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Abstract 

CSR is a far reaching concept and practice, whose popularity and diffusion has increased 

rapidly in recent years. Research indicates that CSR has made an evolutionary journey from 

primarily being characterized by reactiveness to develop into a risk minimizing and proactive 

competitive advantage and should be looked upon as an answer to heightened societal 

pressure and awareness. Based on a review regarding different relevant theoretical 

perspectives, this master thesis discusses CSR as a concept and practical matter in relation to 

various strategically chosen representatives of a selection of professions. 

Moreover, the data were collected through in-depth semi structured interviews. The findings 

show that CSR is a contemporary and highly context dependent phenomenon whose inherent 

multiplicity brings a distinct aspect of uncertainty to it, in terms of both meaning and practice. 

And in some parts there is a reluctance to communicate CSR due to a fear of missing out of 

important aspects. Furthermore, additionally findings tell us that profitability in a CSR 

context is a wide continuum of meaning. Moreover, in terms of future research it would be of 

interest to see more comparative studies between specific businesses and/or cultures to 

examine how CSR as a management idea is perceived and implemented. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tack.. 

Såhär dagen innan inlämning vill jag passa på att tacka några individer som på olika sätt har 

varit delaktiga under uppsatsens gång. Först och främst mina informanter, som på varierande 

sätt har bidragit med intressanta perspektiv och fört uppsatsen framåt. Jag vill även tacka min 

handledare Lars-Göran ”Basso” Karlsson för värdefulla tips under resans gång. 
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1. Inledning 
De senaste åren har CSR skapat sig en alltmer självklar plats både på det akademiska fältet 

såsom inom näringslivet. Begreppets mångfasetterade karaktär medför en stor spridning, både 

i termer av innebörd och utförande, detta leder till att utbudet av definitioner blir därefter. I 

grund och botten handlar dock CSR om att se bortom de omedelbara intressena, att både tänka 

och agera långsiktigt i sin verksamhet specifikt, men också livsföring generellt. Det kan ses 

som en fyrdelad värderingsrelaterad ansvarspalett där ekonomiskt, socialt, etiskt och 

ekologiskt ansvar ingår. CSR kan ses som de åtgärder av ett företag vilka skickar signaler i 

termer av medvetenhet. Detta för att främja olika mål för de identifierbara berörda parter, 

intressenter, som existerar i anslutning till organisationen, CSR-spektret innehåller allt från 

grundläggande mänskliga rättigheter till sponsring av en lokal idrottsförening.  

CSR handlar enkelt uttryckt om ansvar, att ta ansvar för väsentliga frågor som på olika sätt 

berör organisationens mest centrala intressenter, det vill säga; anställda, kunder, leverantörer 

och lokalsamhällen. Tydliga exempel på CSR-praktiker är; förbättrade arbetsvillkor, säkrare 

produkter, sänkta utsläpp, ökad mångfald och jämnställdhet. Ordet ansvar utgör således 

huvudfundamentet i begreppet CSR. I det här läget blir det då viktigt att skilja på ansvar i en 

lagbunden kontext jämfört med den nästintill uteslutande frivilliga karaktär som präglar CSR. 

Med detta i tanke är det mer lämpligt att tala om ett moraliskt och dygdbaserat 

ansvarsförhållande. 

Detta begrepp i vardande är en intressant företeelse att studera utifrån en rad olika perspektiv 

och sett som samhällsvetenskapligt spridningsobjekt har begreppet CSR fått ett stort 

genomslag, där dess tvärvetenskapliga natur och beröringspunkter når både långt och brett. 

Och det är just denna bredd av uppfattningar och betydelser jag ämnar illustrera med denna 

uppsats. Ambitionen från min sida är att fånga upp de teorier, aspekter och idéer som har mest 

relevans i sammanhanget och som samtidigt bidrar till en helhetsbild av fenomenet. 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ge en kunskapsöversikt över CSR-området, detta genom att visa 

framträdande delar av forskningsfältets stora variation och utbud på perspektiv. Med detta 

som bakgrund kommer sedan CSR avhandlas i relation till ett antal representanter för ett urval 

av branscher, detta i förhållande till deras olika begreppsuppfattning och praktiska 

erfarenheter. 
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2. Metod 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
I denna uppsats har jag använt mig av ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutik innebär 

kortfattat tolkningslära, att olika fenomen uttrycker en egen mening och har en betydelse 

(Gilje & Grimen, 2007).  En bärande tanke för detta perspektiv är att vår förståelse alltid 

bottnar i vissa förutsättningar, vi möter således aldrig texter och/eller situationer 

förutsättningslöst. Tolkningen är alltså kontextbunden och subjektiv. Jag valde det 

hermeneutiska förhållningssättet då min avsikt var att skapa en helhetsbild av de enskilda 

resonemang, åtaganden och erfarenheter mina informanter står för. Jag har gått in i arbetet 

med min förförståelse och är medveten om att denna subjektivitet kan påverka uppsatsens 

karaktär. Med detta sagt var inte min ambition att uppnå någon absolut sanning, utan snarare 

att lyfta en intressant och viktig aspekt i en allmänsocial kontext. 

2.2 Datainsamling 
För att få fram material till uppsatsen gjordes först och främst en litteraturstudie. Där 

databaserna Web of science och Ebsco var källorna till artiklarna som användes. Sökorden jag 

använde mest frekvent var CSR, legitim*, leadership* och problem*. Gällande böckerna var 

utbudet betydligt mindre, vilket innebar att Corporate Social Responsibility, eller akronymen 

CSR räckte för att få en tillräcklig mängd böcker samt överblick.  

