultat: 11 996 miljoner kronor 

CSR: Handlar om bankens ansvar rörande beslut och aktiviteter som ger effekter på miljö och samhälle, detta 
uppnås genom ett öppet och etiskt handlande. Detta ska överensstämma med; den hållbara utvecklingen samt 
välfärden i samhället och med hänsyn till intressenternas förväntningar, följa de lagstiftningar och internationella 
normer som finns. Allt detta ska integreras i Swedbank samt alla dess aktiviteter. 

Tabell 7.  Information om Swedbank197 

5.3.2 Ansvarig Swedbank 

5.3.2.1 Tema Bakgrund 
Staffan Dahlbäck är utbildad ekonom, har tidigare erfarenheter som projektledare för EMU 
och som anställd på Corporate Finance. Hans anställning inom Swedbank påbörjades 1976 
och sedan två år tillbaka arbetar han som CSR-koordinator inom Swedbank koncernen. 
Primära arbetsuppgifter är att behandla alla frågor som har med Corporate Social 
Responsibility att göra, det kan vara allt från studentkontakter till projekt initierade av NGO:s. 
CSR-arbete handlar också mycket om att se över både yttre och inre kommunikation och 
värderingar.  
 
5.3.2.2 Tema CSR 
En bank ses som en samhällsinstitution och inte som ett vanligt företag. Ett gott tecken på 
detta anser respondenten är det stöd som statsmakten nu givit till bankverksamheten under 
den rådande finanskrisen. En bank får inte fallera utan då går staten in med stödåtgärder. En 
bank är en viktig samhällsfunktion som har huvudansvaret för att betalningssystemet i 
samhället fungerar. Detta system innebär för banken att se till att individer får ut sin lön, kan 
betala sina räkningar, hyra och mat samt att ta emot folks inlåning och i andra änden kunna 
erbjuda företag och privatpersoner utlåningsmöjligheter. ”…vi är navet i samhällsekonomin” 
menar Staffan. 
 
Enligt Staffan så följer Swedbank ingen av de tidigare nämnda definitionerna av CSR utan har 
valt sitt eget sätt att definiera begreppet, ”…det måste man göra för CSR betyder olika saker 
för olika människor och i olika företag och då måste man själv bestämma vad det innebär..”  
Begreppet CSR, menar han, används bland de mer inbitna i företaget och annars internt så 

                                                 
197 www.swedbank.se   2008-12-16 kl. 10:17 
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pratar man mer kring de policys som finns, så som medbestämmande och säkerhet. Swedbank 
har ändock valt att kalla samhällsansvarspolicyn för ”CSR policy” och denna arbetades fram 
på grund av att de kände att det behövdes ett dokument som kunde visa deras seriösa 
ställningstagande kring ansvarsfrågan. Skulle de anställda utfrågas kring CSR så tror Staffan 
ej att de vet vad det handlar om med tanke på att det är ett fackuttryck som används av enbart 
en handfull personer. På frågan om han tror att de anställda känner till Swedbanks CSR policy 
ges ett nej till svar, ”…nä det tror jag inte, men jag tror att dom känner till dom delar som 
dom behöver känna till för sitt jobb...”  

Staffan anser att det är viktigt att företag i största allmänhet tar sitt ansvar i samhället. 
Respondenten finner dock att det existerar en stor skillnad gällande ansvarstagande beroende 
på om du är ett stort eller litet företag, ”...om du har en grönsakskiosk här på Hötorget i 
Stockholm så tycker jag att då kan man inte ställa några krav på ett sådant företag. För det 
har egentligen ingen påverkan på någonting annat men om det är ett större företag så har det 
större påverkan”  

Det måste finnas en lönsamhetsdimension i ett CSR-arbete, menar Staffan, samt ett stöd 
gentemot varumärket annars blir det svårt att motivera arbetet internt. Arbetet kring företagets 
samhällsansvar bearbetas ej på någon speciell avdelning utan det är Staffan som har titeln 
CSR- koordinator och sen är detta område en grundläggande del av deras varumärke och ska 
omfatta alla anställda inom företaget. ”...jag tror att det är en väldig skillnad om du har ett 
tillverkande företag med en produktion, för dom som jobbar i produktionen och så vidare 
dom kan ju aldrig jobba med CSR, medan vi som bank, som är verksamma i samhället varje 
dag och träffar otroligt mycket kunder, jobbar ju hela tiden med att utbilda till exempel 
kunder i ekonomi, privatekonomiska frågor och sånt…” Swedbank är ett av många företag 
som har undertecknat FN:s Global Compact och ska därmed verka utifrån dess fyra 
huvudblock, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Staffan anser inte att 
Swedbank upplever någon större press från samhället gällande att ta samhällsansvar. Han 
menar mer att svenska företag med produktion utomland kan uppleva en ökad press. ”Sverige 
är ett så himla fredligt land. … Sverige är ett väldigt välordnat land.”  

Viktiga aspekter som företagets CSR-arbete behandlar är frågor kring miljö, anställda, 
mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Swedbank i Sverige är miljöcertifierade enligt ISO  
14 001 och miljö är en hållbarhetsfråga som ständigt är under bearbetning. Swedbank har 
gjort en utredning kring viktiga miljöaspekter och påverkan på miljön. I Sverige finns en 
miljöorganisation där det finns ett antal miljökoordinatorer eller miljösamordnare i landet. 
Dessa har som ansvar att hålla miljöarbetet i rullning och ska se till att uppställda mål 
verkställs. Det genomförs sedan en revision två gånger per år av externa revisionsorgan. 
Resultatet som kommer fram vid revisionen visar om företaget får fortsätta att kalla sig 
miljöcertifierade eller inte vilket innebär att företaget ständigt måste förbättra sig och nå sina 
uppsatta mål. Miljöarbetet ska, enligt Staffan, genomsyra hela företaget och miljökrav ställs 
på leverantörer och i de val som tas inom företaget när det gäller papper, belysning och 
möbler. Ett exempel på ett miljömål är den resepolicy företaget tagit som innebär att anställda 
ej får använda flyg mellan Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg. 

Företagets intressenter är kunder, aktieägare, anställda, samhälle och NGO:s. Dessa 
intressenter är ständigt med och påverkar Swedbanks ansvarsarbete, ett exempel som 
respondenten hänvisar till är de kundutvärderingar som görs som har till syfte att visa hur 
banken uppfattas av kunderna. Ägare påverkar genom bolagsstämmor och styrelsemöten där 
ställning tas till själva CSR policyn.  
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Swedbank som är ett noterat aktiebolag kan ej bedriva rent välgörenhetsarbete utan det måste 
ske i en form som stödjer deras varumärke. Swedbank skänker pengar till Friends, vilka 
arbetar för att bekämpa mobbning i skolverksamheten. Banken har också en enhet som heter 
”Institutet för privatekonomi”, vilka genomför utredningar om privathushållens ekonomiska 
situation samt fungerar som ett utbildningsforum för privatekonomiska frågor. I samband med 
att Swedbank blev börsnoterat bildades Sparbanksstiftelser vilka fungerar som bankens 
huvudägare. Dessa stiftelser tar del av bankens överskott genom aktieutdelningar och väljer 
sedan hur de vill göra olika insatser i samhället. Sponsring och välgörenhet finns, enligt 
Staffan, på tre nivåer, dels inom respektive land, som centrala projekt för koncernen och 
slutligen på lokal nivå hos kontoren. Koncernen står för den minsta delen av sponsor- och 
välgörenhetsarbetet. På lokal nivå kan det förekomma gamla relationer till lokala 
idrottsklubbar varav man väljer att träda in som sponsor för verksamheten. Sponsring ska, 
enlig Swedbanks hemsida, stödja miljöprojekt eller miljöforskning men detta syfte omnämns 
inte när man studerar den ansökan man som förening ska fylla i. Ansökan behandlar mer hur 
Swedbank som företag kan nå ut till en bred massa, hur bankens varumärke kan disponeras 
och om konkreta affärer ingår i sponsorsamarbetet (ex om föreningens bankaffärer ingår). 
Detta anser Staffan ger en missvisande bild. När det gäller sponsring så vill företaget få ut 
något av samarbetet och det här med miljöaspekter känner respondenten inte till. Sponsring 
ses som en investering i samhället och skiljer sig gentemot välgörenhet, ”...det här med 
Friends, om man nu kallar det välgörenhet, ehh, där finns det ju naturligtvis inget krav om att 
få avkastning på något sätt…” Enligt hemsidan ligger samarbetet gentemot Friends under 
Swedbanks sponsorsamarbeten samt att det i text står att Swedbanks avtal med Friends ger 
exponering i allt material om Friends. Staffan anser att detta kan skicka fel signaler och menar 
att det ej finns några direkta lönsamhetskrav på detta samarbete utan att det görs för att 
Swedbank tror att det kan gynna deras varumärke i stort. Ett välgörenhetsarbete som 
Swedbank genomför är ett projekt tillsammans med Rädda Barnen och Rädda Barnens 
motsvarighetsorganisationer i Estland, Lettland och Litauen.  

5.3.2.3-5.3.2.4 Tema Kommunikation och Implementering 
Större riktlinjer och policys tas på hög nivå inom företaget och kommuniceras ut till berörda 
enheter. Frågor gällande CSR-arbete hamnar främst på vår respondent Staffan Dahlbäcks 
skrivbord men kan också dyka upp på kommunikationsavdelningen eller hos miljöstaben men 
han menar att de inom företaget vet vart och vem som behandlar frågorna så ärendet hamnar 
alltid på rätt plats. När det gäller projekt som genomförs kommuniceras dessa ut på 
Swedbanks hemsida men de finner ingen anledning att vidare kommunicera ut informationen 
om det inte berör någon verksamhet lokalt. CSR-policyn, som ett exempel, kommuniceras ut 
på hemsida och på intranätet samt genom cheferna. Projekten som genomförts redovisas 
också ut mot samhället för att ge lite marknadsföring till företaget. Det finns en stor stab som 
arbetar med HR-frågor samt tar fram verktyg och utbildningsmaterial som ska fungera som 
stöd till chefer inom organisationen. Denna stab genomför också, en gång per år, mätningar 
av personalens attityder för att uttyda om företagets grundläggande idéer och värderingar har 
trängt igenom. Feedback kan ges av de anställda i form av samtal med deras chef eller via 
mail till ansvarig.  
 
Framtiden kommer enligt Staffan att medföra att CSR-arbetet utvecklas, ”vi kanske inte pratar 
om CSR om tio år, jag tror att det här blir kanske lika naturligt som miljöarbetet och det blir 
ännu mer integrerat i affärsprocessen…” CSR frågor kommer förmodligen att förändras i och 
med att fokus ändras samt kunder och medarbetare. Alla påverkas av utvecklingen i 
samhället. CSR kommer vara högaktuellt även om tio år men det kan mycket väl heta något 
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annat då och ta sig ett annat uttryck, ”... alltså CSR i någon form kommer att finnas kvar men 
jag törs inte tala om hur...” 
 
5:3:3 Medarbetare Swedbank 

5.3.3.1 Tema Bakgrund 
Sven som vi valt att kalla medarbetaren på Swedbank menar att Swedbanks mål är att vara 
den största och ledande banken inom både Sverige och Baltikum. Vidare menar han att 
banken inte har någon speciell målgrupp utan tar hand om alla kunder och är ett företag som 
är säljinriktat.  

5.3.3.2 Tema CSR 
Själva begreppet CSR känner inte Sven till men antar att det handlar om företagets ansvar att 
samarbeta men nämner att de försöker anpassa sig till samhället genom att ge kunder de bästa 
förutsättningarna inne på banken samt genom att ta ett miljöansvar. Miljöansvaret visas i form 
av att de anställda inom banken sorterar plats och papper samt att banken försöker spara in på 
pappersutskick. Sven säger att Swedbank gör så gott de kan som bank, ”dra i de trådar vi kan 
för just den miljöbiten”. När det gäller välgörenhetsarbete och sponsring så vet inte Sven den 
exakta siffran på hur mycket kapital som Swedbank skänker men påpekar att de ej tar betalt 
för betalningsuppdrag till välgörenhetsorganisationer. Detta för att banken vill visa att det inte 
är några problem att skänka pengar till sådana ändamål. Swedbank är sponsor till stora 
klubbar och föreningar i hela Sverige och här i Umeå så stödjer banken 6-7 elitlag såsom UIK 
och IBK Dalen berättar Sven. ”…jag tycker att vi visar att vi ger tillbaka lite grann till 
idrotten.” De föreningar som sponsras får de lokala kontorens ledningsgrupper själva besluta 
om, banken får in många förfrågningar på sponsorsamarbeten och väljer ut de föreningar som 
kan skapa bäst synlighet för Swedbank. 
 
Företagets ansvar för samhället ses som viktigt och Sven säger att ”Jag tycker att det är 
jätteviktigt att man ger tillbaks lite grann, jag tror det gynnar samhället i stort...” Swedbank 
vill ta vara på sitt varumärke och synas på marknaden men Sven tror inte att det genererar nya 
kunder ”…det är inte så att man byter bank för att man sett vår logga på en fotbollsmatch och 
byter bank dan efter utan att det är mer långsiktigt…” När det gäller samhällsansvar föreslår 
Sven att banken skulle kunna gå ut i skolorna mer för att möta ungdomar och informera om 
vardagsekonomi genom att lära ut enkla termer. Han menar att det inte bara handlar om 
marknadsföring för Swedbank utan det handlar om att göra en tjänst åt samhället. Vidare 
säger han dock att alla banker kommer att tjäna på det i slutändan. 

5.3.3.3 Tema Kommunikation 
Inom Swedbank används ofta mail vid kommunikation mellan anställda och ansvariga. Denna 
kanal anser Sven fungerar bra eftersom Swedbank är en relativt stor organisation, dessutom är 
mail ett lättillgängligt kommunikationsforum. Banken använder sig även av ett 
kommunikationsstöd som kallas för Kanal 1 och är en gemensam sida på Internet där daglig 
information läggs ut kring produkter, tjänster och arbetssätt. Sven anser att Kanal 1 är ett bra 
sätt att få ta del av uppdaterad information och ses som en morgontidning som läses varje dag 
av de anställda. Kanal 1 gäller för samtliga inom koncernen. Diskussioner sker även mellan 
anställda kring olika fall men nackdelen är att informationen ofta stannar hos de berörda 
parterna. De anställda, till exempel banksäljare, har svårt att ge feedback på sänd information 
utan det är mer fackliga representanter som får komma med förslag. Det finns möjlighet att på 
gruppmöten komma med förslag som sedan gruppchefen förmedlar uppåt i organisationen, 
men detta måste ske i olika steg vilket resulterar i att det ofta blir en långdragen process. 



EMPIRI  

 

 59 

5.3.3.4 Tema Implementering 
Besluten inom organisationen ska tas av ledningsgruppen och inte av enskilda personer: 
”Man kan säga att det är ungefär som en styrelseordförande i fotboll skulle bestämma hur ett 
lag ska spela utan att tränaren vet om det.” Beslutsprocessen inom Swedbank fungerar bra 
men det är viktigt att diskussion sker i alla led. Information kring beslut som tas skickas nedåt 
i hierarkin genom möten samt mail. Möten genomförs minst två gånger i veckan där viktiga 
beslut och information kommuniceras ut till de anställda. Dock anser Sven att det i vissa fall 
behövs fler möten då diskussioner kring förbättringar på arbetsplatsen samt följdmål ej ges 
utrymme som det ser ut idag.   
 
Sven har aldrig hört tala som FN:s Global Compact och är ej medveten om att Swedbank ska 
arbeta enligt de tio principer som finns rörande miljö- och samhällsansvar. 

 
 
 
 
 
  



EMPIRI  

 

 60 

5.4 Trygg-Hansa 
 

5.4.1 Information om företaget 

Grundades: 1971 

Affärsidé: ”Vårt mål är att alltid ge våra medarbetare och kunder anledning till att rekommendera oss. Att 
förstå kundernas behov är centralt - det gäller från den enskilda individen till våra globala kunder.” Erbjuder 
försäkringar både till privatpersoner och företag samt är världsledande inom barnförsäkringar. 

Ägandeform: Aktiebolag men utgör sedan en del av RSA koncernen. 

Antal anställda: 2 000 som arbetar från ett 30 orter runt om i Sverige. 

Företaget verkar i: 30 länder 

2007 års resultat: 18 917 miljoner kronor 

Definition CSR: Företaget ska ta ett medansvar för utvecklingen i samhället och ska uppträda på ett ansvarsfullt 
sätt som tar hänsyn till miljön samt i de samhällen som Trygg-Hansa är verksamma i. 

Tabell 8. Information om Trygg-Hansa198 

5.4.2 Ansvarig Trygg-Hansa 

5.4.2.1 Tema Bakgrund 
Dorte Eckhoff arbetar som CSR-chef på RSA nordiska avdelning och till den tillhör Trygg-
Hansa, där hon primärt arbetar med CSR projekt i Norden.  

5.4.2.2 Tema CSR 
Begreppet CSR betyder för Dorte ett frivilligt arbete med social samt miljömässig hänsyn där 
det sker en interaktion mellan företag och stakeholders. Dorte tycker att CSR är viktigt för 
hela företaget eftersom det handlar om lojalitet mot och från kunder samt medarbetare. Ett 
CSR-arbete måste inte vara lönsamt kortsiktigt men bör uppfylla den aspekten ur ett 
långsiktigt perspektiv. Trygg-Hansas definition på CSR har EU:s definition som utgångspunkt 
och företaget presenterar årligen en hållbarhetsrapport som presenterar hur de arbetar med 
ansvaret ut mot kunderna samt med olika samfund och med miljön.  