I nästa steg utförde jag semistrukturerade intervjuer. (Bryman, 2002) menar att de viktigaste 

beståndsdelarna i denna intervjuprocess är flexibilitet och följsamhet. Detta skapar i sin tur 

utrymme och tar hänsyn till de olika informanternas situation och person. Jag valde denna 

metod på grund av att dess öppna karaktär och dess anpassbarhet. Vilket i sig skapar bäst 

förutsättningar för de olika intervjuernas unika karaktär att få möjlighet att skapa en egen unik 

berättelse och få röra sig i icke planlagda riktningar.  

Samtliga intervjuer spelades sedan in och transkriberades efteråt i sin helhet. Det 

transkriberade materialet lästes grundligt igenom ett antal gånger, vissa anteckningar gjordes 

och underlaget strukturerades efter hand. Detta gjordes utifrån vad Svenning (2003) beskriver 

som olika kodningsstadier. Till att börja med skedde en öppen kodning, detta innefattar de 

första genomläsningarna och intrycken av materialet. Här letade jag efter övergripande 

mönster och olika infallsvinklar att analysera utifrån. Det andra momentet är den axiella 

kodningen, detta innebär en djupare färd ned i begrepp och teorier. I Det här fallet sökte jag 
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efter både särskiljande såsom gemensamma yttranden för att visa den bredd som ett begrepp 

som CSR medför. Sist ut i kodningsarbetet är den selektiva kodningen, detta stadie innebar att 

jag vägde olika uttalanden mot varandra och en sista gallring gjordes. Vilket i sin tur 

resulterade i rubriksättning och slutgiltig tematisering av materialet.  

2.3 Urvalsstrategi 
Målpopulationen för denna uppsats har utgjorts av olika individer inom olika organisationer 

och/eller företag i Umeåregionen som på varierande sätt är berörda av CSR-relaterade frågor. 

Utifrån detta valde jag att göra ett strategiskt urval (Kvale, 1997). Detta med anledning av att 

uppvisa en bredd av infallsvinklar med en strävan efter en god representation av olika 

yrkesroller som i varierande grad påverkas av eller påverkar CSR-diskursen. Urvalstrategin 

kom till viss del av utvecklas till det som Bryman (2002) kallar ett snöbollsurval. Detta med 

anledning av att några informanter tipsade om företag som i CSR-sammanhang kunde vara 

intressanta att tala med. Och ett urval av dessa följdes upp och inkluderades i arbetet med 

uppsatsen. Detta kan möjligtvis upplevas som ett metodologiskt problem i termer av 

enhetlighet i datainsamlingen, men i mitt fall ser jag denna utveckling som enbart positiv, då 

de flesta av dessa informanter sannolikt skulle passerat under min radar.  

2.5 Etiska angelägenheter 
Etiska aspekter inom forskningen kan yttra sig olika i termer av omfattning och karaktär. 

Generellt sett inom svensk forskning brukar man utgå ifrån fyra principer, dessa är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, Bryman 

(2002).  I relation till informationskravet förklarade jag syftet, innebörden och min ambition 

med uppsatsen, samt att det var frivilligt. Samtyckeskravet, vilket först och främst blir aktuellt 

om en medverkande är underårig, behövde jag inte ta hänsyn till, med anledning av att 

samtliga informanter var myndiga. Konfidentialitetskravet är en förutsättning för att 

informanten skall kunna tala fritt, det vill säga; informanterna informerades om att alla de 

uppgifter som framkommer under intervjuerna kommer behandlats med högsta möjliga 

diskretion. Till sist ska det insamlade materialet endast användas för forskningsändamålet, 

detta kallas för nyttjandekravet. Om vi sammantaget ser på dessa aspekter är det relativt 

sannolikt att vissa informantutsagor till viss del känns igen av andra medverkande, detta först 

och främst relaterat till den snöbollsliknande karaktär som urvalsprocessen utvecklades till. 

Däremot bedömer jag en potentiell informationskänslighet i sammanhanget som låg.  
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2.4 Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna i denna uppsats definieras av ett öppet och flexibelt förfaringssätt. Intervjuguiden 

är uppbyggd kring och relaterad till informanternas roller, erfarenheter, uppfattningar och 

generella tankar om CSR. Jag utgick således från ett fåtal likartade teman, men karaktären på 

intervjuerna kom att ändras i vissa aspekter från en intervju till den annan. Det blev aldrig 

exakt samma följdfrågor, dels beroende på informanternas förförståelse gällande vissa 

aspekter men också deras benägenhet att själv ta in samtalet i olika riktningar. 

Här följer några typiska frågor i öppningsskedet av intervjuerna: 

 Hur upplever du utvecklingen/evolutionen av CSR? 

 Hur definierar du CSR, vad betyder det för dig? 

 Hur påverkas din roll/den verksamhet du är involverad i av 

(begreppet/praktiken)CSR? 

För en fullständig bild av samtliga frågor hänvisar jag till hela intervjuguiden som presenteras 

som bilaga, se (bilaga 1). 

2.5 Disposition 
Som ett första steg kommer jag att teoretiskt gå igenom och visa den bredd av olika typer av 

perspektiv genom vilka CSR kan bemötas utifrån, efter det presenteras ett avsnitt där en 

teoretisk uppsamling sker, i vilken en visualisering av området förmedlas. Därefter blir det en 

tematisk exposé av intervjumaterialet i relation till de uttryck, intryck och avtryck CSR har 

lämnat. Detta för att till sist avslutas och summeras upp med några avslutande reflektioner.  
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3. En kunskapsöversikt 
Som ovan nämnt är CSR som teoretiskt kunskapsfält inte karaktäriserat av enhetlighet. Det 

finns en mängd begrepp som används parallellt, vilket i sin tur kan generera en osäkerhet i 

termer av egentlig betydelse. De vanligaste termerna, förutom CSR, är hållbarhet och 

företagsansvar. Hållbarhetsbegreppet är mer allomfattande, som Brundtlandskommissionen 

formulerade det 1987; ” dagens behov tillgodoses utan att kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov äventyras” (Borglund m.fl. 2009, s. 115). Basindustrin, 

med sitt stora koldioxidavtryck, jobbar i första hand efter hållbarhetsmodeller. H&M och 

IKEA exemplifierar företag som istället använder sig av termen företagsansvar, som en följd 

av att en stor del av produktionen sker i u-länder (ibid.).  