Det finns inte en speciell avdelning inom Trygg-Hansa som arbetar med CSR frågor utan 
Dorte är stationerad på kommunikationsavdelningen där hon står för det strategiska arbetet, 
men sedan är det fullständigt integrerat i hela organisationen. De huvudsakliga anledningarna 
till att Trygg-Hansa valt att arbeta med frågor som rör CSR är för att skaffa dels lojalitet ute 
hos kunderna men även för att få intresserade medarbetare som stöttar företaget i det arbete 
som görs inom dessa frågor. Dorte menar att Trygg-Hansas CSR-arbete görs dels för att öka 
vinsten men även för att förbättra för de anställda samt till hänsyn för miljön. När det sedan 
kommer till sponsring så har Trygg-Hansa donerat cirka 7 miljoner danska kronor, hur 
mycket kapital företaget lagt på just CSR-arbete är dock svårt att säga i precisa siffror, menar 
Dorte. 

Ett lyckat CSR - projekt för Trygg-Hansa var en reflexkampanj som genomfördes för ett par 
år sedan. Detta arbete startade i det engelska moderföretaget RSA där de har en tradition med 
så kallade frivilliga arbeten. RSA bestämde att de ville driva en global kampanj som 

                                                 
198 www.trygghansa.se    2008-12-16 kl. 10:18 
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innefattade frivilligt arbete vilket ledde till att det sattes ihop en arbetsgrupp som skulle arbeta 
med frågan i Sverige. Därefter så kommunicerades det ut information om denna kampanj 
inom Trygg-Hansa via intranätet och via mail-utskick samt via en kontaktperson som var 
stationerad på varje kontor. Varje medarbetare fick sedan själv anmäla sig till om de ville 
deltaga i projektet. Trygg-Hansa genomför varje år två event där medarbetarna kan anmäla 
sitt frivilliga deltagande. Strategin för detta arbete är att det ska stödja den årliga sponsor- och 
-marketingstrategin vilken går ut på barnsäkerhet och sundhet. Det går inte som anställd inom 
Trygg-Hansa att driva ett eget projekt som frivilligt arbete utan det måste genomsyra hela 
företaget. Däremot kan de, enligt Dorte, gärna komma med egna förslag på projekt som de 
vill genomföra. 

Trygg-Hansa har inget miljöcertifikat utan de arbetar istället med klimatpolitik och 
klimatstrategier men Dorte berättar att företaget nu tittar på möjligheten att certifiera sig.     
”…så vitt jag förstår har man inte miljöcertifikat nu i alla fall”. RSA är integrerade i FN:s 
Global Compact vilket även gör att Trygg-Hansa också efterlever de tio principerna som FN 
presenterar. Det är dock RSA som står för all inrapportering till FN. Dorte klargör även att 
den ansvarsrapport Trygg-Hansa har, och som finns tillgänglig på hemsidan, samt deras CSR-
arbete är samma sak, bara två olika namn.  

De intressenter som Trygg-Hansa har är många och finns både internt och externt. De interna 
intressenterna är ägarna, styrelsen, medarbetare och dess familjer, kunder, kunders kunder, 
leverantörer och leverantörers leverantörer, jobbsökande samt universitets och Business 
Schools. Externa intressenter kan vara olika myndigheter, förrättningsledamöter och NGO:s. 
Vissa av de nämnda intressenterna har mer makt än andra, ägarna har ett självklart inflytande 
över Trygg-Hansa genom att de är med och beslutar om strategier samt hur företaget ska 
arbeta med CSR. Media samt NGO:s, som i Sverige primärt är Barnolycksfallsfonden, har 
även ett inflytande över Trygg-Hansa. Barnolycksfallsfonden är ett samarbete mellan Trygg-
Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Dorte tror att de anställda inom Trygg-Hansa är 
stolta över företagets arbete med CSR, ”Jag uppfattar det som att dom gärna vill vara en del 
av CSR och de vill gärna vara stolta i arbetet och de vill göra en god sak i samfundet”. 
Trygg-Hansa har valt att koppla ihop de anställdas förmåner med CSR-arbetet och detta ger 
Dorte ett exempel på, i Danmark får de anställda ett reskort som är finansierat av företaget, 
det är som ett grundbidrag till dem som väljer att resa miljömässigt.  

Trygg-Hansa har genom den ökade pressen från samhället valt att delta i diverse 
sponsringsaktiviteter. Dorte anser att Trygg-Hansa som företag agerar på ett sätt som 
överensstämmer med de moraliska samt etiska normer som finns i samhället. Vidare anser 
hon att Trygg-Hansa är en god samhällsmedborgare som ger ett mervärde i samhället.  

5.4.4.3 Tema Kommunikation 
De anställda får ta del av information rörande CSR via intranätet och genom en 
medarbetartidning som ges ut fyra gånger per år, dessutom så skickas ansvarsrapporten ut via 
brev till alla anställda där det även medföljer ett brev som förklarar strategin mer djupgående. 
På kontoren sker även möten där det sker interna presentationer med olika 
informationsbudskap. Det finns dock ingen kontroll över om de anställda verkligen läser och 
tar del av denna information och Dorte menar att det egentligen inte går att få en exakt siffra 
på hur många som tar del av informationen. Den kommunikation som sker inom Trygg-Hansa 
är ingen envägskommunikation utan det går bra att ge feedback på den sända informationen 
och detta är någonting som verkligen används inom Trygg-Hansa menar Dorte som får många 
mail från medarbetare inom företaget. Den brist som Dorte kan peka på när det kommer till 
intern kommunikation är att det är svårt att kontrollera om de anställda verkligen läser den 
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information som skickas ut och hon menar att företaget inte kan göra så mycket åt det 
problemet förutom att försöka ta upp den viktigaste informationen på de personalmöten som 
genomförs samt använda sig av flera olika kanaler för att nå ut till så många som möjligt. 
”Det vi också gör är att sätta upp plakat på toa och inne i byggnaderna för att det ska nå 
maximum”. 

5.4.4.4 Tema Implementering 
Beslut som rör CSR tas på hög Nordisk nivå men själva implementeringen skiljer sig sedan åt 
mellan de nordiska länderna. Dorte tycker att det är en klar fördel att strategiska beslut tas på 
koncernnivå så att det får ordentligt med stöd och detta krävs också för att kunna genomföra 
det i hela RSA koncernen. Mindre detaljer tas i dialog med specifika avdelningar som finns 
inom företaget eftersom dessa har den special expertis som en speciell fråga kräver. De CSR- 
och miljömål som finns inom Trygg-Hansa verkställs av olika personer. Inom exempelvis 
miljö finns det en projektgrupp som har ansvaret och där är även facility management 
avdelningen delaktiga. Klimatförändringsprogrammet implementeras främst av Dorte själv. 
De anställda är med och verkställer i den mån de kan vara med, det senaste exemplet på det är 
kampanjen med syftet att”...slå av datorn innan du går hem.” berättar Dorte. Anställda som 
är med och verkställer de uppsatta målen får i allra hösta grad även vara med och utforma 
dem. Det genomförs en extern utvärdering varje år av Trygg-Hansas strategier och de 
uppställda miljömålen utvärderas kvartalsvis. 

Trygg-Hansas CSR-arbete kommer helt klart att utvecklas över tiden tror Dorte. CSR är en 
förutsättning för hur företagen ska uppföra sig, ungefär som sunt förnuft. Sedan är hon, i 
framtiden, inte säker på vilket namn som kommer att användas men anser att det egentligen 
inte spelar någon större roll utan det handlar mer om en process om hur man uppför sig 
ordentligt.  

5.4.3 Medarbetare Trygg-Hansa 

5.4.3.1 Tema Bakgrund 
Tindra som vi valt att kalla medarbetaren på Trygg-Hansa menar att Trygg-Hansa är ett 
modernt företag som strävar efter att tänka flera steg i förväg. Dessutom så arbetar företaget 
mycket med prestationer och belönar detta individuellt, hon menar vidare att det finns stora 
möjligheter att klättra på karriärstegen inom Trygg-Hansa. 

5.4.3.2 Tema CSR 
Tindra vet inte direkt vad CSR är men tror att det är något med det sociala ansvaret, att hjälpa 
till med förbättringar i samhället. Hon vet att Trygg-Hansa arbetar med att ta ett ansvar i 
samhället genom att företaget stödjer en fond som heter Barnolycksfallsfonden som är ett 
samarbete mellan Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Detta samarbete som 
startade 2006 har mynnat ut i en fond som ska forska kring olycksfall för att till exempel 
förebygga skador men även att forska kring behandlingsmetoder när olyckan redan varit 
framme. Det framkom efter intervjuns slut att allt arbete som Trygg-Hansas personal gör för 
fonden sker utan koppling till Trygg-Hansa som företag, Barnolycksfallsfonden ska inte 
förknippas med Trygg-Hansa. 

Tindra vet ej heller om att det finns en speciell avdelning inom Trygg-Hansa som arbetar med 
CSR - frågor men menar att det finns en avdelning som heter SMC som till exempel trycker 
informationsfoldrar för att förebygga sjukdomar samt skador. Tindra tycker att det är viktigt 
att företag i största allmänhet tar ett ansvar i samhället, ”…någonstans måste det ju 
börja…det är extra viktigt att de stora företagen tar sitt ansvar eftersom de har så otroligt 
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många anställda vilket kan göra en stor skillnad i samhället.” Hon säger vidare att ett företags 
samhällsansvar inte behöver vara lönsamt men att det med tiden kan ge en vinning när de 
anställda fått rutin på hur arbetet med samhällsansvaret ska utföras och det fungerar väl inom 
organisationen. Trygg-Hansa delar också ut reflexer till folk på stan via 
Barnolycksfallsfonden vilket Tindra ser som att företaget tar ett socialt ansvar i samhället.  

Tindra berättar att hon som anställd inom Trygg-Hansa inte har några speciella miljökrav på 
sig förutom att minska sina restimmar med flyg vilket är ett led i att minska på 
koldioxidutsläppen. Hon tror inte att dessa mål kommer att medföra att de i Umeå kommer att 
sluta använda sig av flyg som färdmedel men det kan hända att det läggs på en avgift enligt 
lag och att det så småningom kommer att ske en skatteökning som kompensation för 
utsläppen. Privat funderar inte Tindra på att minska sina resor med flyg eftersom det inte finns 
något bättre alternativ för de som bor i Umeå, tåg, anser hon, är så tidskrävande. Trygg-Hansa 
agerar enligt Tindra på ett sätt som överensstämmer med de moraliska samt etiska normerna 
som finns i samhället samt även att företaget fungerar som en god medborgare i samhället och 
gör gott för dess medborgare. 

Tindra har aldrig hört talas om FN:s Global Compact och känner ej heller till de riktlinjer som 
Trygg-Hansa säger att det ska arbeta efter. Tindra anser dock att företagets samhällsansvar har 
förändras genom att försäkringsbolagen nu får ta ett större ansvar vid skador än förut. 

5.4.4.3 Tema Kommunikation 
Den kommunikation som sker inom Trygg-Hansa sker främst via gruppmöten vid olika nivåer 
inom företaget, men det finns även andra kommunikationskanaler såsom intranätet och mail. 
Tindra menar att mail har sina nackdelar, det blir för stort informationsflöde till den enskilde 
individen när mail används och den enskilde kanske inte ens läser den sända informationen. 
Den information som sänds har alltid en ansvarig utgivare vilket gör att de anställde lätt kan 
ge feedback på den sända informationen, det finns oftast en direkt länk till den ansvarige 
personen så feedback eller förslag kommer till rätt person direkt.  

De policys som finns inom Trygg-Hansa finns på intranätet så att de anställda kan läsa dem 
och Tindra berättar att när hon började arbeta hos Trygg-Hansa för ett antal år sedan läste hon 
in sig på deras policys men har sedan dess inte tittat ytterligare på dem. Tindra säger att 
någonstans måste företaget välja rätt forum för att upprätthålla en god kommunikation inom 
företaget och det uppnås enligt henne genom fysiska teammöten, ”…man kan ju inte proppa 
folk full heller…”. Samtidigt som företaget måste välja rätt forum för kommunikationen är det 
även medarbetarens skyldighet att hålla sig ajour gällande vad som händer inom företaget 
tycker Tindra. 

5.4.4.4 Tema Implementering 
Beslut angående företagets samhällsansvar tror Tindra tas relativt högt upp i organisationen, 
på koncernnivå, men är det bara något litet som inte kostar så mycket kan besluten även tas på 
lokal nivå. Ett exempel på detta är Umeå kontorets eventuella planer på att börja källsortera. 
Det positiva med att beslut tas högt upp i organisationen är att det då sprids inom hela 
organisationen, det negativa är att besluten inte blir kontorsanpassade. Hon menar ”Det beror 
lite på vad det är för typ av fråga och vad man har för förutsättningar på kontoret.” Efter att 
själva genomförandet av ett projekt gjorts sker det absolut en utvärdering för att veta vad man 
som företag ska ”…lägga krutet på...” 
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6. ANALYS 
Det här kapitlet kommer att presentera en analys gjord utifrån de valda teorierna som 
presenterats tidigare i uppsatsen. Analysen kommer att vara indelad i de olika företagen 
eftersom vi valt att göra en flerfallstudie. Analysen redovisas temavis där både ansvarig och 
medarbetare är representerade. I slutet av kapitlet kommer det presenteras en korsanalys där 
vi dels kommer att analysera mellan företagen samt mellan samtliga ansvariga och anställda. 
Analysen har vissa inslag av slutsatskaraktär och uppsatsens sista kapitel är mer en 
sammanfattning över studiens viktigaste konklusioner.   

 

6.1 Företag och dess respondenter 
Följande tabell tydliggör vilket företag respondenten tillhör och är ett verktyg för att 
underlätta för dig som läsare om det krävs en uppdatering gällande vilken respondent som hör 
till vilket företag.   

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 9. Företag och dess respondenter  

6.2 Handelsbanken 
 

6.2.1 Tema CSR 
När vi intervjuade Lars Kenneth så framkom det att banken ser Corporate Social 
Responsibility som viktigt för företaget i sig samt gentemot de intressenter som 
Handelsbanken har. Vi anser att Handelsbanken inte följer någon av de definitioner som vi 
valt att presentera under teorikapitlet. EU:s definition på CSR är att det ska ske utanför 
företagets verksamhetsområde samt ske på frivillig basis199. Det Handelsbanken definierar 
som sitt CSR-arbete anser vi mer vara grunddrag för banker generellt, det är ingenting som 
går utanför den ordinarie verksamheten vilket EU har som ett av sina kriterier för att klassas 
som CSR. Vi menar att Handelsbanken inte bidrar till någon samhällsutveckling utanför deras 
verksamhetsområde, vilket är att låna ut pengar till individer och företag, och på det sättet 
bidra till utveckling i samhället.  

För den anställde, Hugo, är CSR ett okänt begrepp men han antar att det handlar om det 
miljöarbete som företaget genomför. Han menar att en bank inte har någon stor 
miljöpåverkan, vilket vi anser kan bero på att en bank inte är ett direkt produktproducerande 
företag och därför inte påverkar miljön nämnvärt. Då de ansvariga menar att CSR är av stor 

                                                 
199 Löhman O. & Steinholtz D. (2003) s. 13 

Företag Grupp Namn 
Handelsbanken Ansvarig Lars Kenneth 
Handelsbanken Medarbetare Hugo 
Länsförsäkringar 
Västerbotten 

Ansvarig Veronika 
Mikael  

Länsförsäkringar 
Västerbotten 

Medarbetare Lena 

Swedbank Ansvarig Staffan 
Swedbank Medarbetare Sven 
Trygg-Hansa Ansvarig Dorte 
Trygg-Hansa Medarbetare Tindra 
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vikt för företaget anser vi att det är en påtaglig brist att de anställda inte ens vet vad begreppet 
står för.  

Syftet med Handelsbankens CSR-arbete är huvudsakligen, enligt Lars Kenneth, att det ska 
vara lönsamt. Lönsamhetsmåttet krävs för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Han 
menar vidare att det inte finns ett direkt motsatsförhållande mellan att vara lönsam, förbättra 
för de anställda och ta hänsyn till miljön utan att ett företag kan arbeta med all tre delar 
samtidigt. Detta kan sammankopplas med Van Merrawijks modell som beskriver förhållandet 
mellan de tre P:na; Profit, People och Planet200. Vi anser att Handelbanken uppfyller de tre 
P:na då banken enligt Lars Kenneth arbetar inom miljö och etik samt vårdar sin relation både 
till kunder och medarbetare men påpekar att lönsamhet är det absolut viktigaste och måste 
komma först för ett företag. Vidare menar vi att det är positivt att Handelsbanken verkar efter 
de tre P:na men ser en viss oro i att lönsamhetsfaktorn kan få för stort fokus. CSR-arbete 
handlar inte enbart om att skapa vinst för företaget utan mer om att skapa balans mellan de tre 
P:na för att uppnå ett hållbart samhällsansvar. 

Handelsbanken arbetar med socialt ansvar genom välgörenhet och sponsring och ej genom 
dess kärnverksamhet. Detta resonemang stöds både av ansvarig samt anställd inom 
Handelsbanken då båda påpekar att det inte är ett produktproducerande företag med stor 
miljöpåverkan. 

Utifrån Lars Kenneths resonemang så uppfyller Handelsbanken samtliga av de fyra nivåerna i 
Carrolls pyramid201. Då Handelsbanken är ett stort och välrenommerat företag som verkar 
ibland annat i Sverige så är det första och andra steget som består av ekonomiskt samt 
juridiskt ansvar automatiskt uppfyllt anser vi. Det krävs för att företag överhuvudtaget ska få 
komma till stånd i Sverige att ekonomiska och juridiska aspekter följs. Vidare menar vi att 
företaget uppfyller de etiska och moraliska normer som samhället ställt upp genom de regler 
de följer internt inom företaget samt externt gentemot dess intressenter. När det kommer till 
den fjärde och högsta nivån, filantropiskt ansvar, är vi dock splittrade. Filantropiskt ansvar 
innebär enligt Carroll att företaget ska vara en god samhällsmedborgare genom de handlingar 
de genomför202 men vi går ett steg längre och anser att ett filantropiskt ansvar innebär att ett 
företag ska bidra till något som gynnar samhället utan att ge PR-avkastning tillbaka till 
företaget. Handelsbanken är engagerade i samhället och ger mervärde till dess omgivning men 
detta engagemang genererar publicitet och marknadsföring till företaget. Detta gör att vi ej 
anser att de når upp till den högsta nivån i pyramiden. Det engagemang de är verksamma 
inom anser vi mer är kopplat till deras kärnverksamhet och ej är en vidareutveckling.  

Välgörenhets- och sponsringssamarbeten är väldigt decentraliserat inom Handelsbanken 
varvid det är svårt att se om det ger någon direkt avkastning på central nivå. Enligt Hugo är 
det upp till varje enskild kontorschef att bestämma om och i så fall vart sponsring och 
välgörenhet ska gå. Han kan inte komma på något samarbete eller projekt som det skänkts 
pengar till utan minns bara den mer centrala donationen som givits till Handelshögskolan. 
Såsom vi påpekat ovan så anser vi inte att Handelsbanken hamnar på den högsta nivån i 
Carrolls pyramid då deras filantropiska ansvar genererar marknadsföring för företaget. I 
dagens samhälle är konkurrensen hård och företag måste ta till vissa knep för att profilera sig 
och detta kan uppnås genom sponsring då företaget får tillfälle att koppla ihop företagsnamnet 
med en god gärning. Handelsbankens donation till Handelshögskolans kan anses som en 

                                                 
200 Marrewijk M. (2003) s. 101 
201 Carroll A. B, (1991) s. 42 
202 Carroll A. B. (1991) s. 42 
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gärning som gör gott för samhället men vi anser att banken vinner mycket marknadsföring på 
en sådan donation då företagsnamnet finns representerad på Handelshögskolan203. Vi menar 
att utifrån detta kan man diskutera om sponsring och välgörenhet kan klassas som ett CSR-
arbete eller om det är ett marknadsföringsverktyg. 

Handelsbanken har inte skrivit under FN:s Global Compact204. Vi anser att Handelsbanken 
uppfyller samtliga riktlinjer som Global Compact verkar efter och skulle därmed kunna vara 
en medlem som stödjer dessa principer utan att en förändring behöver ske.  

Företaget är ej heller certifierat enligt ISO 14 001 och Lars Kenneth menar att ett certifikat 
enbart är något som visas upp för omgivningen och Handelsbanken har därför valt att 
fokusera på miljön i allt som görs i det dagliga arbetet. Vi anser att företaget, då de har ett 
genomarbetat miljöfokus skulle vara miljöcertifierade för att få extra tyngd och trovärdighet. 
Har man inget att dölja så kan man lika gärna vara delaktig och om nu Handelsbanken arbetar 
aktivt med miljön varför då inte få det på pränt. Hugo som är anställd på Handelsbanken anser 
dock att man inom företaget ej pratar så mycket om miljöpåverkan utan fokus ligger på 
kostnadsmedvetenhet.  

De intressenter Lars Kenneth nämner, så som kunder, medarbetare, ägare, leverantörer och 
NGO:s och dess brist på inflytande när det gäller företagets CSR-arbete anser vi kan ses som 
motiv för att företaget använder sig av Rehmans enkla intressentmodell205. Vissa intressenter 
har större inflytande än andra och det förekommer ej så tydlig interaktion dem emellan.  

6.2.2 Tema Kommunikation 
Handelsbanken använder sig av tvåvägskommunikation då det finns en interaktion mellan det 
som kommuniceras mellan de olika nivåerna inom företaget. Detta kopplar vi samman till 
Schramm´s kommunikationsmodell206. De kommunikationskanaler som används är intranät, 
mail, årsredovisningar och rapporter samt möten och utbildningar. Företaget använder sig 
mest av teknologikanaler då dessa är lätta att använda och snabbt når ut till många. Den brist 
vi ser med de teknologiska kanalerna är att det ofta läggs ut information på exempelvis 
intranätet men att detta sällan läses. Det informationssamhälle vi idag lever i gör att vi 
ständigt är mottagare till olika sända meddelanden och det är lätt att tappa information som är 
viktig då informationskvoten är så hög207.  De skriftliga kanalerna, så som årsredovisningar, 
skickas ut till de anställda för att ge de anställda möjlighet att sätta sig in i organisationen. 
Lars Kenneth menar dock att dessa rapporter inte läses av de anställda i allt för stor grad och 
att det är svårt att tvinga någon till det. Det är därför viktigare med face-to-face kanalerna som 
innebär möten och forum där det tas upp relevant information och diskussioner kring frågor 
som dyker upp208. De anställda genomgår en utbildning vid anställningens början där de får 
lära sig om bankens filosofi och ståndpunkter. Bristen med denna utbildning anser vi är att 
den inte sker kontinuerligt. Hugo som arbetat ett flertal år inom banken har enbart genomgått 
denna grundläggande utbildning vid starten av hans anställning och har sedan ej haft någon 
vidareutbildning om bankens grundläggande värderingar. Vi anser att de anställda 
kontinuerligt måste uppdateras på företagets värderingar för att kunna hålla samma riktlinjer 
och värderingar utåt mot omgivningen. Värderingar är inget som är hugget i sten utan de kan 

                                                 
203 www.usbe.umu.se   2009-01-08 kl. 15:54 
204 www.regeringen.se   2008-11-30 kl. 10:42 
205 Rehman E. ( 1967) s. 36 
206 Severin W. & Tankard J. (1992) s. 46-47 
207 O’Kane P. & Hargie O. (2007) s. 24-25 
208 Westmyer S. DiCiocci R. &  Rubin R. (2007) s. 42-44  
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förändras, dels på grund av de intressenter företaget har och det inflytande dessa förfogar 
över, och dels på det ständigt förändrade samhället.  

Lars Kenneth lyfter fram problematiken med kommunikation då det i flera fall är svårt att få 
informationen att nå ut till de som det är tänkt att nå ut till. Han menar vidare att de anställda 
inom företaget ej är några ”bokstavsfanatiker” och att de ej till hundra procent är insatta i de 
policys och andra dokument som företaget har. Vi håller med Lars Kenneth om att man inte 
behöver kunna dokument och policys ordagrant men man bör som anställda känna till de 
dokument som finns i stora drag. Vi anser att det är en förutsättning för att kunna använda det 
i det dagliga arbetet. Som det är idag på Handelsbanken så har vår respondent Hugo ingen 
kännedom om de dokument företaget har. På hemsidan står det att det dagliga arbetet ska 
influeras av flera olika policy dokument, och frågan vi ställer oss är hur detta kan ske då de 
anställda ej är insatta i den information som finns.  

6.2.3 Tema Implementering 
Beslut kring CSR menar Hugo tas på endera central eller lokal nivå. Lars Kenneth menar 
dock att det finns tre nivåer där besluten tas; lokalt, regionalt och centralt. Hugo påpekar att 
inom Handelsbanken finns en decentraliserad organisation och det är lätt för de anställda att 
komma med frågor och idéer. Han anser att det är positivt att det ej är så toppstyrt och att 
förslag och fundering tas på allvar. Vissa beslut tas enligt ”top-down” perspektivet209, detta 
kan vara beslut som är av större karaktär och rör hela den svenska koncernen. Fördelen med 
detta perspektiv är att alla kontor följer samma principer och att de anställda får samma mål 
att sträva efter men vägen dit får man själv styra för. Nackdelen med att beslut tas på central 
nivå är att det saknar den lokala anpassningen, vissa kontor har bättre förutsättningar än 
andra. Handelsbanken jobbar bland annat med att minska koldioxidutsläpp. Att uppnå detta är 
kanske lättare i Stockholm där du har tunnelbanan som alternativ men här i Umeå saknas 
andra alternativa färdmedel. Det implementeringsproblem som forskare pratar om i 
litteraturen gällande verkställighet av beslut kan reduceras genom att man arbetar på ett 
decentraliserat sätt210. På Handelsbanken tas målen på central nivå men själva verkställigheten 
beslutas på lokal nivå. Detta anser vi motiverar personalen och kan leda till att man är mer 
villig att ta till sig de förändringar man möter från högre instanser.  

Handelsbanken använder sig av relativa mål och ej absoluta mål enligt Lars Kenneth. Detta 
anser vi är en brist för företaget. De relativa målen går ut på ATT man ska bli bättre men det 
finns ingen mållinje för de anställda att sträva efter. Vi håller med Lars Kenneth om att ett 
företag ej ska sätta mål och efter att de nått det uppställda målet bara kan luta sig tillbaka och 
vara nöjda. Men vi anser att ett företag bör ha absoluta mål och en tidsplan för detta och att 
löpande utvärdering och uppföljning sker för att se hur långt man kommit. Att ett absolut mål 
blir verkställt betyder inte att ”jobbet är gjort” utan då ska man blicka ännu högre, det gäller 
att hela tiden ha något att sträva mot.   

Vissa beslut, anser Hugo, följer mer ”bottom-up” perspektivet211 då de anställda får vara med 
och besluta i viktiga ärenden. Han menar att organisationen mer fungerar som en upp- och 
nervänd pyramid mer än den traditionella. Det positiva med detta, anser vi, är att de anställda 
kan känna sig mer motiverade och får större inflytande. De anställda blir mer anpassade och 
har större inblick i företagets beslut och grunder212.  

                                                 
209 Hasenfeld Y. & Brock T. (1991) s. 452 
210 Sannerstedt A. (2001) s. 16 
211 Hasenfeld Y. & Brock T. (1991) s. 452 
212 Sannerstedt A. (2001) s. 38 
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Inom Handelsbanken anser vi att vi kan skönja mer av det närbyråkratiska perspektivet än det 
traditionella213. Vissa frågor och beslut tas på traditionellt sätt av de högre nivåerna men i 
många fall är styrningen mer indirekt och de anställda kan själv vara med och påverka samt 
organisera hur arbetet ska skötas.  

6.3 Länsförsäkringar Västerbotten 
 
6.3.1 Tema CSR 
Länsförsäkringar Västerbotten använder sig inte av begreppet Corporate Social 
Responsibility, utan pratar mer om samhällsengagemang och att skapa kvalité och säkerhet 
för länet. För de respondenter vi intervjuat är CSR ett okänt begrepp men de antar att det 
handlar om ett socialt ansvar. Länsförsäkringar Västerbotten använder sig därmed inte av 
någon av de definitioner av CSR som vi valt att presentera i denna studie. Vi anser dock att 
företaget skulle kunna bruka begreppet CSR då det arbete de genomför gentemot samhället 
kan klassas som ett ansvarsarbete utifrån kända definitioner214. Då andra företag inom samma 
bransch använder sig av CSR som begrepp och då det begreppet är mer allmänt känt för 
omvärlden så anser vi att det kan vara en fördel för ett framgångsrikt företag som 
Länsförsäkringar att också använda denna definiering. CSR-engagemang ska vara frivilligt för 
ett företag och på något vis bidra till samhällets utveckling. Försäkringsbolag har som 
kärnverksamhet i uppdrag att bidra till samhällsutvecklingen, de försöker ge kunderna de 
bästa försäkringslösningarna och utbildning i förebyggande arbete för att skapa ett tryggt 
samhälle. Vi anser därmed att Länsförsäkringar Västerbotten inte bidrar till någon 
samhällsutveckling utöver deras egentliga verksamhetsområde utan mer fokuserar på den 
nytta deras kärnverksamhet gör för omgivningen. Dock har företaget ett frivilligt engagemang 
som behandlar miljö och sponsring vilket kan klassas till CSR-arbete och som kan anses ligga 
utanför deras grundverksamhet.   

Det huvudsakliga syftet med Länsförsäkringar Västerbottens samhällsengagemang är enligt 
respondenterna det miljöfokus företaget har. Miljö är mest uttalat inom verksamheten och ska 
karakterisera det arbete företaget utför. Internt sker miljöarbete genom papperssortering och 
externt sker det genom påverkan på leverantörer, verkstäder, företag och deras sätt att arbeta 
med reparationer och material samt det sätt de tar tillvara på material vid exempelvis skada på 
byggnad. Det arbete företaget utför när det gäller samhällsansvar behöver ej vara lönsamt. 
Veronika och Mikael menar att det inte finns något krav på lönsamhet men i längden 
genererar arbetet oftast en vinst. Utifrån Van Marrewijks modell215 gällande de tre P:na så kan 
Länsförsäkringar Västerbotten kopplas starkare samman med två av P:na. Företaget arbetar 
mycket med miljöfrågor och har ett starkt fokus på miljö i allt de gör, de påpekar också deras 
goda personalåtgärder och låga sjukfrånvaro vilket är en följd av god personalpolitik inom 
företaget. Företagets samhällsansvar sett utifrån ett vinstperspektiv pratar man inte om utan 
det som lyfts fram är att det arbete företaget utför självklart kostar pengar men att man i 
längden måste våga satsa för att vinna. Vi anser att det är positivt för företaget med deras 
starka fokus på miljö och anställda och menar att de har en sund balans mellan de tre P:na. 
Detta anser vi leder till en fortsatt hållbar utveckling för Länsförsäkringar Västerbotten som 
företag.  

                                                 
213 Björkemarken M. (1995)  s. 62 
214 Så som EU;s definition av CSR begreppet, ”…ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund 
integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter utöver vad 
lagen kräver” 
215 Marrewijk M. (2003) s. 101 
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CSR-arbetet är organiserat olika inom olika företag och detta beror främst på hur företagets 
ledning väljer att tolka företagets roll i samhället216. Länsförsäkringar Västerbotten arbetar 
med samhällsansvar både genom ansvar som välgörenhet/sponsring och som ansvar genom 
kärnverksamheten217. Detta resonemang stöds av både ansvariga och anställd inom företaget. 
De menar att Länsförsäkringar tar sitt ansvar gentemot samhället genom de produkter de 
förmedlar till kunderna och genom den hjälp de kan erbjuda om olyckan skulle vara framme. 
Detta är deras kärnverksamhet men ses också som ett samhällsansvar. Företaget arbetar med 
sponsring genom samhälle, näringsliv och kultur. De satsar relativt mycket på 
idrottssponsring och vill försöka nå ut på bredden i Västerbotten. På Länsförsäkringar 
Västerbottens hemsida står det ingenting gällande företagets sponsringssatsningar218. 
Föreningar ska på längre sikt kunna gå in via hemsidan och ansöka om sponsring samt se 
vilka lag som företaget valt att stödja219. Lena, anställd på Länsförsäkringar, har ingen aning 
om vilka föreningar företaget stödjer. Hon säger att personalen i stort inte vet vilka lag eller 
vilka föreningar som företaget sponsrar och det är inget som företaget lämnar ut information 
kring. Vi anser att Länsförsäkringar Västerbotten tydligare ska meddela vilka föreningar de 
sponsrar. Både anställda och intressenter till företaget kan finna ett intresse i att se vilka 
Länsförsäkringar har samarbete med. Vi menar att det ansvar företag tar genom att stödja 
exempelvis idrottsföreningar är något man bör premiera och att det självklart ska stå på 
hemsidan så att intressenter och anställda kan få kännedom om det. Länsförsäkringar 
Västerbotten arbetar också med välgörenhet då de skänker pengar till BRIS. Det ansvar 
företaget tar genom sponsring och välgörenhetsarbete gynnar dock företaget genom att 
företagets logga syns tillsammans med föreningarna och organisationerna i olika 
sammanhang. 

Sett utifrån det resonemang Veronika och Mikael för gällande ekonomi, moral, juridik och 
välgörenhetsarbete så uppfyller Länsförsäkringar Västerbotten alla nivåer i Carrolls 
pyramid220. Den ekonomiska och juridiska nivån är väldigt lätt för företag i Sverige att nå upp 
till då det kan ses som ett krav att dessa är uppfyllda innan man kan klassas som ett 
fungerande företag. Etiska och moraliska aspekter har företaget arbetat ganska grundligt med 
och Lena menar att det är viktigt att ha ett moraliskt tänkande för att egentligen jobba med 
försäkringar. Företaget följer vissa normer och har en etik och moralpolicy som alla bör känna 
till. Denna presenteras dock inte skriftligt på hemsida vilket vi anser negativt då det kan vara 
bra för anställda samt intressenter att få en inblick i företagets värderingar. Att följa vissa 
normer och att man som företag har ett etiskt ställningstagande är något som företaget kan 
trycka på anser vi. Den sista nivån i pyramiden som behandlar filantropiskt ansvar anser vi att 
Länsförsäkringar är och snuddar vid. Företaget har sponsrings – och välgörenhetssamarbeten 
men dessa genererar i sin tur marknadsföring till Länsförsäkringar i och med att företagets 
logga kopplas samman till olika föreningar/organisationer. Sett utifrån vår synvinkel anser vi 
att det filantropiska ansvaret ej ska generera PR fördelar och därmed når inte Länsförsäkringar 
ända upp till toppen av pyramiden. Dock hamnar de på den fjärde nivån utifrån Carrolls 
definition då de kan ses som goda samhällsmedborgare. Både de ansvariga och den anställde 
som vi intervjuat menar att Länsförsäkringar Västerbotten gör gott för samhället och är en god 
samhällsmedborgare/arbetsgivare. Vi håller med i detta resonemang och anser också att detta 
företag gör gott för samhället, dels genom deras grundverksamhet samt genom det 
välgörenhetsarbete vi fått information om. Ett projekt företaget lyckosamt genomfört är att 
                                                 
216 Grafström M., Göthberg P. & Windell K. (2008) s. 47 
217 Grafström M., Göthberg P. & Windell K. (2008) s. 121-122 
218  www.lansforsakringar.se   2008-12-06 kl. 10:16  
219 www.lansforsakringar.se   2008-12-06 kl. 10:16 
220 Carroll A. B. (1991) s. 42 
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reflexmärka renar i syfte att försöka förhindra trafikolyckor. Detta projekt anser vi visar på 
deras goda samhällsengagemang och kan tillhöra det filantropiska ansvaret då de inte fått ut 
någon PR-fördel genom detta.  