CSR-diskursen är dessutom starkt präglad av den mångfald av betydelser som omgärdar den. 

Det teoretiska materialet som presenteras nedan är dels ett resultat av vad jag upplever som 

framträdande perspektiv inom området, detta sett utifrån ett svenskt såsom ett internationellt 

perspektiv. Men också, till viss del som en följd av en interaktion med de empiriska 

utsagorna, vissa korresponderande revideringar har gjorts i syfte att ytterligare tydliggöra 

innebörden och inte minst kopplingen mellan teori och empiri. Således har ambitionen varit 

att fånga upp de perspektiv och infallsvinklar som har mest framträdande roller i kontexten 

och som samtidigt bidrar till en helhetsbild av fenomenet, nedan kommer dessa att presenteras 

tematiskt. 

3.1 Framväxten och den begreppsliga utvecklingen av CSR 
Howard Bowen anses allmänt vara CSR-begreppets fader. Redan 1953 skrev han sin 

inflytelserika bok: The Social Responsibilities of the Businessman (Crouch & Maclean, 2011, 

s.5). Huvudbudskapet I detta verk var att företagsvärlden har vissa sociala ansvarsrelaterade 

förpliktelser gentemot samhället som helhet. 

Konceptets breda användningsområde och tolkningsbarhet har lett till att begreppet i vissa 

kretsar redan uppfattas som utdaterat. Viss forskning menar till och med att CSR-begreppet 

redan har börjat en omvandling en annan akronym; SCR (Strategic Corporate Responsibility), 

med andra ord; den viktiga sociala aspekten i begreppet har blivit utbytt mot en tydligare 

inriktning mot konkurrensfördelar (Voiculescu & Yanacopulos, 2011). Andra hävdar att 

begreppets utveckling från reaktivitet till proaktivitet har lett till att CSO (Corporate Social 

Oppurtunity) är en bättre benämning, detta för att illustrera den anteciperande hållning många 
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företag idag förespråkar (Louche m.fl. 2010). Dessa två begrepp uttrycker den vardande 

karaktären som präglar CSR på ett tydligt sätt. 

Det är påtagligt att engagemanget, den praktiska användningen och kommunikationen av CSR 

har ökat lavinartat de senaste åren. Jutterström & Norberg menar att det största intresset har 

de stora, oftast påpassade, börsnoterade bolagen stått för, dessa har gått i bräschen för 

utvecklingen av konceptet. Vi kan se att storleken står i direkt relation till hur mycket publik 

information om CSR de har på hemsidor och årsredovisningar. Av de 700 största 

börsnoterade bolagen i Europa ser vi att 78 procent uppvisar offentlig information i termer av 

CSR. Detta jämfört med de 150 första företagen på listan där nästan alla (97 procent) uppvisar 

information, vid samma tillfälle var ca 80 procent av Sveriges 100 största bolag ”CSR-

informativa” (2011, s. 104). 

Borglund m.fl. (2009) menar att CSR är idag så pass etablerat att fler och fler företag tolkar 

att de också innefattas inom begreppet, vi skulle kunna kalla det den uppfattade känslan att 

”alla andra gör det”. Och precis som småsyskon härmar sina äldre syskon, agerar mindre och 

medelstora företag likartat gentemot de större, detta främst av osäkerhet och 

konkurrensrelaterade skäl. Denna företeelse kallas för mimetisk isomorfism (den Hond m.fl. 

2007; Cerne, 2007; Louche m.fl. 2010).  

Begreppets fokus mot ansvarsrelaterade aspekter har först och främst växt fram som en 

motkraft mot det omdömeslösa och/eller ansvarslösa företagandet. Två tydliga exempel på 

den globala arenan är skandalerna kopplade till Enron och Worldcom, ur ett svenskt 

perspektiv var kraften som drev utvecklingen framåt i första hand turbulensen inom IT-

sektorn, där företag som Boo.com, Icon och Framfab startades upp, noterades på börsen och 

kollapsade. Detta ledde till att olika finansiärer förlorade sina pengar utan att egentligen förstå 

varför, samtidigt som det allmänna förtroendet för näringslivet gick i sank (Borglund m.fl. 

2009) 

CSR-begreppets praktik delar vissa likheter med vad som utgör en managementidé, det vill 

säga; ett koncept eller modell som delvis används för verksamhetsstyrning (Jutterström & 

Norberg, 2011). Det som däremot skiljer CSR från andra managementidéer är det 

massmediala genomslag konceptet har fått. De idéer och moden som når störst spridning 

anses vara de som bäst reflekterar samhället generellt i termer av normer och värderingar, 

men också hur samtidens bild av organisationer bör se ut och bedriva sin verksamhet. Som 

Jutterström & Norberg (2011, s. 33) uttrycker det; ”de vars tid har kommit”.  
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Managementidéer som spridningsobjekt anses även vara instabila till sin natur, idéerna blir på 

ett sätt kontextlösa, vilket innebär att dess innehåll och betydelse ändras mellan sändare och 

mottagare (ibid.). I CSR-kontexten är detta ett påtagligt fenomen, då vi med tydlighet ser att 

konceptet används och implementeras på en mängd olika sätt.  

CSR uttrycks ibland som standarder och precis som andra typer av direktiv är dessa skrivna 

regler, men det som först och främst skiljer en lag från en standard är att formellt sett är 

standarden frivillig till sin natur. Trots denna frivillighet som CSR präglas av har begreppet en 

stark relation till samhällets generella direktiv och normer (Jutterström & Norberg, 2011). Så, 

som standard har CSR-begreppet en stark, och även till viss del upplevd tvingande karaktär, 

detta sett ur ett moraliskt perspektiv. Vidare diskuteras en normförstärkande effekt, författarna 

argumenterar att CSR-standarder delvis är en effekt av normmässiga förändringar i samhället. 

Fler och fler företag tar ett större ansvar och uppvisar ett engagemang för miljö, 

arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Detta samt att det praktiskt sett har blivit svårare 

att undvika ett sådant (publikt) hänsynstagande, kan ses som ett tecken på denna så kallade 

normförstärkning (ibid.)  

Som ett exempel på CSR-begreppets institutionalisering kan Global Reporting Initiative 

(GRI) nämnas. GRI är en ideell organisation som arbetar mot en hållbar ekonomi, detta 

genom att erbjuda vägledning och hjälp i termer av hållbarhetsredovisning. GRI används för 

att skapa en enhetlig och jämförbar hållbarhetsredovisning, som i sig ska göra det enkelt att 

utvärdera och värdera företagen (Borglund m.fl. 2009). Den grundläggande tanken med 

initiativet är att göra hållbarhetsredovisning lika vanligt förekommande som ”vanlig” 

redovisning (den Hond m.fl. 2007). Vidare har svenska, statligt ägda bolag redovisat enligt 

GRI-standarden sedan 2007 (Jutterström & Norberg, 2011).  

En annan standard är ISO 26000, vilken beskrivs som en ” grundläggande princip för socialt 

ansvarstagande att en organisation bör respektera och beakta de intressen som kommer att 

påverkas av organisationens beslut och aktiviteter” (Steinholtz, 2011, s. 65). ISO 26000 kan 

vara till hjälp när vi ska reda ut de mest grundläggande ansvarsperspektiven; vilka principer 

för ansvarstagande som är viktiga samt vilka ansvarsområden som är relevanta. Exempel på 

olika ansvarsprinciper är; transparens, etiskt uppförande och respekt för mänskliga rättigheter. 

I termer av ansvarsområden kan det till exempel vara; verksamhetsstyrning, 

arbetsförhållanden och konsumentfrågor. Det som är viktigt att förstå i det här sammanhanget 
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är att ansvarsprinciperna gäller för alla, jämfört med ansvarsområdena, vilka är beroende av 

bransch och verksamhet (Steinholtz, 2011). 

3.2 Med fokus på legitimitet, rykte och kommunikativa aspekter 
Organisationer har alltid haft möjligheten att påverka och förändra sin samtid, och samtidigt 

som samhället utvecklas måste organisationen växelvis utvecklas med det. Anpassningen till 

det nuvarande klimatet är av yttersta vikt. Göthberg (2011) menar att legitimitet handlar om 

att ens agerande sker i konsonans med de normer och värderingar som är dominerande. Hon 

argumenterar vidare att vi måste vara noga med att skilja på att vara och agera legitimt 

jämfört med hur detta uppfattas av samhället i stort. En högre uppfattad legitimitet betyder i 

det här fallet ökat stöd från omgivningen och detta kan leda till att det till exempel blir lättare 

att attrahera ny arbetskraft. Vi kan således argumentera att CSR har utvecklats till ett 

tillvägagångssätt att göra företaget eller organisationen mer tillgänglig och intressant för 

potentiella nyanställda. Idén är att CSR underlättar rekryteringsprocessen, både i termer av 

själva rekryteringen men också behållningen av den befintliga personalstyrkan (Jutterström & 

Norberg, 2011). Borglund m.fl. (2009, s. 102) uttrycker det som ”CSR ökar attraktionskraften 

som arbetsgivare gentemot anställda och potentiella nyanställda samt lockar nya investerare 

med en etisk placeringsagenda, vilket gör aktien mer attraktiv” Legitimitet, handlar i den här 

kontexten till viss del, således om att medvetandegöra sin omgivning om sin vad 

organisationen står för.  

den Hond m.fl. (2007) argumenterar att legitimitet också handlar om den allmänna 

acceptansen av ett begrepp, med andra ord; hur pass populärt det är. Legitimitetsaspekten är 

en av de mest förekommande inom CSR-diskursen och fungerar samtidigt som ett av 

grundfundamenten i termer av trovärdighet och orsaker till varför organisationer och företag 

engagerar sig i CSR, eller CSR-liknande aktiviteter.  

License to operate är ett väletablerat begrepp inom CSR (Borglund m.fl. 2009; De Geer & 

Trollestad, 2009; den Hond m.fl. 2007). En svensk översättning av begreppet skulle kunna 

vara; ett mandat att verka. Detta handlar om de samlade förväntningarna vi har på företag och 

organisationer, exempelvis; att de ska skapa jobb, ge avkastning till aktieägare, vara 

produktiva samtidigt som de ska tänka på de sociala och miljömässiga effekterna av 

verksamheten. Det ska sägas att detta mandat inte handlar om myndighetsinblandning med 

dess tillhörande lagar och förordningar. Istället handlar det om ett informellt godkännande 

från något som vi skulle kunna kalla ett sammanslaget intressentperspektiv. Det ska även 
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sägas att detta mandat är flyktigt till naturen och innebörden och innehållet av license to 

operate ändras i takt med tiden, och är ett direkt resultat av vilket samhällspolitiskt klimat 

som föreligger samt hur akademiska diskurser och den aktuella debatten ser ut (Borglund 

m.fl. 2009). Legitimitet och rykte har vidare ett tydligt semantiskt släktskap och ryktet anses 

vara ett av de mest värdefulla och ogripbara värden en organisation kan besitta (Schultz m.fl. 