Vi anser att om Länsförsäkringar Västerbotten väljer att använda begreppet CSR och lägger 
sitt samhällsengagemang under det så kan företaget även ingå i FN:s Global Compact221. Vi 
menar att företaget vekar efter Global Compacts riktlinjer gällande mänskliga rättigheter, 
arbetsmiljö, miljö och korruption. Dessa riktlinjer är ganska lätta för svenska företag att 
anamma då de redan innan måste ha dessa som grund för att ens få starta upp ett företag. 
Länsförsäkringar Västerbotten kan därmed gå med i FN:s Global Compact utan att några 
förändringar behöver göras och deras medverkan i detta kan också ge en tyngd till fördel för 
företaget. Vi anser att det bara är positivt om man deltar inom detta samarbete då det visar på 
att man är seriös i sitt engagemang.  

Länsförsäkringar Västerbotten är certifierade enligt ISO 14001, Veronika och Mikael är noga 
med att påpeka att miljö har ett ständigt fokus inom företaget. Lena som är anställd inom 
företaget vet också om denna certifiering. Årligen genomförs en revision på företaget då en 
kontrollmyndighet från staten kollar de anställdas kännedom gällande miljöpolicyn. Vid 
intervjun med de ansvariga, Veronika och Mikael, ansåg vi att detta med en kontroll lät bra 
och kunde leda till att de anställda tog större ansvar och kände sig villiga att sätta sig in i de 
policys som företaget står för. Ges det dock möjlighet att innan denna kontroll läsa på 
materialet så anser vi att hela poängen går förlorad. Läser den anställde på materialet en dag 
innan så ligger kunskapen bara ytigt och man vet egentligen inte vad företaget står för i grund 
och botten, detta ska mer sitta i ryggmärgen om man jobbat inom företaget ett tag.   

Länsförsäkringar Västerbotten anser att deras kunder är deras huvudsakliga intressenter då de 
också är deras rättmätiga ägare. De menar att alla privatpersoner och företag inom 
Västerbottens län kan anses som företagets intressenter. Ägarna och de anställda anser vi har 
en ganska nära kontakt till företaget och besitter en större makt gentemot företaget än andra 
intressenter. Vi anser därför att den enklare intressentmodellen, Rehmans222, är lämplig för 
detta företag. Det förekommer ej så stor interaktion mellan alla intressenter utan vissa 
intressentgrupper har större inflytande i företaget samt är mer beroende av företaget.  

De ansvariga på Länsförsäkringar Västerbotten tror att de anställda uppfattar företagets 
miljöarbete som positivt och att det är väldigt tydligt vad företaget står och verkar för när det 
gäller miljö. Dock tror de inte att annat samhällsarbete som företaget utför är lika tydligt för 
de anställda. Skadeförebyggande arbete har företaget dock arbetat mycket med att få ut till de 
anställda så att de ska vara medvetna om hur man på bästa sätt förebygger olyckor och kan 
förmedla detta till kunderna. Vi upplever att Lena, som är anställd på företaget, är väl insatt i 
företagets skadeförebyggande arbete samt är medveten om det miljöarbete som utförs men 
saknar, så som de ansvariga också påpekat, kunskap om annat samhällsengagemang som 
företaget är engagerat i, till exempel sponsorsamarbeten.  

 
6.3.2 Tema Kommunikation 
Länsförsäkringar Västerbotten använder sig av tvåvägskommunikation där anställda gärna 
kan komma med åsikter och idéer upp till de högre nivåerna. Detta företag kan också kopplas 
samman med Schramm´s cirkelformade kommunikationsmodell där det sker en interaktion 

                                                 
221 www.regeringen.se    2008-11-30 kl. 10:42 
222 Rehman E. (1967) s. 36 
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mellan sändare och mottagare och de olika nivåerna inom företaget223. Företaget använder sig 
av intranät, mail, möten, utbildningar och diverse rapporter som kommunikationskanaler. 
Fördelar och nackdelar med dessa kommunikationskanaler följer det ovan angivna 
resonemanget, (se Handelsbanken 6.2.2). Användande av intranätet är mest vanligt 
förekommande och där läggs relevant information ut som måste nå samtliga i personalen. 
Lena anser att när det kommer till information via mail så kan det ibland bli för mycket, det 
blir för långa sändlistor och ibland hamnar information i fel händer. 
Kommunikationskanalerna väljs därför ut beroende på vilken sorts information det är och hur 
många som berörs. Det förekommer ej så många skriftliga kanaler, mer än årsredovisningen, 
utan det mesta är idag datoriserat och den anställde kan söka på intranätet om han/hon har 
några funderingar kring någon produkt/tjänst. Den fördel vi ser med att företaget använder sig 
av intranät och andra teknologiska kanaler är att det kan ske en snabb kommunikation där alla 
anställda kan få tillgång till materialet direkt. Detta kan förhindra att felaktig information går 
ut till kunder vilket kan leda till att missnöje förhindras. Företaget arbetar också med öppna 
kontorslandskap vilket motiverar för face-to-face kommunikation. Detta anser vi är positivt då 
de anställda lätt kan byta erfarenheter och få hjälp om så krävs.  Gruppkanaler som används är 
teammöten där anställda får möta avdelningschef och diskutera aktuella ärenden. Denna kanal 
anser vi är positiv då den kan leda till djupare kunskap hos de anställda genom att lära sig av 
sina medarbetare. Det kan vara bra att få lyfta upp funderingar och diskutera kring produkter 
och tjänster som företaget handlar med. Den brist som finns när det gäller kommunikation 
inom Länsförsäkringar Västerbotten anser Lena är tidsaspekten. Det ges ej möjlighet för en 
anställd att sitta ner och läsa in sig på material och policys som finns utlagt på hemsida och 
intranät. Denna brist anser vi att företaget måste arbete med då det är viktigt att de anställda är 
uppdaterade. Företaget måste ge de anställda de resurser som krävs för att kunna ta till sig den 
kommunikation som förmedlas ut till dem.  

6.3.3 Tema implementering 
Beslut kring övergripande frågor och riktlinjer tas av ledningsgruppen där VD, 
avdelningschefer och fackliga representanter deltar. Veronika och Mikael menar att dessa 
centralt tagna beslut sedan fördelas ut till ansvariga på respektive avdelning. De påpekar att de 
har stor delaktighet i beslutsprocessen när det kommer till det egna länsbolaget. De ansvariga 
pekar på en decentraliserad organisation där vissa beslut tas enligt ”bottom-up224” 
perspektivet. Detta resonemang som de ansvariga för är dock i motsats till det resonemang 
som den anställde har fört. Lena menar istället att det är mer toppstyrt och att lagt beslut 
ligger men att det ska verkställas på lägre nivåer. Hennes resonemang tyder mer på en 
centraliserad organisation som följer ”top-down” perspektivet225. Fördelen med ”top-down” 
perspektivet är att Länsförsäkringar och dess 24 länsbolag har samma grundprinciper som de 
följer och att de arbetar mot gemensamma mål. Det är sedan upp till varje länsbolag att själva 
utforma de villkor de vill följa varvid de kan få en lokal förankring och se till vad som passar 
bäst för just detta län. Förslag och feedback är något både de ansvariga och den anställde 
trycker på som vikiga komponenter. Veronika och Mikael menar att det är vanligt 
förekommande med förslag från de anställda och att dessa tas emot med öppna armar. 
Anställda kan, inom det egna länsbolaget, vara med och påverka i viss mån och det 
förekommer ofta diskussioner med berörda områdesansvariga gällande villkor och 
inkommande kundfrågor. En fungerande dialog anser vi är viktig inom ett sådant stort 
länsbolag som Länsförsäkringar Västerbotten är. Utvärdering och uppföljning anser vi är det 

                                                 
223 Severin W. J. & Tankard J W. Jr. (1992) s. 46-47 
224 Hasenfeld Y. & Brock T. (1991) s. 452 
225 Hasenfeld Y. & Brock T. (1991), s. 452 
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viktigaste i en beslutsprocess. Att ta ett beslut är bara det första steget och beslutet blir helt 
verkningslöst om det inte implementeras på rätt sätt.  

Inom företag finns olika roller när det gäller implementering, den som tar beslutet och den 
som måste implementera beslutet. Det är viktigt med en harmoni mellan dessa roller och att 
beslut kan implementeras på ett lyckosamt sätt.226 Länsförsäkringar Västerbotten följer enligt 
den anställdes synpunkter det traditionella perspektivet227 där rollerna är tydligt uppdelade 
och styrning sker från beslutsfattarens sida. De ansvariga menar dock att företaget verkar efter 
ett närbyråkratiskt perspektiv228 där de anställda får vara med och utforma besluten. De anser 
att styrningen sker indirekt och att de anställda själva får organisera arbetet utifrån det beslut 
som ska verkställas. Vi anser att det närbyråkratiska perspektivet är något företag bör sträva 
att verka efter. Det sista perspektivet som står för ett nätverk av olika aktörer229 där alla 
samarbetar när det gäller utformningen av beslut är inte aktuellt inom detta företag. Det krävs 
för Länsförsäkringar Västerbotten att de har vissa grundläggande riktlinjer de följer och att 
dessa tas på central nivå. Inom dessa riktlinjer kan sedan Länsförsäkringar Västerbotten själva 
välja implementeringsstrategi och vilka nivåer som får ta huvudansvar för det tagna beslutet. 
Inom Länsförsäkringar i Umeå så tas beslut av avdelningschefer och sedan får de olika 
teamen ansvara för att implementeringen blir framgångsrik och inom dessa team är det relativt 
fritt för de anställda att också vara med och påverka.   

6.4 Swedbank 
 
6.4.1 Tema CSR  
Staffan Dahlbäck påpekar i intervjun att bankbranschen mer ska ses som en 
samhällsinstitution och inte som ett vanligt företag. Detta resonemang kan vi till viss del 
stödja. Han visar på en skillnad mellan banker och producerande företag och menar att det 
ställs högre krav på bankbranschen. Banker har ett stort ansvar gentemot befolkningen då de 
ser till så att människor kan låna och spara pengar samt har ett stort ansvar för samhället då de 
kan låna ut pengar för att verka för en god utveckling av samhället. Dock anser vi att ”vanligt 
producerande företag” också har ett stort ansvar gentemot samhället när det gäller 
produktionssätt, material, anställda och produktionsområde. Banker kanske känner att de har 
höga krav de måste leva upp till men vi menar att detsamma gäller för produktproducerande 
företag.  

Swedbank väljer att definiera begreppet CSR på sitt egna sätt. Deras definition230 
överensstämmer inte helt med EU:s definition vilken trycker på frivillighetsaspekten och att 
arbetet ska ske utanför företagets verksamhetsområde. Vi anser mer att Swedbanks definition 
kan ses som grunddrag för verksamheten. De båda definitionerna är dock liknande när det 
gäller att företaget ska ta ansvar för de effekter tagna beslut kan få samt att hänsyn ska tas till 
de intressenter företaget har. Sven, som är anställd på Swedbank, känner inte till begreppet 
CSR. Då det via hemsidan framgår att Swedbanks CSR- arbete ska genomsyra hela 
verksamheten231 så anser vi det vara en stor brist att företagets anställda inte har kännedom 

                                                 
226Sannerstedt A. (2001) s. 18 
227 Björkemarken M. (1995)  s. 53 
228 Björkemarken M. (1995) s. 62 
229 Sannerstedt A. (2001) s. 19 
230 ”CSR handlar om bankens ansvar rörande beslut och aktiviteter som ger effekter på miljö och samhälle, detta uppnås 
genom ett öppet och etiskt handlande. Detta ska överensstämma med; den hållbara utvecklingen samt välfärden i samhället 
och med hänsyn till intressenternas förväntningar, följa de lagstiftningar och internationella normer som finns. Allt detta ska 
integreras i Swedbank samt alla dess aktiviteter.” 
231 www.swedbank.se   2009-01-13 kl. 15:10 
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om den policy företaget har antagit. Staffan på Swedbank är CSR-koordinator. Företaget 
använder sig av den titeln, menar Staffan, då samhällsengagemang är en så grundläggande del 
av deras varumärke och omfattas av alla individer i företaget. Att alla individer ska omfattas 
låter väldigt bra i teorin men i praktiken verkar det dock inte fungera på det sättet. Staffan tror 
att om de skulle gå ut på företaget och visa de anställda en definition på deras CSR- arbete 
och den policy de arbetar efter så skulle de uppfatta det samhällsarbetet som företaget sysslar 
med som positivt. Han påpekar dock att som det är i dagsläget så är inte de anställda insatta i 
CSR. Skulle begreppet komma på tal så skulle de anställda bli väldigt frågande kring 
begreppets innebörd. Detta antagande som Staffan gör kan vi bekräfta då den anställde vi 
intervjuat inte har den ringaste aning om vad CSR är eller att det finns en CSR- policy för 
Swedbank. Staffan menar att de anställda vet det vad de behöver veta när det kommer till att 
bemöta kunder, ex banksekretess och så vidare, men inte så mycket kring företagets policys.  

Syftet med Swedbanks CSR- arbete följer modellen över Van Merrawijks tre P:n232. Miljön är 
en viktig komponent för företaget och den anställde vi intervjuat framhäver det miljöarbete de 
anställda utför internt och den vikt företaget lägger vid att försöka göra det de kan för miljön. 
Swedbank arbetar också med de anställda i fokus och lägger vikt vid mänskliga rättigheter 
och arbetsvillkor. När det gäller vinst anser Staffan att det är högst tveksamt om det är en 
viktig faktor men samtidigt menar han att det måste finnas en lönsamhetsdimension i det 
företaget gör för annars kan man inte motivera det internt. Vi anser att Swedbank verkar efter 
de tre P:na och att det verkar finnas en bra balans mellan dem där det ej finns något 
övervägande fokus åt något håll. 

Swedbank har organiserat CSR som både ett ansvar genom deras kärnverksamhet samt genom 
välgörenhet/sponsring233. Företaget anser att de är en positiv kraft i samhället och att detta 
genomsyrar det dagliga arbetet och alla anställdas handlingar. I kärnverksamheten ska 
företaget alltid arbeta med ett samhällstänk och de anser att de tar ett ansvar genom att ge den 
bästa lösningen för kunderna. Swedbank arbetar ej med välgörenhet då det strider mot 
aktiebolagslagen. Staffan redogör dock för att vissa lokala sponsringsprojekt förekommer och 
detta intygar även den anställde när vi intervjuar honom. Swedbank är ett stort och 
välrenommerat företag och att de figurerar som sponsorer till bland annat idrottslag anser vi är 
en självklarhet. Dock fungerar deras sponsringsamarbeten som marknadsföring för företaget 
och den ansökan som krävs för att föreningar ska få söka sponsring anser vi är för inriktad på 
att ge vinning till Swedbank själv. Swedbanks samarbete med Friends kom under intervjun 
upp till diskussion och Staffan blev lite ställd då vi påpekade Swedbanks krav på exponering. 
Vi anser att det är en brist att koordinatorn för CSR inte är helt insatt i de samhällssamarbeten 
företaget har och att hemsidan och en representant från företaget ger sådan motstridig 
information.   

Swedbank uppfyller, i likhet med ovan nämnda företag, de två första nivåerna i Carrolls CSR 
pyramid234 i och med de krav som finns i Sverige gällande ekonomi och juridiskt ansvar. 
Företaget arbetar med etik i den svenska verksamheten, vilket motiverar att Swedbank även 
uppfyller den tredje nivån i pyramiden. Det filantropiska ansvaret uppfyller Swedbank, sett 
utifrån Carrolls definition, när det gäller att vara en god samhällsmedborgare. Genom den 
kärnverksamhet de bedriver och de sponsringsamarbeten de ingår i kan de klassas som 
ansvariga för samhället och som goda samhällsmedborgare. Vi anser dock att det filantropiska 
ansvaret mer ska bygga på ren välgörenhet, då företagen ej ska ingå i samarbeten med 

                                                 
232 Marrewijk M. (2003) s. 101 
233 Grafström M. Göthberg P. & Windell K. (2008) s 121-122 
234 Carroll A. B. (1991) s. 42 
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anledning av de vinster det kan generera, och menar att Swedbank därför inte riktigt når upp 
till den fjärde nivån.  

Swedbank har undertecknat FN:s Global Compact för att visa deras seriösa ståndpunkt när det 
gäller dessa frågor. Vi anser att det erkännande Swedbank gör genom att underteckna dessa 
riktlinjer är mycket bra för företaget. Det visar att de ser allvarligt på anställdas rättigheter och 
den miljöpåverkan företag har idag och det ger trovärdighet och tyngd för företaget. Sven som 
är anställd inom Swedbank har aldrig hört talas om FN:s Global Compact och är ej medveten 
om att företaget undertecknat detta och ska verka efter principerna inom verksamheten. Denna 
information, om att Swedbank ingår i Global Compact, finns tillgänglig på Swedbanks 
hemsida men är inte något som de anställda har kännedom om. Här visas en tydlig brist i 
kommunikation mellan företagens olika led. På hemsidan står klart och tydligt om företagets 
CSR-policy och hur företaget använder sig av detta i det dagliga arbetet men det kan ju ej 
anses fungera korrekt i praktiken då inte ens de anställda inom företaget har kännedom om att 
det existerar en policy.   

Swedbanks svenska verksamhet är miljöcertifierade enligt ISO 14001, vilket Sven som är 
anställd på företaget inte hade kännedom om. Han vet att det förekommer miljöarbete och att 
de anställda ska ha ett miljötänk inom banken men inte att företaget är certifierat. Miljö ses 
som en hållbarhetsfråga och är oerhört viktigt för företaget menar Staffan. För att vara 
certifierade krävs att man sätter upp mål och hela tiden strävar efter att bli bättre. Vi menar att 
det är lite frågetecken kring att företaget sätter upp mål som de ska följa men att de anställda 
inte är insatta i dem. Om företaget hela tiden ska sträva efter att bli bättre när det gäller miljö 
så krävs att man ständigt arbetar för detta och vi anser att det inte går att genomföra ett 
utvecklande arbete om det bara är de högsta nivåerna inom företaget som är insatta i 
målsättningen då det i praktiken är de anställda som måste verkställa dem.  

Staffan på Swedbank menar att deras huvudsakliga intressenter är kunder, aktieägare, 
anställda, samhälle och NGO:s. Han menar att dessa samverkar med varandra och företaget. 
Vi anser att Swedbank kan kopplas samman med den utvecklade intressentmodellen där bland 
annat intressegrupper, så som NGO:s har lagts till, och där det sker mer interaktion mellan de 
olika intressenterna235. Swedbank är ett stort företag och är därmed med och påverkar i väldigt 
många led, detta medför att de sitter som en spindel i nätet med flera andra företag och 
organisationer runt sig som även de påverkas/kan påverka.  

6.4.2 Tema kommunikation 
CSR-arbete är inte något som kommuniceras ut direkt till kontoren, säger Staffan. Projekt som 
genomförts redogörs för via hemsidan och sedan är det upp till varje kontor att ta upp detta. 
Detta kommunikationsförfarande anser vi har klara brister då vi genom intervju med den 
anställde fick uppfattningen om att kontoren inte går ut med all information de erhåller från 
högre instanser. De anställda kan därmed aldrig få möjlighet att sätta sig in i projekt som 
genomförts. Vissa kontor kanske inte har för avsikt att för jämnan studera hemsidan och vad 
koncernen gör på högre nivåer men det kan vara bra att vara till viss del insatt för att kunna 
föra en enhetlig bild utåt. Vi som ej är verksamma inom företaget kan kolla upp information 
via deras hemsida och ibland kan det, som i fallet med denna studie, vara så att vi är mer 
insatta i vissa handlingar som företaget använder sig utav och projekt som företaget utfört. Vi 
skulle inte uppleva det som något positivt om vi som anställd blev konfronterade av någon 
utifrån med fakta gällande företaget som de själva ej är insatta i. Den mätning som årligen 
görs av de anställdas attityder och kännedom om företaget skulle vi vara intresserade av att ta 
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del av. Den brist vi ser när det gäller kommunikation och implementering inom företagets 
olika led gör att vi funderar över om dessa mätningar kan ge något bra resultat.  

Swedbank följer mer en envägskommunikation, Schematic Diagram236, där beslut 
kommuniceras ut från beslutsfattaren till verkställaren. Möjlighet till feedback finns men det 
sker via avdelningschefer så anställda kan ej ha en direkt dialog med de ansvariga. Störningar 
kan förekomma i denna modell vilket vi menar att det gör inom företaget då policys ej verkar 
ha lyckats nå ut på rätt sätt till de berörda. Staffan menar att det förekommer feedback från de 
anställda men vilken påverkan detta egentligen har vill han inte uttala sig om. Detta anser vi 
motiverar för en envägskommunikation där man ej, på organisationsnivå, riktigt verkar 
genomföra utvärderingar för att se vad de anställda tycker och tänker.  

Swedbank kommunicerar genom att använda sig av möten, mail, intranät, personaltidning 
samt face-to-face kanaler. De fördelar och nackdelar som vi anser följer med dessa kanaler 
följer den diskussion som fördes tidigare (Handelsbanken 6.22). Intranätet används flitigast av 
de anställda. Där läggs relevanta nyheter ut och alla anställda har för vana att kontrollera vad 
som står här på daglig basis. Staffan säger att CSR - policyn kommuniceras ut via intranätet 
men han tror inte att de anställda läser den. Detta påstående verkar stämma då Sven inte ens 
vet vad CSR-policy är för något. Vi anser att Staffan som är CSR - koordinator bör ta tag i 
detta problem då han tydligen vet att det existerar. Sven anser att deras möten som företaget 
har två gånger per vecka är en bra kommunikationskanal då de anställda får viktig 
information. Dock är det inom bankbranschen väldigt föränderligt och det sker snabba kast, 
detta gör att det ej finns utrymme på dessa avdelningsmöten till att diskutera förbättringar när 
det gäller de anställdas arbetsmiljö eller företagets policys, detta lämnas och berörs sällan, om 
någonsin av de ”verksamma på golvet”. Den kommunikationskanal som verkar fungera bäst 
på företaget är mail. Det går snabbt och når ut direkt till den det berör. Oftast har också alla 
anställda mailen uppe under dagen. Face-to-face kanalen fungerar lite bristfälligt då 
information oftast har en tendens att stanna mellan de kommunicerande parterna samt att det 
också kan förekomma, för företaget, icke relevanta diskussioner. 

6.4.3 Tema Implementering 
Det är enligt hemsidan, de anställda som ska verka och arbetar efter de policys som finns men 
vår intervju men den anställde visar på att de inte alls har någon aning om vilka policys 
Swedbank har och kan därmed inte implementera dessa riktlinjer i företaget.  

Den anställde, Sven, upplever att ledningen tar besluten högt upp i hierarkin och att dessa 
sedan kommuniceras ner till berörda instanser. De anställda har ej så stor inblick i 
beslutsprocessen utan det är de ansvariga inom varje avdelning som får vara delaktiga och 
som sedan ska förmedla vidare till de lägre nivåerna. Frågor kan lämnas av de anställda men 
då till kontorschefen som får föra det vidare. Staffan visar också på att det är mer på högre 
nivåer beslut tas. Swedbanks alla kontor kan självklart ta vissa egna beslut gällande just deras 
verksamhet men de anställda är sällan med i resonemanget utan får verka efter det som 
beslutats. Det resonemang som förs ovan tyder på en ”top-down” organisation237. Detta kan 
ha som fördel att koncernen följer samma riktlinjer men vi anser att lokala kontor kan avvika 
från varandra och bör därför organisera sin struktur utefter vad som passar bäst för just dem. 
Och i många fall är det de anställda som är bäst insatta i vad som passar marknaden bäst då 
det är de som möter användarna av företagets produkter och tjänster. Vi har fått den 
uppfattningen att anställda ej får vara med och påverka i alltför stor grad varvid vi anser att 
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Swedbank verkar efter det traditionella perspektivet238. Motiveringen för detta är att det finns 
tydligt skilda roller inom företaget och att styrningen sker från beslutsfattarnas sida. 

6.5 Trygg-Hansa 
 
6.5.1 Tema CSR 
Trygg-Hansa definierar Corporate Social Responsibility som ett sorts frivilligt arbete med 
miljömässig hänsyn och som bygger på samarbeten med olika intressenter. Dorte, ansvarig för 
företagets CSR-arbete, poängterar att arbetet ska ske på frivillig basis. Dorte menar att 
företaget använder sig av EU:s definition239 vilket även vi anser. EU:s definition av CSR 
sträcker sig dock utanför företagets ordinarie verksamhetsområde och det är ingenting som 
Dorte nämner i sin egen definition. Vi anser att det är en viktig faktor med ett ansvar som 
sträcker sig utanför kärnverksamheten, det visar på mer engagemang gentemot omgivningen 
om man som företag inte enbart ser till sin egen vinning. Trygg-Hansa har, precis som EU, 
frivillighet som en viktig grund för CSR-arbetet och det är därmed den faktorn som de båda 
definitionerna har gemensamt.  

Trygg-Hansa använder sig av EU:s definition som utgångspunkt och redovisning av 
ansvarstagandet görs i en hållbarhetsrapport där företaget presenterar vilket ansvar företaget 
har gentemot sina anställda och mot miljön samt vilka strategiska mål som ska uppnås av 
företaget. Att redovisa sitt CSR-arbete genom en så kallad hållbarhetsrapport anser vi vara en 
klar fördel då det på så sätt blir mer visuellt både för företaget själva men även för anställda 
samt andra intressenter gällande vad företaget arbetar med. Utifrån den information vi 
inhämtat genom intervjun är det svårt att helt utröna om Trygg-Hansa använder sig av det 
ramverk rörande hållbarhetsredovisningar som GRI ställt upp240 eller om de följer egna 
uppställda riktlinjer. Vi anser dock att det är av mindre vikt om ett företag väljer att till punkt 
och pricka efterfölja de riktlinjer som GRI presenterar, huvudsaken är att det sker en 
redovisning som är lättförståelig och lättillgänglig både för företagets anställda och för övriga 
intressenter.  

När vi under intervjun med Tindra nämner begreppet CSR kan hon inte definiera vad det står 
för eftersom hon aldrig stött på uttrycket förut men hon tror att det kan vara att företag ska 
genomföra förbättringar inom samhället. Vi anser att Tindras resonemang att CSR står för att 
göra förändringar i samhället kan kopplas ihop med CSR Swedens definition, som menar att 
det gäller att driva samhällsutvecklingen framåt241. Tindra nämner dock inte att förändringen 
ska ske genom frivilligt engagemang från företaget. 

Trygg-Hansas syfte med sitt CSR-arbete är enligt Dorte främst att skapa lojala kunder och 
intresserade medarbetare samt att förebygga klimatförändringar. Dorte menar att Trygg-Hansa 
satsar på alla de tre delarna i Van Merrawijks modell242, men att fokus kanske främst ligger på 
försök att minimera klimatpåverkan. Vi anser att Trygg-Hansa uppfyller samtliga av de tre 
P:na, ”profit, planet, people”, detta genom att Dorte uttryckligen säger att syftet med CSR är 
att förbättra för anställda och miljö samt att arbetet ska ha ett visst lönsamhetsmått, i alla fall 
på lång sikt. Då Trygg-Hansa ingår i en internationell koncern så anser vi att det finns vissa 
krav på att företaget ska skapa vinst. Företaget skulle ej satsa så mycket resurser, så som tid 
och pengar, på ett projekt om det inte gav någon utdelning. Dorte påpekar dock att ett CSR-
                                                 
238 Björkemarken M. (1995) s. 53 
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arbete inte måste vara ekonomiskt lönsamt men att det automatiskt blir det på längre sikt. Vi 
anser att Trygg-Hansa har ett välutarbetat CSR-arbete utifrån de tre P:na. De använder sig av 
alla tre delar och har en jämn balans mellan dem. Att det ej finns ett direkt lönsamhetskrav 
medför att projekt kan genomföras även fast de inte omedelbart genererar en direkt vinst till 
företaget. Detta medför, enligt oss, att Trygg-Hansa kan arbeta med CSR utifrån ett längre 
perspektiv vilket ändock i slutändan kommer generera mer kapital än kanske den kortsiktiga 
lösningen. 

Trygg-Hansas arbete med CSR kan även analyseras utifrån den kärnverksamhet som företaget 
har. Ett företag såsom Trygg-Hansa gör gott i samhället i och med den grundverksamhet som 
ett försäkringsbolag har, de hjälper till att förebygga både materiella och fysiska skador som 
kan uppstå. Utöver detta så stödjer Trygg-Hansa andra delar av samhället genom sponsring 
och välgörenhetsarbeten. Detta resulterar i att Trygg-Hansa arbetar med CSR både i sin 
kärnverksamhet och via välgörenhets arbeten vilket vi anser är mycket positivt ur ett 
organisatoriskt perspektiv243.  

Både Dorte och Tindra berättar om Trygg-Hansas arbete med Barnolycksfallsfonden vilken 
ursprungligen kommer från Trygg-Hansas moderföretag RSA och som har som tradition att 
bygga på ett så kallat frivillighetsarbete. Detta arbete går ut på att anställda frivilligt får lägga 
två timmar per månad på det valda frivillighetsarbete som i Sverige är Barnolycksfallsfonden.  
Vi anser att detta ytterligare kan bekräfta det faktum att Trygg-Hansa lägger stor vikt på 
frivillighetsfaktorn när det kommer till definitionen av CSR. Det ovan nämnda samt det 
faktum att både Tindra och Dorte anser att Trygg-Hansa som företag agerar på ett sätt som 
stämmer överens med rådande moraliska och etiska normer som råder i samhället samt att 
företaget är en god samhällsmedborgare gör att företaget kan anses tillhöra den högsta nivån i 
Carrolls pyramid244.  Precis som de övriga företagen i denna studie anser vi som författare att 
företagen har uppfyllt pyramidens två första steg, ekonomiskt samt juridiskt ansvar, genom att 
vara lönsamt samt agera på ett juridisk riktigt sätt. Vidare anser vi att Trygg-Hansa uppfyller 
kravet för etiskt ansvar med tanke på att företaget satsar på sina intressenter och har ett etiskt 
och moralrättsligt agerande gentemot dem och andra i sin omgivning. Det fjärde steget på 
Carrolls pyramid245 är filantropiskt ansvar och det anser vi att Trygg-Hansa uppfyller, både 
utifrån Carrolls definition samt utifrån vår egen. Trygg-Hansas arbete gör gott i samhället 
både utifrån dess kärnverksamhet med att erbjuda försäkringslösningar samt genom det 
välgörenhetsarbete de är engagerade i. Utifrån vår definition så når företaget upp till högsta 
toppen genom det frivillighetsarbete de utför via Barnolycksfallsfonden. När de anställda 
ställer upp och arbetar för Barnolycksfallsfonden så får de inte sammankopplas med Trygg-
Hansa. Det får ej förkomma några företagslogotyper eller någon form av PR för företaget. Vi 
anser att det engagemang Trygg-Hansa har för fonden verkligen är genuint, de ger både 
donationer i form av pengar men även arbetskraft i form av anställda utan att egentligen få 
tillbaka något i marknadsföringssyfte.  

Trygg-Hansa är inkluderat i FN:s Global Compact genom sitt engelska moderföretag RSA. 
Företagets samarbete och deras vilja att följa de tio principerna anser vi är till fördel för 
företaget. Detta arbete framkommer i den hållbarhetsrapport som Trygg-Hansa har och 
presenteras för den stora allmänheten. Det kan dock påpekas att de anställda saknar 
information om detta samarbete och inte alls är insatta i de tio principerna. Informationen om 
FN:s Global Compact finns att tillgå på Trygg-Hansas hemsida samt i hållbarhetsrapporten 
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men detta verkar ändå ha undgått de anställda. Detta visar på att viktiga dokument gällande 
företaget inte alltid läses och tas i beaktande.   

Företaget har ingen miljöcertifiering såsom ISO 14 001 men använder sig av både 
klimatpolitik och en klimatstrategi. Vi menar att Trygg-Hansa som är väldigt miljömedvetna 
borde certifiera sig för att få ett ”bevis” på det arbete de lägger ner. Detta kan också sporra 
medarbetare ytterligare och visa omgivningens intressenter att företaget är seriöst i sina 
åtaganden.  

Företaget har flertalet intressenter och dess karaktär tyder på att företaget verkar efter den 
utvecklade intressentmodellen246. Detta eftersom i princip alla intressenter som modellen 
innehåller blir omnämnda av Dorte samt att hon tar upp exempelvis leverantörers leverantörer 
vilket vi anser tyder på att företaget ser ytterligare ett steg längre på intressenter än vad 
Rehmans modell247 gör. Trygg-Hansas intressenter har ett visst inflytande över företaget och 
den intressentgrupp som har mest makt över företagets CSR-arbete är NGO:s248, icke statliga 
intresseorganisationer. 

6.5.2 Tema Kommunikation 
Trygg-Hansa använder sig både av envägs- och tvåvägskommunikation. Detta sker, enligt 
Dorte, genom kommunikationskanaler såsom; medarbetarmagasin, ansvarsrapporter och 
presentationer. Tindra nämner dock teammöten, mail och intranätet som de främst använda 
kommunikationskanalerna. Medarbetarmagasinen och ansvarsrapporter anser vi vara 
envägskommunikation eftersom det inte går att ge direkt feedback till sådan sänd information 
och det tyder på att viss kommunikation sänds via Shannons kommunikationsmodell249. De 
andra kanalerna följer en tvåvägskommunikation och kan klassas som Schramms 
kommunikationsmodell då det finns möjlighet att ge direkt feedback till sändaren av 
informationen. Detta är möjligt eftersom Trygg-Hansa alltid har en direktlänk på alla 
meddelanden som skickas via mail och på intranätet och menar att det är viktigt att veta vem 
som skickat ut informationen. Trygg-Hansa använder sig främst av teknologikanaler samt 
face-to-face kanaler när det är något viktigt som snabbt behöver kommuniceras ut till de 
anställda. Dorte påpekar briser med dagens kommunikationskanaler då det inte finns någon 
kontrollfunktion vilket gör att det blir svårt att veta om de anställda verkligen tagit del av den 
sända informationen. Tindra menar att det ibland förkommer för mycket information, vilket 
även teorierna lyfter fram, och att det på så sätt är väldigt lätt att missa att läsa viktig 
information som sänds ut250. Trygg-Hansa följer även en strategi som går ut på att kombinera 
olika kanaler vilket resulterar i att en större andel av mottagarna kan motta och förstå det 
sända budskapet251. 