2005).  

Den svenska kulturen kan ibland präglas av uppfattade jantelagsrelaterade aspekter, och att 

inte vilja vara förmer kan vara en hindrande faktor när det handlar om att kommunicera CSR. 

Detta har troligtvis även att göra med att en ökad exponering kan leda till granskning och 

uppmärksamhet i medierna. Borglund m.fl. (2009) menar dock att det är ett läge man måste 

gilla och dessutom en debatt organisationen måste vara redo att ta. Författarna menar att det 

vägs upp av det förväntade och förbättrade rykte som ackumuleras på lång sikt. En vanlig 

invändning mot en CSR-exponering är att företagets arbete i frågan inte har framskridit så 

långt, och att man därför inte vill kommunicera någonting som inte är klart. Klokt, men 

samtidigt förlorar företaget i transparens om de inte informerar om strategiska åtgärder, att ta 

ett beslut om att underlåta att kommunicera kan vara lika illa som att överdriva de åtgärder 

man gör (Ibid.). Historiskt sett har den svenska organisatoriska kontexten, eller snarare den 

”svenska modellen” på ett sätt varit separerad från de omdelbara kommersiella 

ansvarsfrågorna, då verksamhet som kan kopplas till liknande aspekter togs hand om av den 

offentliga sektorn. Borglund m.fl. (2009) menar att genom detta blev företagen ”befriade” 

från detta ansvar, ansvaret sågs mer som ett samhällsmonopol. Den svenska modellen skildras 

i det här fallet som en bruksortsmentalitet, där företaget tog hand om sina anställda. Vi skulle 

kunna beskriva det som en symbios där bruksortssamhället, lokalsamhället, regionen och 

företaget till viss del delade samma identitet.  

De mer strategiska aspekterna av CSR handlar om att identifiera och sammanfoga 

affärsmässiga mål med kundförväntningar för att öka lojaliteten, samtidigt som företaget 

möter övergripande samhällskrav (Louche m.fl. 2010). CSR-verksamhetens koppling till 

verksamheten i stort ska från ett strategiskt perspektiv upplevas som en naturlig förlängning 

eller del av organisationen. Exempelvis har H&M åtaganden gentemot barnarbete detta 

samtidigt som Svenska Spel som engagerar sig i spelmissbruk (Jutterström & Norberg, 2011).  
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3.3 Spänningen mellan yta och innehåll 
Som vi har sett ovan måste det finnas en naturlig och tydlig kontaktpunkt mellan företaget och 

dess CSR-arbete. Tal förutsätter handling och om ett åtagande inte fullföljs kommer detta att 

mötas av kritik. Vi får inte glömma att kommunikationen bör ske inifrån och ut, med detta 

menar jag att om ett företag ska CSR-kommunicera är det under förutsättningen att det först 

och främst blir införlivat inom organisationen. Det kan vara riskabelt att ”sälja in” CSR för 

mycket, detta kan ge oönskade effekter såsom ökat misstroende och allmän förvirring. Det 

handlar om att förmedla en bild av företaget som hänger ihop med både verksamhet och 

verklighet. Det finns till och med de som menar att CSR-kommunikation endast skall 

genomföras när tillväxten minskar, som ett sätt att urskilja sig från mängden (Cerne, 2007). 

Utöver detta finns det en risk att ett åtagande i termer av CSR uppfattas som en ceremoniell 

myt, där uttrycket tolkas som en symbolisk gest som endast ämnar säkerhetsställa ett legitimt 

yttre (den Hond m.fl. 2007).  

En företagsledares handlingslogik bygger vidare enligt sociologen Robert Jackall på att 

undvika att associeras med misstag, för att istället förknippas med framgångar. Så hårddraget 

kan det anses mer rationellt att synas vara, än att i själva verket genuint vara (De Geer & 

Trollestad, 2009).  

Yta eller innehåll, denna gränsdragning visar på olika bilder av CSR. Yta handlar om den för 

omgivningen förmedlade bilden. Innehållsaspekten berör den dagliga verksamheten, det vill 

säga hur funktioner och stödjande aktiviteter fungerar i praktiken (Jutterström & Norberg, 

2011). Ansvarstalande och ansvarstagande, är ytterligare en distinktion mellan uppfattning 

och utförande. Ansvarstalande betyder hur organisationer presenterar sin verksamhet i termer 

av samhällsansvar, ansvarstagande handlar om konkret ansvarsarbete, hur det utförs praktiskt 

(Ibid.). 

3.4 Den mediala dimensionen 
Medias roll i sammanhanget kan inte nog emfaseras, Borglund m.fl. (2009) uttrycker det som 

en arena byggd på moraliska fundament, där olika företag, organisationer, journalister och 

privatpersoner verkar. Här pågår ständigt debatten utifrån både intressenternas och företagens 

perspektiv. Vi skulle, utifrån detta utan att överdriva, hävda att det är genom olika typer av 

medier som CSR-begreppets utveckling har tagit fart. 
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”rädslan för att bli skandaliserad i media är en av de viktigaste andledningarna till att företag 

arbetar med CSR. Rädslan för media gör också att en del svenska företag underkommunicerar 

CSR. Man avstår från att berätta om allt man gör, av rädsla för att bli granskad” (Borglund 

m.fl. 2009, s. 25). Eller som De Geer & Trollestad (2009, s. 58) en aning skämtsamt uttrycker 

sig ” hotet finns att Janne Josefsson dyker upp vid entrén”. 

Med andra ord, det handlar till stor del om att följa spelets regler, både tydliga sådana och 

olika branschstandarder, men också regler som är mer otydliga, drivna av omgivningens 

normering. Görs inte detta ökar risken markant att en skepticism breder ut sig bland 

intressenter och samhället i stort. En viktig detalj i det här sammanhanget är den tekniska 

utvecklingen, i dagens samhälle är det få händelser som passerar under den informationsradar 

som är driven av sociala medier. Utöver detta menar Borglund m.fl. (2009) att det har skett en 

tydlig utvidgning och/eller erosion av pressetiken, vilket har lett till att synen på den 

personliga integriteten idag inte är lika restriktiv. Detta påverkar också företag mot att verka 

än mer proaktivt, hanteringen av företagsetiska frågor har blivit en allt viktigare detalj på 

dagordningen. 

3.5 Konsulter och PR-byråer 
CSR-begreppets snabba spridning har resulterat i en efterfrågan på konsulter av olika slag. 

Dessa har en viktig roll när det kommer till att utveckla CSR hos företagen. Utöver 

konsulterna brukar bland annat revisionsbyråer och kommunikationsbyråer räknas in. Denna 

typ av aktörer är vad litteraturen kallar diskursbärare, det vill säga de som i hög utsträckning 

ger drivkraft åt utvecklingen. Trots att det finns tydliga skiljelinjer mellan dessa 

yrkeskategorier har de mest troligt en grundläggande gemensam syn på begreppet CSR, dock 

är definitionen som ovan nämnt flytande och de olika företrädarna tolkar med största 

sannolikhet begreppets innebörd och karakteristika olika. Diskurser preciseras dock efter 

hand, så ju mer tid som går desto mer enhetligt kommer begreppet att kunna förmedlas 

(Jutterström & Norberg, 2011).  

Denna frånvaro av samstämmighet leder till ett kunskapsbehov, vilket paradoxalt dessa 

diskursbärare får i uppgift att ta hand om. Jutterström & Norberg (2011) menar att denna 

kunskapsbrist ger diskursbärarna ett stort ansvar i processen att driva utvecklingen framåt, att 

accentuera CSR som en naturlig del av näringslivet och samhället i stort. Detta eftersom 

tidigare forskning har visat att idéer upplevs mer attraktiva om vi kan sätta en etikett på dem 

(den Hond m.fl. 2007).  
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Utbudet på CSR-relaterade konsulter är i dagsläget tämligen brett. den Hond m.fl. (2007) 

menar att spannet bland annat innehåller funktioner såsom; bokföring, management och 

affärsetik. Med detta i åtanke tycks det ha blivit en marknadssituation där utbudet börjar bli 

större än efterfrågan, vilket i sin tur leder till att oavsett övertygelse måste konsultbyråerna 

kommersialisera CSR i termer av en produkt som går att sälja. Så, trots att ambitionen är att 

”rädda” världen används en retorik som emfaserar CSR som ett Business Case, det vill säga; 

ett räkneexempel eller redogörelse över till exempel olika nyttor och eventuella risker i 

sammanhanget (ibid.). 

3.6 “The business of business is business” 
Principal-agent teorin säger oss att agenterna (företagsledningen) skall maximera värdet för 

principalen, det vill säga ägarna (Borglund m.fl. 2009). Till denna begreppsliga kontext kan vi 

koppla intressentmodellen, vilken beskriver företagets viktigaste intressenter, det vill säga; de 

parter som på något sätt står i relation till organisationen, och modellen används sedan för att 

kartlägga och manövrera dessa tillhörande relationer. Borglund m.fl (2009) beskriver en 

intressent som ”någon som påverkas av företagets verksamhet och som samtidigt påverkar 

företaget” (s. 65).  Detta jämfört med La Cour och Kromann (2011) som mer specifikt menar 

att termen handlar i grund och botten om en ekonomisk relation mellan en organisation och 

dess kontext eller miljö.  

Organisationsforskaren Edward Freeman anses vara en av de ledande experterna på 

intressentrelationer. Freeman menar att företag, frivilligt skall agera för att se till behoven hos 

de närmaste intressenterna, detta skapar goda relationer och på lång sikt konkurrensfördelar 

(Borglund m.fl. 2009). Freemans antites inom CSR-diskursen är ekonomen Milton Friedman, 

som står bakom det berömda uttrycket ” the business of business is business”, det sociala 

ansvaret i Friedmans fall handlar om att maximera vinsten till sina aktieägare. Företagsledaren 

ska som ovan nämnt agera som agent enligt ägarnas önskemål, gör denne inte det anses 

ledaren till viss del agera i politiskt syfte, det vill säga; som en samhällsföreträdare. Och det 

blir man bara genom demokratiska val, något långsökt hävdar de således att det är 

odemokratiskt att inte arbeta i strikt linje med aktieägarnas intressen. Kortfattat kan vi säga att 

enligt dessa resonemang är aktioner utanför kärnverksamheten som inte direkt har att göra 

med vinstmaximering fel (Ibid.). 

Intressentanalys, är ett verktyg för att utröna vilken, eller vilka intressenter som ska innefattas 

i en fortlöpande intressentdialog. Här brukar tre aspekter vävas in, maktposition, legitimitet 
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och angelägenhet. Makt handlar om hur tongivande intressenten är i förhållande till företaget, 

legitimitet rör intressentens anseende i samhället och hur legitim den är i termer av 

kravställning, angelägenhet handlar helt enkelt om hur pass snabbt företaget måste vara på att 

agera för att möta intressentens krav. Denna typ av dialog skulle vidare kunna falla in under 

transparensbegreppet, och genom att föra en kontinuerlig dialog, med en tydlig, öppen och 

verifierbar information som visar både framgångar och brister skapas en öppen atmosfär i 

vilken olika intressenter kan med och påverka (Borglund m.fl. 2009). 