Vi anser att det är bra att företaget använder sig av flera olika kommunikationskanaler 
samtidigt för att nå ut till så många som möjligt. Det som Trygg-Hansa bör tänka på enligt oss 
är att ge de anställda tid att läsa den information som finns tillgänglig inom företaget och även 
försöka sortera information utifrån väsentlighet. Risken finns att informationskvoten blir för 
stor och då kan viktig information gå förlorad medan nästintill betydelselös information läses. 
En annan sak som Trygg-Hansa bör införa är ett test som visar hur mycket som den anställde 
vet om de policys som finns inom företaget, om en anställd ska kunna arbeta efter dessa 
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policys bör de ju veta vad de innehåller. Tindra anser att problematiken rörande 
kommunikation inte bara ligger på företaget och dess ansvariga utan att det till viss del också 
är upp till den anställde själv att hålla sig ajour med den information som finns. Vi instämmer 
i Tindras resonemang och menar att både företaget och den anställde har en skyldighet att 
uppdatera sig. Ett företag måste utforma informationen på ett sätt som är både lättläst och 
lättåtkomligt medan den anställde måste aktualisera sitt kunnande och ta vara på den 
information som företaget sänt till dem. 

6.5.3 Tema Implementering 
Beslut gällande CSR tas på högsta nivå hos de Nordiska koncernledningarna, eller ”översta 
direktionen”. Det är de som är ansvariga för beslut som tas och vilken strategi som väljs. 
Tindra påpekar också att detta med att viktiga beslut tas på hög nivå men att mindre och ej så 
kostsamma beslut lätt kan tas på de lokala kontoren. Strategier som tas når inte alltid ut till de 
anställda utan det är mer ansvariga inom exempelvis klimatförändringar och miljömål som 
arbetar med strategierna. Det är enligt oss en brist i implementeringen när det gäller att nå 
hela kedjan av anställda inom företaget. Vi anser att även om ”de på golvet” inte aktivt ska 
arbeta utåt med de strategier som tagits så bör de vara informerade om dess innehåll och 
betydelse. Dorte menar att de anställda enbart är med i den mån som krävs. Tindra anser att 
det finns fördelar med att besluten tas på hög nivå då det sprids ner till alla verksamheter men 
att det även förekommer nackdelar genom att alla kontor kanske inte är lika anpassade för att 
använda sig av strategierna på ett korrekt sätt. Dorte påpekar att företagets strategier följs upp 
en gång varje år genom externa rapporter. Här ska det framkomma om företaget lever upp till 
de uppställda målen eller om nya mål bör sättas upp. Uppföljning menar vi är av stor vikt för 
väletablerade företag då det annars är svårt för företag att utvecklas och skapa tillväxt. Företag 
måste veta om deras insatser gjort någon skillnad eller om annan strategi och arbetssätt måste 
väljas för nå bättre framgångar.   

Det ovan förda resonemanget anser vi visar på ett ”top-down styrt252” företag, i alla fall när 
det gäller dessa strategier och beslut som rör CSR. Vi håller med i Tindras argument gällande 
fördelarna, att hela organisationen får samma riktlinjer, men samtidigt kan det vara svårt för 
mindre kontor att anpassa sig på lika sätt som de större kontoren. På ett försäkringsbolag är 
kundkontakt av stor vikt och det är därmed de anställda som är bäst insatta i 
försäkringstagarnas situationer och som därmed borde få vara med och besluta om saker som 
på sikt påverkar användarna. På koncernnivå verkar företaget efter det traditionella 
perspektivet253 där styrning sker från beslutsfattarnas sida. Inom Trygg-Hansas olika kontor 
upplever vi dock ett mer närbyråkratiskt perspektiv254 där det förekommer diskussioner bland 
anställda och ansvariga chefer och där idéer och feedback är välkommet.  

 

6.6 Korsanalys 

6.6.1 Jämförande analystabell   
Tabellen nedan visar skillnader och likheter mellan Handelsbanken, Länsförsäkringar 
Västerbotten, Swedbank och Trygg-Hansa när det gäller CSR, kommunikation och 
implementering. Tre av fyra företag använder sig utav begreppet Corporate Social 
Responsibility medan ett av dem använder samhällsengagemang som begrepp istället. 
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Redovisning av företagets samhällsansvar sker olika inom de fyra företagen men två av de 
valda företagen redovisar dock sitt arbete genom hållbarhetsrapport och är med i FN:s global 
compact. Lönsamhet är ett motiv som alla företagen strävar efter, dock i olika grad. Det vi 
generellt kan se inom alla företag är att det finns brister när det gäller kommunikation och 
implementering. De policys som företagen har når sällan ända fram till de anställda. Det 
förekommer oftast för mycket information och för lite tid för de anställda att ta till sig 
informationen samt för lite tid för de ansvariga att undersöka om information verkligen nått 
fram. Inom Länsförsäkringar Västerbotten kan vi dock se att de anställda har en större inblick 
i organisationen. Lena, som vi intervjuade på Länsförsäkringar, hade god kunskap om 
företaget och information fanns att tillgå från alla olika avdelningar. Ingen utav medarbetar- 
respondenterna visste dock vad begreppet CSR stod för. Inom Länsförsäkringar kan det vara 
förståeligt då de inte använder sig av det begreppet över huvudtaget. De andra företagen säger 
dock att de arbetar med CSR och att det ska integreras i den dagliga verksamheten.  
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 HANDELS-
BANKEN 

LÄNSFÖRSÄKRINGA
R 

SWEDBANK TRYGG-HANSA 

 
BEGREPP 

 
CSR – 

Ansvarsfullt 
företagande 

 
Samhällsengagemang 

 
CSR 

 
CSR 

 
 

DEFINITION 

Med ansvarsfullt 
företagande 

(CSR) avses god 
affärsetik, socialt 
ansvarstagande 
och miljöansvar 

 

Social kvalité. Bidra till 
samhällsnytta när det 

gäller miljö och säkerhet 

Bankens ansvar för 
effekterna av beslut 
och aktiviteter på 

samhälle och miljö 

Att företagen på 
frivillig grund 

integrerar sociala 
och miljömässiga 

hänsyn i sin 
verksamhet och i 

sin samverkan med 
intressenterna 

 
REDOVSNING 

AV CSR 
 

 
Diverse policys 

 
Miljörevision 

FN:s Global 
Compact och 
Hållbarhets-
redovisning 

Hållbarhetsrapport, 
GRI, FN:s Global 

Compact 

 
 

MOTIV BAKOM 
CSR-ARBETET 

Lönsamhet – 
kostnadsmedvete

nhet. 
Ansvarsfullhet 

gentemot 
intressenter och 

miljö 

Skapa viss lönsamhet. 
Krav från anställda, 

kunder och ägare 

Lönsamhet samt 
uppträda 

ansvarsfullt och 
etiskt för att 
långsiktigt 

upprätthålla 
marknadens och 

andra 
samhällsaktörers 

förtroende 

Lönsamhet samt 
ansvarighet 
gentemot 

intressenter och 
miljö. Agera 

ansvarsfullt som 
individer och 

företag 

 
ARBETE I 

PRAKTIKEN 

Minimera 
miljöpåverkan 
och arbeta med 
att skapa en god 

relation till 
kunderna samt 

arbeta utifrån ett 
etiskt 

förhållningssätt. 

Arbetar med miljö 
dagligdags internt och 

externt samt förser 
kunder med goda och 

trygga 
försäkringslösningar. 

Sponsring och 
välgörenhetsarbete 

 

Tar ansvar för 
miljö och 
mänskliga 

rättigheter samt 
arbetar utifrån 

uppställda lagar 
och regler. 

Sponsring och 
välgörenhetsarbete 

Arbetar med 
leverantörer och 

försäkringsprodukt
er som minimerar 

klimatpåverkningar
. Sponsring och 

välgörenhetsarbete 

 
VART 

BESLUTEN TAS 
INOM 

FÖRETAGET 

Inom 
organisationens 
tre nivåer; lokal, 

regional samt 
central nivå 

 
Decentraliserat inom 

organisationen 

 
Ledningsfråga 

 
Nordiska 

koncerngrupper. 
Implementering av 

varje land 

 
KOMMUNI-

KATION 

Via intranät, 
hemsida,  

årsredovisning 
som skickas ut, 
och utbildning 

Via intranät, möten och 
olika former av dialoger, 
hemsida, miljörevision 

och via telefon och mail 

Via möten, mail, 
intranät, personal-

tidningar och 
mellan chef och 

anställd 

Via intranät, 
medarbetar-
magasin och 
teammöten 

Tabell 10. Jämförande tabell 

 

6.6.2 Företagen sett utifrån Carrolls pyramid 
När det gäller Carrolls pyramid så hamnar de valda företagen på olika nivåer utifrån vilken 
definition man använder sig utav. Carroll menar att företag kan nå den högsta nivån, 
filantropiskt ansvar, genom att vara en god samhällsmedborgare och göra gott för sin 
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omgivning. Vi följer också den definitionen men väljer att lägga till att detta 
sahällsengagemang ej ska generera marknadsföring för företaget och vara något man gör ur 
självisk synvinkel för att gynna den egna verksamheten.  

Det vi kan se mellan de fyra företagen är att, när det kommer till Carrolls definition, så 
hamnar samtliga på den högsta nivån i 
pyramiden. Alla företagen agerar som goda 
samhällsmedborgare och tar ansvar för sin 
verksamhet och hur den kan påverka 
omgivningen. Handelsbanken och Swedbank 
ansvarar för kundernas finansiella frågor och 
hjälper kunderna med sparande och utlåning. Att 
denna mekanism fungerar är viktigt för att få ett 
fungerande samhälle. Bankbranschernas 
kärnverksamhet kan därmed klassas som god och 
därmed anses de vara bra samhällsmedborgare. 
Länsförsäkringar Västerbotten och Trygg-Hansa 
agerar också dom som goda samhällsmedborgare genom de produkter och tjänster de 
tillhandahåller för sina kunder. Det förebyggande arbete som försäkringsbolag lär ut är en 
viktig grund och ett stort ansvar. Att veta att försäkringbolag finns och kan hjälpa en individ 
vid svåra skador, både materiella och immateriella, ger en stor trygghet.  

Vi anser att alla företagen agerar som goda samhällsmedborgare och fyller viktiga funktioner i 
vårt samhälle men som vi tidigare har påpekat så har vi tolkat Carrolls pyramid lite 
annorlunda vilket gör att det blir en viss omfördelning bland företagen. Vi anser att alla 
företag når upp till de tre första nivåerna. 
Alla intervjuade företag verkar efter 
ekonomiska och juridiska aspekter. 
Intervjuerna visar också att de har ett 
etiskt förhållningssätt och de verkar efter 
samhällets moraliska normer och 
värderingar. Vi anser dock att utifrån den 
definition vi valt när det gäller det 
filantropiska ansvaret, att engagemanget 
ej ska ge marknadsföringsmässiga fördelar 
för företaget, så är det bara ett företag som 
når allra längst upp i pyramiden. 
Handelsbanken, Länsförsäkringar Västerbotten samt Swedbank är alla goda 
samhällsmedborgare och gör mycket gott för sina kunder och andra intressenter men de når 
inte högst i pyramiden på grund av att deras sponsorssammarbeten och välgörenhetsåtaganden 
oftast genererar PR till företaget. Det företag som visar detta tydligast är Swedbank då man 
redan på ansökan för sponsorssamarbete ska ange hur Swedbanks varumärke kan disponeras 
och om konkreta bankaffärer ingår i sponsorssamarbetet. Det företag som enligt oss når den 
högst nivån är Trygg-Hansa vilka genom sitt frivilliga arbete i Barnolycksfallsfonden ger till 
samhället utan att få någon direkt marknadsföringsmässig avkastning tillbaka.  
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6.6.3 Sammanfattande analytisk modell 

 

Figur 10. Sammanfattande analytisk modell 

 

Denna modell visades tidigare i vårt teorikapitel. Där visade vi hur vi kopplade samman de 
olika teorierna utifrån denna uppsats problemställning. Modellen ovan visar hur teorierna 
kopplas samman utifrån de valda företagens synsätt på CSR, kommunikation och 
implementering. Modellen visar att CSR-arbetet börjar med en samverkan mellan företaget 
och deras olika intressenter. Våra studerade företag uppvisar olika intressenter med olika 
maktnivå när det gäller inflytande över företagens ansvars arbete. Besluten som tas inom 
företagen när det gäller samhällsengagemang ska sedan enligt vår tidigare modell 
kommuniceras och implementeras inom den egna verksamhetsorganisationen. Det vi kan se 
efter genomförd studie är att kommunikation och implementering inte fungerar inom alla 
företagen. Beslut kring CSR tas oftast på central nivå och av de högre nivåerna inom 
företaget. Det vi kan se är att dessa beslut aldrig når de anställda som är verksamma ”på 
golvet”. Inom samtliga undersökta företag har de anställda ingen aning om vad CSR är. De 
flesta anställda saknar också kunskap kring företagets samhällsengagemang eller vilka 
sponsors/välgörenhets engagemang som finns. När vi studerat företagens hemsidor så har vi 
funnit information kring det ansvarsarbete företaget är engagerade i. Hemsidorna redogör 
också att detta ansvarsarbete och de policys, exempelvis CSR-policy och miljö-policy, ska 
ligga till grund för det dagliga arbetet. Vi kan se att företagen använder sig av många bra 
kommunikationskanaler men det de bör fundera på är om det är relevant information som 
sänds via dessa kanaler. Viss information verkar inte riktigt nå ut till alla inom företaget. I 
denna modell som symboliserar vad som framkommit i vår undersökning av utvalda företag 
har vi valt att sätta frågetecken efter kommunikation och implementering då vår undersökning 
visat att det finns brister kring detta. Frågor rörande CSR och FN Global Compact hade bara 
de ansvariga kunskap om. Självklart finns det olika avdelningar inom företagen som har olika 
ansvarsområden. Dock anser vi att om företaget går ut via till exempel hemsidan och 
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meddelar att företaget har en CSR-policy som används dagligdags så bör även de anställda ha 
den informationen. Utvärdering/uppföljning finns inom samtliga fyra företag, dock kanske 
inte så mycket kring ansvarsarbete. Handelsbanken har till exempel ett projekt gällande miljö 
som går ut på att försöka minska koldioxidutsläppen. Detta kontrolleras genom datainsamling 
inom företaget där varje kontor ska redovisa för hur mycket el som förbrukas samt hur många 
tjänsteresor de anställda gör. Denna datainsamling beräknas om för att se hur stor mängd 
koldioxidutsläpp de orsakat. Resultatet presenteras sedan i årsredovisningen. Här förekommer 
alltså en tydlig utvärdering och uppföljning av de mål man satt upp, dock saknar vi 
information kring hur stor insyn de anställda har kring dessa resultat. Det är viktigt att 
företagen gör utvärderingar för att se om uppsatta mål är realistiska och om man är på väg i 
rätt riktning men det är också viktigt att de anställda är insatta och känner delaktighet i dessa 
mål och får ta del av utvärdering som görs.  

Sammanfattningsvis har vi ändrat vår ursprungliga modell, se figur 9 sammanfattande 
teoretisk modell, där vi utifrån teorin sa att CSR- beslut skall kommuniceras och 
implementeras inom organisationen. Denna nya modell visar, utifrån vad vi fått för 
information under de genomförda intervjuerna, att det inte alltid sker en helt godtagbar 
kommunikation och implementering av beslut inom företagen varvid vi satt frågetecken efter 
dessa två viktiga begrepp i modellen. Kommunikation och implementering är två väldigt 
viktiga beståndsdelar inom en organisation och brister inom dessa måste åtgärdas inom 
företaget.  
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7. SLUTSATSER 
Följande kapitel redogör för studiens slutsatser. Resultatet från studien redovisas med syftet 
att besvara uppsatsen problemformulering. Företagsvis redogörs för positiva aspekter kring 
företagens samhällsengagemang samt förslag till åtgärder. Kapitlet avslutas med vårt bidrag 
till vidare forskning. 

7.1 Generella slutsatser 
Generellt sett har Handelsbanken, Länsförsäkringar Västerbotten, Swedbank och Trygg-
Hansa ett bra samhällsengagemang. Det vi ser brister i, inom samtliga företag, är 
implementering och kommunikation när det gäller samhällsarbetet som utförs och beslut som 
tas kring detta. Vi anser att det finns en paradox mellan vad som sägs av de ansvariga och vad 
som egentligen görs av de anställda. De valda företagen är inga produktionsföretag utan 
verkar inom tjänstebranschen. Produktproducerade företag har oftast en större inverkan på sin 
omgivning och på miljön men vi anser att de företag vi studerat även de har en stor påverkan 
på sin omgivning. Dessa företag har som kärnverksamhet att skapa ett tryggt samhälle för 
individerna. Bankföretagen fokuserar på att ge människor ekonomiska möjligheter och 
försäkringsbranscherna arbetar för att ge människor skadeförebyggande information samt vara 
ett stöd om olyckan skulle vara framme. Dessa företag är inga produktionsföretag som till 
exempel släpper ut olja men de kan ändå dra sitt stå till stacken genom att fokusera på interna 
åtgärder så som att sortera papper, minska på resor och följa en miljöpolicy när det gäller det 
löpande arbetet. Inget utav de studerade företagen påpekar rakt ut att CSR–arbete kan bidra 
till att ge ett gott ekonomiskt resultat. Alla framhäver dock att det kan ge vissa vinster i det 
långa loppet. Att arbeta med samhällsansvar ur ett vinstperspektiv är ej rätt anledning. I denna 
genomförda studie kan vi inte se att företagen enbart engagerar sig i samhället på grund av 
vad de kan tjäna rent ekonomiskt utan lyfter mer fram att deras arbete kan ge mycket för 
omgivningen och företagets anställda.  