3.7 Med fokus på ledarskapets ansvar och etik  
Det finns en uppsjö med definitioner av ledarskap, Angus-Leppan m.fl. (2010) ger oss en i 

sammanhanget väl passande definition. Författarna pratar om ledarskap som en social process, 

där den dynamiska kopplingen och samhörigheten mellan en organisations medlemmar skapar 

både intellektuell såsom social mening.  Ledarskapets roll är alltid intressant att belysa och 

CSR kopplat till ledarskap är ett område präglat av en stor bredd med en tydlig avsaknad av 

generell koncensus. Det ska sägas att bilden av chefen är en tydlig bestämmande faktor för 

allmänhetens bild av organisationen i sin helhet. Chefer är medvetet och omedvetet stilbildare 

och har förväntningar på sig att agera välordnat och i slutändan vara en förebild (De Geer & 

Trollestad 2009). En VD är i vissa hänseenden ytterst ansvarig i ett företag, och spelar därför 

en central roll i utformningen och genomförandet av en CSR-policy. Detta dels i egenskap av 

att vara opinionsbildare; via kommunikation internt såväl som externt och dessutom genom 

samtliga medieformer (Benn m.fl. 2010). 

Den bild som växer fram vittnar om en tydlig revidering av synen på den enskilda ledarens 

påverkansgrad. Dock ska vi inte glömma att allt detta i en kontext präglad av CSR. Detta blir 

tydligt i den forskning som Benn m.fl. (2010) visar, författarna visar att det snarare är 

stimulans i form av intellektuella utmaningar som får en organisation att engagera sig i CSR-

relaterade aktiviteter, detta jämfört med en karismatisk ledare som alla följer, vilket även 

stöds av Mc Williams och Siegel (2011), vilka i sin tur menar att det finns en stark positiv 

korrelation mellan intellektuell stimulans och benägenheten för företag att vara socialt 

ansvarstagande. Med detta i åtanke diskuteras istället det så kallade distribuerade ledarskapet, 

där det kollektiva beslutsfattandet är centralt. Ledarskapet ses som en gemensam egenskap 

och inte desto mindre som en tillhörighet i organisationen.  Groves & LaRocca (2010) visar 

vidare på tydliga samband mellan det transformerande ledarskapet och medarbetarnas syn på 

intressenter. Vi kan tolka det som att följare av transformerande ledare är mer benägna att 

urskilja kopplingen mellan intressentdialog och organisatorisk effektivitet. Tanken är att 



 14 

ledarskapet i sig influerar medarbetarna genom skapandet av en kollektiv vision, som 

emfaserar intressentperspektivet och inspirerar individer att tänka bortom sig själva. För en 

praktisk verksam etik behövs autonomi, det vill säga; en vilja till självbestämmande. Att vara 

autonom handlar om att kunna tänka, agera och förhålla sig självständigt i en kontext, att 

kunna analysera en situation kritiskt utan någon annans inverkan eller ledning (De Geer & 

Trollestad, 2009). Ur ledarskapsperspektivet blir detta i min mening en paradoxalt präglad 

situation. Samtidigt som det gäller att vara à jour med vilka trender och mätinstrument som är 

aktuella bör det också finnas en försiktighet med anammandet av det nya. Managamentidéer 

kommer och går och den cykliska karaktären av dessa bör frambringa en viss eftertanke. 

Vidare anses det finnas en slumrande etisk potential som på grund av att det saknas 

organisatoriska strukturer och kommunikationsmedel hämmas. Detta blir en tydlig chefsetisk 

aspekt, på så sätt att den som har en maktposition, kan vidta åtgärder i syfte att skapa 

organisatoriska förhållanden som gör det lättare för individer att agera etiskt (De Geer & 

Trollestad, 2009).  

Många sociala sammanhang med tillhörande maktstrukturer har en tendens att lyfta fram det 

typiskt maskulina och rationella ledarskapet. Som i de flesta fall gynnar män, eller kvinnor 

som är villiga att anpassa sig efter maskulina stereotyper i termer av ledarskap. En 

anmärkningsvärd aspekt i detta sammanhang är att CSR i grund och botten handlar om mjuka 

värden. Att då arbeta med detta kräver en stor empatisk förmåga, vilket i sig brukar kopplas 

samman med den emotionella intelligensen (Marshall, 2007). I en strikt genustypisk dikotomi 

är kvinnor som bekant överrepresenterade inom denna typ av intelligens. Så, principen säger 

oss att kvinnor kan vara bra om inte bättre lämpade än män på ledarpositioner i dessa CSR-

relaterade sammanhang. 

3.8 Moral och motivationsrelaterade aspekter  
Ur ett mer eller mindre renodlat sociologiskt perspektiv handlar CSR-relaterade aspekter om 

en normbyggande process, i vilken en omstrukturering av tolkning och förståelse ständigt 

pågår (Godemann & Michelsen, 2011). Frågan om vem eller vad som ska ta ansvar kan i det 

här fallet vara en problematisk angelägenhet. Det enkla svaret är att den med beslutsrätt har 

det slutgiltiga ansvaret. Men om vi jämför de senaste årens största skandaler, till exempel 

Enron och BP, kan vi se att det är organisationen i sig som i första hand få ta smällen, inte 

individerna bakom, detta trots de tidigare nämnda pressetiska gränsutvidgningarna.  