7. 2 Företagens engagemang och förslag till åtgärder 
Nedan presenteras positiva aspekter från varje företags CSR – arbete samt förslag till åtgärder 
företaget kan arbeta med för att skapa ett bättre utvecklat CSR–arbete och bättre 
kommunikation inom företaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabell 11. Handelsbanken 

 

HANDELSBANKEN 
Saker företaget bör åtgärda 

- Varför IR-officer som är ansvarig för 
företagets CSR- arbete? Tydliggöra deras 
engagemang genom att ha en CSR-ansvarig 
som enbart är inriktad mot dessa frågor.  
- Företagets samhällsengagemang ska vara 
integrerat  i daglig verksamhet. Fokusera på 
kommunikation inom företaget.  
- Miljöcertifiera företaget enligt ISO 14001 
- Kontinuerlig utbildning gällande företagets 
policys, ej enbart vid nyanställning.  
- Ha absoluta mål och ej enbart relativa mål.  
- Underteckna FN; global Compact då företaget 
redan efterlever dess riktlinjer.  

HANDELSBANKEN 
Positivt med företagets CSR-arbete 

- Decentraliserad organisation. Bra med lokal 
förankring, kan lättare ta till vara vad som är 
speciellt för omgivningen. 
- Projekt för att minska koldioxidutsläpp. 
Tydlig uppföljning och återkoppling. 
Resultat ges till anställda och andra 
intressenter.  
- CSR–policy  
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Tabell 12. Länsförsäkringar Västerbotten 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Tabell 13. Swedbank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 14. Trygg-Hansa 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VB 
Saker företaget bör åtgärda 

- Kontinuerlig utbildning gällande företagets 
policys, ej enbart vid nyanställning.  
- De årliga kontrollrevisionerna ska ej utlysas i 
förväg. 
- Sponsorsamarbeten och företagets policys ska 
omnämnas på företagets hemsida.  
- De ansvariga vill visa på en mer 
decentraliserad, tajt, organisation medan 
anställd lyfter fram en mer centraliserad 
ordning. LF bör följa ambitionen att vara 
decentraliserade. 
- Företaget måste ge de anställda tid och 
möjlighet att ta in information som publiceras.  
- Använda sig utav begreppet CSR 
- Underteckna FN Global Compact 
 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VB 
Positivt med företagets CSR-arbete 

- Företaget finns på ort och ställe, nära 
tillhands för kunderna 
- Stort fokus på förebyggande arbete. Ges 
rikligt med information om risker och 
förebyggande åtgärder till individer i 
samhället.  
- Satsar på idrottsverksamhet och ungdomar.  
- Miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
Miljöaspekten väl integrerad inom 
organisationen.  
- Årliga kontrollrevisioner 
 

SWEDBANK 
Saker företaget bör åtgärda 

- Bör kunna driva visst välgörenhetsarbete utan 
kravet att samarbetet ska stödja Swedbanks 
varumärke. 
- Anställda bör bli medvetna om företagets 
policys, CSR – begreppet som företaget arbetar 
med, undertecknandet av FN global compact 
samt företagets miljöcertifiering.  
- Kommunikationen mellan företagets nivåer; 
beslutsfattare – anställd bör förbättras. 
Använda andra kommunikationskanaler för att 
nå en bredare massa. Viktigt att CSR – arbetet 
informeras ut till de anställda och ej enbart 
stannar på beslutsfattarnivå.  

SWEDBANK 
Positivt med företagets CSR-arbete 

- Tydligt uttalad CSR – koordinator. Visar på 
att samhällsengagemang är en grundläggande 
del av Swedbanks varumärke.  
- CSR – policy och andra policydokument 
tydligt på Hemsidan 
- Undertecknat FN Global Compact 
- Miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
Miljörevision två gånger per år för att se om 
uppställda mål verkställts.  
 
 

TRYGG-HANSA 
Saker företaget bör åtgärda 

- Ej skicka ut företagets Hållbarhets-rapport 
med Årsredovisningen. Risken finns att det blir 
för mycket information och att rapporten aldrig 
läses.   
- Miljöcertifiera företaget enligt ISO 14001 
- De anställda bör få kunskap kring att företaget 
har en CSR-chef/avdelning och att de 
medverkar i FN Global Compact.   
- Kontinuerlig genomgång av företagets policys 
och ej enbart vid anställningens påbörjan.  
- Umeå Kontor funderar på att starta 
källsortering. Anser att dessa planer bör 
verkställas. Sorteringen kräver ej så mycket av 
de anställda men ger tillbaka mycket mer ur 
miljöhänseende.   

TRYGG-HANSA 
Positivt med företagets CSR-arbete 

- Uttalad CSR – chef.  
- Hållbarhetsrapport med tydlig information 
om företagets samhälls-engagemang 
- Undertecknat FN Global Compact 
- Bra struktur inom företagets avdelningar 
som behandlar viktiga frågor så som miljö.  
- Engagemanget i Barnolycksfalls-fonden.  
-Kombinerade kommunikations-kanaler, når 
en bredare massa.  
- Strategiuppföljning varje år. 
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7.3 Slutgiltig sammanfattande modell 

 

Figur 11. Vår slutgiltiga modell 

 

I teorikapitlet visade vi denna modell som en förklaring över hur vi kopplade samman våra 
valda teorier. Teorierna visade hur det bör vara i ett företag, att beslut kring CSR tas med 
inflytande av intressenter, att besluten sedan skall kommuniceras och implementeras på 
korrekt sätt inom organisationen. Kommunikationen och implementeringen leder sedan till ett 
visst utfall, resultat, som skall utvärderas och återkopplas tillbaka till företagets ansvariga och 
intressenter. Modellen utvecklades i analyskapitlet genom att sätta frågetecken efter 
kommunikation och implementering. Detta på grund av att vad som sades i teorin, att beslut 
bör kommuniceras och implementeras inom organisationen samt på ett korrekt sätt för att bli 
verksamt, inte alltid skedde inom de utvalda företagen. Vi fann att det fanns brister i 
kommunikation mellan nivåerna ansvarig – medarbetare. I denna modell ovan visar vi att 
kommunikation och implementering MÅSTE finnas för att generera ett gott utfall. Vi ändrar 
också modellen utifrån den kunskap vi inhämtat under arbetet med studien till att lägga till 
kommunikation efter att ett utfall genererats. Det resultat som framkommit bör kommuniceras 
ut till berörda. Det måste ske en bättre dialog inom företagen där alla nivåer kan följa med i 
tankegångarna och speciellt i beslut som rör hela organisationen. Det är de anställda som är 
ansiktet utåt och som bör vara uppdaterade på verksamheten. Efter denna kommunikation 
skall det ske en grundlig utvärdering och återkoppling. Utvärdering är av stor vikt inför 
framtiden. Har man gjort något misstag gällande exempelvis införandet av en miljöpolicy så 
bör man analysera detta i ett tidigt skede så att man inför framtiden inte gör om samma 
misstag.  
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7.4 Förslag till framtida forskning 
Sedan arbetet med vår uppsats startade har vi, till viss del, märkt hos de studerade företagen 
att det skett en viss spin-off kring CSR som ämne. På Trygg-Hansa känner en utav författarna 
den anställde som vi intervjuade vilken nu, efter genomförd studie, berättat att information 
gått ut inom företaget kring CSR där man berättar att företaget arbetar med detta. På 
Länsförsäkringar Västerbotten, där den andre av författarna arbetar, syns också en viss spin-
off genom att de intervjuade ansvariga frågat kring ämnet och visat intresse till hur de ska 
kunna utveckla sitt samhällsengagemang. Det intresse vi kan se kring detta ämne gör att vi i 
framtiden tror att forskning kring CSR kommer öka markant och att fler och fler företag 
kommer anamma begreppet CSR. 

Under arbetets gång med denna uppsats har nya infallsvinklar och perspektiv kommit upp till 
ytan som vi anser kan vara intressanta att forska vidare kring. Den utvecklade modellen som 
presenteras i slutsatskapitlet skulle vi anse var intressant att forska vidare kring. Ett förslag är 
att genom ett projekt studera om kommunikation och implementering inom valda företag 
skulle fungera mer tillfredsställande om man utgick från de delar modellen innefattar. Fokus 
ska ligga på tydligare implementering och kommunikation kring samhällsengagemang mellan 
nivåerna ansvarig – medarbetare.  

En annan infallsvinkel är att titta på andra tjänsteföretag, exempelvis konsultföretag och 
bemanningsföretag, för att se om liknande brister går att finna inom dessa branscher. De 
företag vi studerat i denna uppsats har påpekat att de ej är produktproducerande och detta har 
medfört att vi även finner det intressant att göra en studie med produktproducerande företag 
för att se vilken påverkan de har på samhället och om de eventuellt försöker kompensera 
negativ påverkan med ökat samhällsansvar. 
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8.   SANNINGSKRITERIER 
Detta kapitel används för att analysera uppsatsens sanningshalt. Uppsatsen är uppbyggd av 
en kvalitativ forskningsmetod vilket medför att; giltighet, intersubjektivitet och praktisk 
användbarhet kommer att användas som kriterier för att analysera sanningshalten. 

8.1 Giltighet 
För att uppnå en hög giltighet måste studien innehålla tillräckligt med insamlad data för att 
kunna besvara samt förklara den problemformulering som denna uppsats har. Denna studie 
har en stark koppling till den företagsekonomiska företeelsen vilket innebär att urvalet bör 
innehålla så många företag och grupper som möjligt för att kunna särskilja alla de nyanser och 
företeelser som kan komma att bekräfta eller dementera de valda teorierna.255 

Vi som författare anser att studien har en hög giltighet med tanke på att den sekundära 
informationen som samlats in besvarar och även förklarar den problemformuleringen som 
finns i denna uppsats. Under arbetet med uppsatsen har vi varit aktsamma ur den synvinkeln 
att vi vid insamling av både sekundär och primär data studerat samt analyserat om den valda 
informationen verkligen varit ”rätt” för just denna studie.  

Vi anser även att vi uppnått teoretisk mättnad gällande de genomförda intervjuerna. I denna 
studie har vi genomfört åtta intervjuer med fyra olika företag som har resulterat i en stor 
mängd primär data. Den insamlade informationen anser vi har varit tillräcklig för att kunna 
besvara den forskningsfråga som finns. Dessa intervjuer har i det stora hela lett till liknande 
svar såsom att det saknas kommunikation och en återkoppling på det arbete som sker med 
CSR ute hos företagen.  Vi anser att ytterligare intervjuer inte tillfört något nytt till studien 
utan att de intervjuer vi utfört resulterat i en teoretisk mättnad. 

8.2 Intersubjektivitet 
Med intersubjektivitet menas enligt Johansson Lindfors att de resultat som författarna till 
uppsatsen kommit fram till accepteras av respondenterna samt forskare inom det valda 
forskningsområdet. En hög intersubjektivitets nivå kan uppnås genom att respondenterna får 
möjlighet att godkänna den information som samlats in genom intervjun, detta för att undvika 
eventuella missförstånd.256 

Vår förhoppning med denna uppsats var att uppnå en så hög sanningshalt som möjligt. För att 
uppnå detta transkriberades intervjuerna samma vecka som intervjuerna genomfördes samt 
följande måndag och tisdag. Genom att transkriberingen genomfördes snabbt efter 
intervjutillfällena anser vi att eventuella missförstånd minskades då vi fortfarande hade 
intervjuerna färska i minnet. Den som var bisittare vid intervjun fick transkribera den vilket 
resulterade i fyra transkriberingar var, med undantag för den intervjun med Dorte från Trygg-
Hansa som transkriberades tillsammans. Transkriberingarna skickades ut till de respondenter 
som själva begärt att få tillgång till den. Respondenterna gavs därmed möjlighet att ändra sina 
givna uppgifter och kontrollera så att vi som författare ej missuppfattat något. Tre 
respondenter ville gå igenom transkriberingarna men ingen har återkommit till oss med några 
större tillägg eller frågetecken. Samtliga respondenter har uttryckt en önskan om att få ta del 
av den färdiga studien vilket vi ämnar bemöta genom att skicka ut uppsatsen via mail.  

                                                 
255 Johansson, Lindfors M. (1993) s. 165 
256 Johansson, Lindfors M. (1993)  s. 166-167 
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8.3 Systematik vid datainsamling och tolkning 
Detta sanningskriterium kan ses utifrån två olika perspektiv; endera från studiens resultat eller 
från själva forskningsprocessen. Det första perspektivet går ut på att de resultat som kommit 
fram i denna uppsats ska kunna replikeras om undersökningen utförs av andra forskare. Det 
andra perspektivet fokuserar mer på det arbete som gjorts under processen med uppsatsen 
samt ser till om författarna uppfattat alla de kvalitéer som funnits i det material som samlats 
in.257 

Eftersom detta är en kvalitativ undersökning så finns det svårigheter att replikera 
respondenternas svar, svaren som vi fått bygger på hur just den respondenten känner sig just 
vid tidpunkten för intervjun, hur intervjuaren uppträder, miljön, etc. Alla dessa faktorer är 
svåra att återskapa på exakt sätt, hur noggrann beskrivning författarna än för över förfarande 
vid intervjuerna. Det är dock fullt möjligt att få liknande svar och vi anser att den möjligheten 
är relativt stor i detta fall. Anledningen till det anser vi är att vi under de genomförda 
intervjuerna fått liknande svar på våra frågor och vi tror inte att svaren ändras beroende på 
respondenternas svar. Frågorna är företagsspecifika och behandlar ej konkreta personliga 
aspekter och vi anser ej att företaget kommer ändra sin ståndpunkt, varvid vi anser att studien 
kan replikeras.  

8.4 Överförbarhet 
Med överförbarhet menas möjligheten att använda teorierna och resultaten på andra 
grupper258, i detta fall andra företag och organisationer. Vi menar att det finns en rimlighet att 
resultaten kan föras över på andra bolag inom försäkrings- och bankbranschen. Detta eftersom 
organisationer inom dessa specifika marknader har liknande utbud av tjänster och vi har 
funnit liknande svar i de åtta intervjuer vi har utfört vilket kan tyda på att det gäller över 
resterande delar av branschen också.  

Det är dock svårt för oss att uttala oss om överförbarheten även kan göras gällande på andra 
företag utanför bank- och försäkringsbranscherna. Svårigheten ligger i att vi som författare 
inte har den kunskap som krävs rörande andra organisationer för att kunna dra sådana 
paralleller.

                                                 
257 Johansson, Lindfors M. (1993)  s. 168 
258 Johansson, Lindfors M. (1993)  s. 169 
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Bilaga 1 

 

Intervjumall Handelsbanken CSR-ansvarig 

Tema 1. Information om respondenten samt om företaget 

1. Namn 
2. Ålder 
3. Vilken befattning har Ni inom företaget? 
4. Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
5. Vilken utbildning har Du? 
6. Hur länge har du arbetat inom Handelsbanken? 
7. Beskriv företaget kortfattat 

 

Tema 2. CSR-arbete 

8. Vad betyder CRS för Dig? Definiera 
9. Är CSR viktigt för företag i största allmänhet? På vilket sätt? 
10. Måste ett CSR arbetet vara lönsamt? Räcker det inte med att det gör gott i samhället? 
11. Hur har Handelsbanken tolkat CSR som företag? 
12. Finns det en speciell avdelning inom företaget som arbetar med CSR? 

a. Är det integrerat inom organisationen? 
13. Vad är det huvudsakliga syftet med Ert CSR-arbete? 

a. öka vinsten, förbättra för anställda eller är det till hänsyn för miljön? 
14. Vilket CSR-arbete utför Handelsbanken?  

a. Innefattar det även sponsring samt välgörenhetsarbete? Om ja, vilka har ni 
samarbete med? 

b. Hur mycket lägger företaget på sponsring?  
c. Hur mycket kapital läggs på CSR? 
d. Ge konkret exempel på ett CSR-arbete, (hur det kommunicerats från 

beslutsfattare ut till kontoren?) 
e. Hur startas själva arbetet med CSR-projekt, hur kommer företaget på det? 
f. Hur har Ni motiverat att lägga jämställdhetsfrågor och etisk tillhörighet under 

Ert CSR arbete? 
 

15. Vilka intressenter har företaget? 
16. Har företagets intressenter inflytande över ert CSR arbete? Om ja på vilket sätt? 
17. Hur tror Ni att anställda inom företaget uppfattar Handelsbankens CSR-arbete? 
18. Vilket miljöansvar har varje anställd inom Handelsbanken? Hur informeras den 

anställde att denne har detta ansvar? 

19. Har företaget något miljöcertifikat? (Ex ISO) 
20. Hur reagerar Handelsbanken på den press som finns från samhället att de ska ta ett 

socialt ansvar? 
21. Anser Ni att företaget agerar på ett sätt som anses stämma överens med samhällets 

moraliska samt etiska normer? 
22. Anser Ni att företaget är en god samhällsmedborgare och ger mervärde till samhället 

och dess invånare? 



 

Tema 3. Kommunikation 

23. Hur kommunicerar företaget ut CSR till de anställda? 
24. Vilka kommunikationskanaler används för att sända ut informationen inom företaget? 
25. Finns det möjlighet att själv som anställd hos Handelsbanken kunna påverka 

kommunikationen genom att till exempel ge feedback på den sända informationen, 
ställa frågor? 

26. Finns det några brister i dagens arbete med att kommunicera ut de policys om finns? 
Vilka är dessa? 

27. Enligt Er hemsida så publiceras policydokument och avtal så att de anställda kan läsa 

dem, men hur vet Ni att dessa verkligen läses? 

 

Tema 4. Implementering 

28. På vilken nivå inom företaget tas besluten gällande CSR-frågor? 
a. Fördelar och nackdelar 

29. Hur verkställs era CSR- och miljömål inom företaget, vilka är det som genomför 
detta? 

30. Får dem som ska verkställa målen även vara med att utforma dessa mål? 
31. Handelsbanken har årliga genomgångar kring det sociala ansvarstagandet, hur går 

detta till? 

32. Sker det någon utvärdering eller uppföljning efter att själva implementeringen 
genomförts? (enligt hemsidan står det att uppföljning sker löpande, hur sker detta) 
 
 

33. På vilket sätt tror Du att företaget kommer att arbeta med CSR inom 10 år, hur har 
CSR-arbetat utvecklats? 

  



Intervjumall Länsförsäkringar Västerbotten den ansvarige för 

företagets sociala ansvar 

Tema 1. Information om respondenten samt om företaget 

1. Namn 
2. Ålder 
3. Vilken befattning har Ni inom företaget? 
4. Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
5. Vilken utbildning har Du? 
6. Hur länge har Du arbetat inom Länsförsäkringar? 
7. Beskriv företaget kortfattat 

 

Tema 2. CSR-arbete 

8. Vad betyder CRS/företagets sociala ansvar för Dig? Definiera 
9. Är företagets sociala ansvar viktigt för företag i största allmänhet? På vilket sätt? 
10. Måste företagets sociala ansvars arbete vara lönsamt? (Räcker det inte med att det gör 

gott i samhället?) 
11. Hur har LF tolkat företagets sociala ansvar som företag? 
12. Många företag idag använder sig av begreppet CSR men enligt Er hemsida så 

använder LF inte detta begrepp utan nämner istället företagets miljöansvar. Finns det 

någon orsak till att inte använda sig av CSR som övergripande begrepp? Vilket skulle 

begrepp skulle Ni anse motsvara CSR inom LF? 

13. Finns det en speciell avdelning inom företaget som arbetar med företagets sociala 
ansvar? 

a. Är det integrerat inom organisationen? 
14. Har företaget något miljöcertifikat? (Ex ISO) 
15. Vad är det huvudsakliga syftet med företagets sociala ansvar? 

a. öka vinsten, förbättra för anställda eller är det till hänsyn för miljön? 
16. Vilket arbete med företagets sociala ansvar utför LF? 

a. Innefattar det även sponsring samt välgörenhetsarbete? Om ja, vilka har ni 
samarbete med? Hur kan detta kopplas ihop med företagets sociala ansvar? 

b. Ge konkret exempel på ett CSR-arbete, (hur det kommunicerats från 
beslutsfattare ut till kontoren?) 

c. Hur startas själva arbetet med CSR-projekt, hur kommer företaget på det? 
d. Hur mycket lägger företaget på sponsring?  
e. Hur mycket kapital läggs på CSR? 
 

17. Vilka intressenter har företaget? 
18. Har företagets intressenter inflytande över företagets sociala ansvars arbete? Om ja på 

vilket sätt? 
19. Hur stor del av de beslut som fattas tas av kunderna eftersom de är ägarna, LF 

kundägt? 

20. Hur tror Ni att anställda inom företaget uppfattar LF:s sociala ansvars arbete? 
21. Hur reagerar LF på den press som finns från samhället att de ska ta ett socialt ansvar? 
22. Anser Ni att företaget agerar på ett sätt som anses stämma överens med samhällets 

moraliska samt etiska normer? 
23. Anser Ni att företaget är en god samhällsmedborgare och ger mervärde till samhället 

och dess invånare? 



Tema 3. Kommunikation 

24. Hur kommunicerar företaget ut företagets sociala ansvar till de anställda? 
25. Vilka kommunikationskanaler används för att sända ut informationen inom företaget? 
26. Finns det möjlighet att själv som anställd hos LF kunna påverka kommunikationen 

genom att till exempel ge feedback på den sända informationen, ställa frågor? 
27. Finns det några brister i dagens arbete med att kommunicera ut de policys om finns? 

Vilka är dessa? 

Tema 4. Implementering 

28. På vilken nivå inom företaget tas besluten gällande företagets sociala ansvar? 
a. Fördelar och nackdelar 

29. Hur verkställs företagets sociala ansvar- och miljömål inom företaget, vilka är det som 
genomför detta? 

30. Får dem som ska verkställa målen även vara med att utforma dessa mål? 
31. Sker det någon utvärdering eller uppföljning efter att själva implementeringen 

genomförts? 
 
 

32. På vilket sätt tror Du att företaget kommer att arbeta med företagets sociala ansvar 
inom 10 år, hur har företagets sociala ansvars arbete utvecklats? 

  



Intervjumall Swedbank CSR ansvarig 

Tema 1. Information om respondenten samt om företaget 

1. Namn 
2. Ålder 
3. Vilken befattning har Ni inom företaget? 
4. Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
5. Vilken utbildning har Du? 
6. Hur länge har Du arbetat inom Swedbank? 
7. Beskriv företaget kortfattat 

Tema 2. CSR-arbete 

8. Vad betyder CRS för Dig? Definiera 
9. Är CSR viktigt för företag i största allmänhet? På vilket sätt? 
10. Måste ett CSR arbetet vara lönsamt? (Räcker det inte med att det gör gott i samhället?) 
11. Hur har Swedbank tolkat CSR? 
12. Finns det en speciell avdelning inom företaget som arbetar med CSR? 

a. Är det integrerat inom organisationen? 
13. Vad är det huvudsakliga syftet med Ert CSR-arbete? 

a. öka vinsten, förbättra för anställda eller är det till hänsyn för miljön? 
14. Vilket CSR-arbete utför Swedbank? 

a. Ge konkret exempel på ett CSR-arbete, (hur det kommunicerats från 
beslutsfattare ut till kontoren?) 

b. Hur startas själva arbetet med CSR-projekt, hur kommer företaget på det? 
c. Innefattar det även sponsring samt välgörenhetsarbete? Om ja, vilka har ni 

samarbete med? 
d. Sponsring ska stödja miljöprojekt samt miljöforskning enligt Er hemsida men 

samtidigt så om en förening ska ansöka om sponsring så finns det inga 

speciella miljökrav, hur går det ihop? 

e. Hur mycket lägger företaget på sponsring?  
f. Hur mycket kapital läggs på CSR? 

15. Ni nämner att ni har ett internt miljöarbete, hur fungerar det i praktiken? 

16. Hur fungerar företagets möjlighet till att använda banktjänster med miljöprofil? 

17. Hur många kunder använder sig av era kunderbjudanden med miljöfokus?(WWF-kort, 

världsnaturkonto, energilån, vindkraftslån, miljöbillån, fonder och SPAX) jämfört med 

”vanliga kunder”? 

18. Enligt information från Er hemsida stödjer Swedbank FN:s global compact, har detta 

lett till någon förändring? Vad är den ursprungliga anledningen till att Swedbank 

valde att stödja dessa tio principer? Hur började det arbetet? 

19. Har företaget något miljöcertifikat? (Ex ISO) 
 

20. Vilka intressenter har företaget? Vilken av dessa anses som den viktigaste? 
21. Har företagets intressenter inflytande över ert CSR arbete? Om ja på vilket sätt? 
22. Hur tror Ni att anställda inom företaget uppfattar Swedbanks CSR-arbete? 
23. Ni säger enligt hemsidan att CSR-arbetet ska implementeras i daglig verksamhet, hur 

arbetar de anställda med CSR i deras dagliga arbete? 

24. Hur reagerar Swedbank på den press som finns från samhället att de ska ta ett socialt 
ansvar? 



25. Ni sade tidigare under fråga nr 9……. Enligt hemsidan så anser Swedbank att de 
bidragit till den utvecklingen som skett i samhället, kan Du ge några konkreta exempel 
på hur detta har skett? (Utanför dess verksamhetsområde) 

26. Anser Ni att företaget agerar på ett sätt som anses stämma överens med samhällets 
moraliska samt etiska normer? Utveckla 

27. Anser Ni att företaget är en god samhällsmedborgare och ger mervärde till samhället 
och dess invånare? Utveckla 

Tema 3. Kommunikation 

28. Hur kommunicerar företaget ut information rörande CSR till de anställda? 
29. Vilka kommunikationskanaler används för att sända ut denna information inom 

företaget? 
30. Finns det möjlighet att själv som anställd hos Swedbank kunna påverka 

kommunikationen genom att till exempel ge feedback på den sända informationen, 
ställa frågor? 

31. Finns det några brister i dagens arbete med att kommunicera ut de policys om finns? 
Vilka är dessa? 

Tema 4. Implementering 

32. På vilken nivå inom företaget tas besluten gällande CSR-frågor? 
a. Fördelar och nackdelar med detta 

33. Hur verkställs Era CSR- och miljömål inom företaget, vilka är det som genomför 
detta? 

34. Får dem som ska verkställa målen även vara med att utforma dessa mål? 
35. Sker det någon utvärdering eller uppföljning efter att själva implementeringen 

genomförts? 
 
 

36. På vilket sätt tror Du att företaget kommer att arbeta med CSR inom 10 år, hur har 
CSR-arbetat utvecklats? 
 

  



Intervjumall TryggHansa CSR-ansvarig 

Tema 1. Information om respondenten samt om företaget 

1. Namn 
2. Ålder 
3. Vilken befattning har Ni inom företaget? 
4. Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
5. Vilken utbildning har Du? 
6. Hur länge har du arbetat inom TryggHansa/Codan? 
7. Beskriv företaget kortfattat 

Tema 2. CSR-arbete 

8. Vad betyder CRS för Dig? Definiera 
9. Är CSR viktigt för företag i största allmänhet? På vilket sätt? 
10. Måste ett CSR arbetet vara lönsamt? (Räcker det inte med att det gör gott i samhället?) 
11. Hur har TryggHansa tolkat CSR som företag? 
12. Finns det en speciell avdelning inom företaget som arbetar med CSR? 

a. Är det integrerat inom organisationen? 
13. Vad är det huvudsakliga syftet med Ert CSR-arbete? 

a. öka vinsten, förbättra för anställda eller är det till hänsyn för miljön? 
14. Vilket CSR-arbete utför TryggHansa? 

På vilket sätt bidar detta arbete till ett bättre samhälle samt en bättre miljö? 

a. Innefattar det även sponsring samt välgörenhetsarbete? Om ja, vilka har ni 
samarbete med? 

b. Hur mycket lägger företaget på sponsring?  
c. Hur mycket kapital läggs på CSR? 
d. Ge konkret exempel på ett CSR-arbete, (hur det kommunicerats från 

beslutsfattare ut till kontoren?) 
e. Hur startas själva arbetet med CSR-projekt, hur kommer företaget på det? 

15. Har företaget något miljöcertifikat? (Ex ISO) 
16. Hur integreras global compact principerna i det dagliga arbetet? Gäller det här även 

TryggHansa? (RSA har skrivit på ett samarbete med FN) Hur startade det (eventuella) 

samarbetet? 

 

17. Vilka intressenter har företaget? 
18. Har företagets intressenter inflytande över ert CSR arbete? Om ja på vilket sätt? 
19. Hur tror Ni att anställda inom företaget uppfattar TryggHansas CSR-arbete? 
20. På vilket sätt kan de anställdas personalförmåner kopplas ihop med företagets arbete 

med CSR? 

21. Anställda inom TryggHansa erbjuds enligt hemsidan ett frivilligt arbete som kan ske 

på arbetstid, vad innebär det rent praktiskt? 

22. Hur reagerar TryggHansa på den press som finns från samhället att de ska ta ett socialt 
ansvar? 

23. Anser Ni att företaget agerar på ett sätt som anses stämma överens med samhällets 
moraliska samt etiska normer? 

24. Anser Ni att företaget är en god samhällsmedborgare och ger mervärde till samhället 
och dess invånare? 

 



Tema 3. Kommunikation 

25. Hur kommunicerar företaget ut CSR till de anställda? 
26. Vilka kommunikationskanaler används för att sända ut informationen inom företaget? 
27. Finns det möjlighet att själv som anställd hos TryggHansa kunna påverka 

kommunikationen genom att till exempel ge feedback på den sända informationen, 
ställa frågor? 

28. Finns det några brister i dagens arbete med att kommunicera ut de policys om finns? 
Vilka är dessa? 

Tema 4. Implementering 

29. På vilken nivå inom företaget tas besluten gällande CSR-frågor? 
a. Fördelar och nackdelar 

30. Hur verkställs era CSR- och miljömål inom företaget, vilka är det som genomför 
detta? 

31. Får dem som ska verkställa målen även vara med att utforma dessa mål? 
32. Sker det någon utvärdering eller uppföljning efter att själva implementeringen 

genomförts? 
 
 

33. På vilket sätt tror Du att företaget kommer att arbeta med CSR inom 10 år, hur har 
CSR-arbetet utvecklats? 

 

 

  



Intervjumall medarbetare 

Tema 1. Information om respondenten samt om företaget 

1. Namn 
2. Ålder  
3. Vilken befattning har Ni inom företaget? 
4. Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
5. Vilken utbildning har Du? 
6. Hur länge har Du arbetat inom företaget? 
7. Beskriv företaget kortfattat 

 

Tema 2. CSR-arbete 

8. Vet Ni vad CSR/företagets sociala ansvar är? Vad tror du att CSR är? 

Om ja.  

a. Vad betyder CRS/företagets sociala ansvar för Dig? Definiera.  
b. Är CSR viktigt för företag i största allmänhet? På vilket sätt? 
c. Måste ett CSR/företagets sociala ansvars arbete vara lönsamt? Räcker det inte 

med att det gör gott i samhället? 
d. Hur har företaget tolkat CSR/företagets sociala ansvar, som företag? 
e. Vet Du om det finns en speciell avdelning inom företaget som arbetar med 

CSR/företagets sociala ansvar? Hur fungerar detta? 
f. Vet Du vad det huvudsakliga syftet med företagets CSR arbetet/ företagets 

sociala ansvar är? 
g. Vet Du något CSR-arbete som genomförts de senaste 2 åren? Fördelar och 

nackdelar. 
h. Har Du som anställd något speciellt miljöansvar? 
i. Hur påverkar företagets CSR/sociala ansvar Dig både som anställda men även 

som privatperson? 
j. Känner Du Dig delaktig i företagets CSR-arbete/sociala ansvars arbete?  
k. Känner du att du får ut någon personlig förmån när arbetar utifrån CSR? 
l. Hur reagerar företaget på den press som finns från samhället att de ska ta ett 

socialt ansvar? 
m. Anser Ni att företaget agerar på ett sätt som anses stämma överens med 

samhällets moraliska samt etiska normer? 
n. Anser Ni att företaget är en god samhällsmedborgare och ger mervärde till 

samhället och dess invånare? 
 
Om nej. 

o. CSR/företagets sociala ansvar = att frivilligt ta hänsyn till samhälls och 
miljömössig hänsyn i den dagliga verksamheten, ex; miljöarbete, sponsring, 
välgörenhet. 

p. Arbetar företaget med det vi nämnt ovan? 
q. Anser ni att företag bör arbeta med CSR/företagets sociala ansvar? 

 

Tema 3. Kommunikation 

9. Hur fungerar kommunikationen inom företaget anser Ni? Exempelvis information om 
företaget tagit ett beslut, hur får Ni reda på det? 



10. Hur kommunicerar företaget ut CSR till de anställda? 
11. Vilka kommunikationskanaler används för att sända ut informationen inom företaget? 
12. Finns det något bättre sätt att sända ut information till de anställda än det som används 

för tillfället? Vilka är detta samt varför? 
13. Finns det möjlighet att själv som anställd hos företaget kunna påverka 

kommunikationen genom att till exempel ge feedback på den sända informationen, 
ställa frågor? 

14. Finns det några brister i dagens arbete med att kommunicera ut de policys om finns? 
Vilka är dessa? 

15. (Endast Handelsbanken) Enligt Er hemsida så publiceras policydokument och avtal så 

att de anställda kan läsa dem, läses dessa samt publiceras detta? 

Tema 4. Implementering 

16. Vet Du på vilken nivå besluten inom företaget tas gällande CSR? 
a. Fördelar och nackdelar med det 

17. Vet Du hur samt vilka som verkställer de tagna CSR/ socialt ansvars beslut? 
18. Får de som ska verkställa besluten även vara med att arbeta fram förslag samt ta dessa 

beslut? 
19. Genomförs det någon utvärdering på det arbete som sker med CSR/företagets sociala 

ansvar? 
20. Ser Du någon förändring i arbetet med CSR/företagets sociala ansvar efter att 

utvärderingen skett? 

 

21. På vilket sätt tror Du att företaget kommer att arbeta med CSR inom 10 år, hur har 
CSR-arbetet/ företagets sociala ansvars arbete utvecklats? 
 

 