”Delar vi moral så delar vi förväntan på varandra” (De Geer & Trollestad 2009, s. 47) 
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Detta citat ovan visar tydligt den ömsesidiga sociala dimensionen av moral. Etik och moral är 

fundamentala för uppbyggnaden av argument för CSR. Både pliktetiska och konsekvensetiska 

dimensioner återfinns framför allt inom det ovan nämnda intressentperspektivet. Där vi i 

termer av konsekvensetik ser den rationella händelsekedjan att det anses lönsamt med CSR 

och de företag och organisationer som har utvecklat förtroendebaserade relationer till sina 

intressenter kan på sikt utveckla konkurrensfördelar av detta. Det pliktetiska argumentet 

handlar i stort om att beakta intressenternas önskningar, detta med anledning av att det rent 

principiellt sett är det ”rätta” att göra. Utöver detta lyfts även idén att en intressent inte bara 

ska behandlas som ett medel för att uppnå vinst, man hävdar även att intressentens väl är ett 

mål i sig (Borglund m.fl. 2009). 

Om vi ur ett motivationsrelaterat perspektiv se detta i relation till några av de mest uppenbara 

intressenterna, medarbetarna, behövs det precis som i fallet med ledarskapet en viss grad av 

autonomi. Eller bättre uttryckt; en autonom motivation. Vilket i sig beskrivs som att en 

individ agerar på eget initiativ, samt att handlingen i sig är en drivkraft (Gagne & Deci, 2005). 

Kortfattat handlar det om förvandla yttre regleringar till en inre motivation, detta brukar kallas 

för internalisering. Vi ser att en hög grad av internalisering ger en hög grad av autonom 

motivation. Så, poängen i det här sammanhanget är att det handlar om att internalisera en 

naturlig attityd samt en etisk och moralisk inställning till CSR. Om CSR tillskrivs normalitet 

skapas således tydliga kontaktpunkter inom organisationen.   

Detta kan även ses i samband med Herzbergs tvåfaktorteori, vilken Hyun & Haemoon (2011) 

diskuterar, här skiljer vi på hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer är 

grundläggande arbetsvillkor såsom; lön, säkerhet och mellanmänskliga relationer, dessa 

faktorer leder i sig inte till arbetsmotivation men frånvaron av dem leder till missnöje. Detta 

jämfört med motivationsfaktorer vilka har förmågan att uppmuntra individer att jobba, bra 

exempel på dessa är; känslan av åstadkommande, personlig utveckling och vad som viktigt är 

i det här sammanhanget; socialt ansvarstagande. Vidare anses engagemanget från 

medarbetarna vara en premiss för att framgångsrikt kunna genomföra ett 

implementationsarbete i termer av CSR (Jutterström & Norlund, 2011). Företagsetisk 

forskning menar också att det inte går att skapa ett etiskt sunt företag utan att blanda in 

medarbetarna i processen (De Geer & Trollestad, 2009). Hofstede m.fl. (2010) menar 

dessutom att förutom de direkta medlemmarna i organisationen, är intressenterna med och 

samspelar och upprätthåller de kulturmässiga gemensamma uttrycken. 
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3.9 Lönsamhet och storlek 
Frågan om lönsamhet är historiskt sett en av de mest debatterade inom CSR-diskursen, och 

viss oenighet råder fortfarande. En generell tendens tycks ändå vara att de kortsiktiga 

utgifterna ofta är höga och påverkar lönsamheten negativt, men att de på lång sikt ökar värdet 

på företaget (Borglund m.fl. 2009; De Geer & Trollestad 2009). Vi skulle kunna argumentera 

att det handlar om att göra egenintressen och moral kompatibla, på så sätt blir återspeglingen 

av det etiska företagandet också det strategiskt bästa och rätta valet (Crouch & Maclean, 

2011). Storleken är också en aspekt som bär vikt i lönsamhetstermer. Fassin m.fl. (2009) 

menar att för småföretagarna och entreprenörerna är den primära vattendelaren riskmomentet, 

som är kopplat till implementeringen. För de mindre företagen blir det mer kännbart både 

ekonomiskt såsom i termer av tid och resursåtgång, detta vid en jämförelse vid medelstora och 

stora bolag. En annan aspekt som Louche m.fl (2010) pekar på är att den uppfattade 

ekonomiska nyttan i relation till proaktiv CSR ökar i takt med storleken på företaget. Dock 

har de mindre företagen oftast färre byråkratiska hinder att ta sig förbi när de ska 

implementera CSR-strategier, de har således förutsättningar att vara mer flexibla mot 

skiftande marknadskrav, jämfört med större organisationer (Ibid.)  

Vi kan vidare argumentera att en väletablerad organisation med stor omsättning tenderar att 

ha en tydligare CSR-struktur, där storleken och företagets synlighet i media kan påverka 

organisationen i en riktning som innebär att de ägnar mer uppmärksamhet åt sitt varumärke 

och företagsmässiga image, utöver detta har dessa organisationer större ekonomiska 

möjligheter i termer av CSR-relaterat arbete (Lindgreen m.fl. 2008). En vanlig idé är att 

styrka, storlek och därmed inflytande ger mer ansvar. Till detta kan vi säga att ett stort 

inflytande också ger bättre förutsättningar att påverka (Jutterström & Norberg, 2011). 

Campbell (2007) hävdar att organisationer är mindre benägna att agera socialt ansvarsfullt, 

dels om det är för mycket eller för lite konkurrens. Det vill säga, relationen mellan konkurrens 

och socialt ansvarstagande antas vara kurvlinjär. Vilket i sig, kan tolkas som att det är en stor 

ekonomisk aspekt i sammanhanget, med snäva finansiella marginaler anses det inte lönsamt 

att investera i någonting så pass svårt att mäta som CSR. Motsatsen blir således i ett klimat 

där konkurrensen är i princip icke-existerande, där stora gester och filantropiska åtgärder blir 

överflödiga, detta eftersom intressenterna har så pass få val. Hög legitimitet tenderar 

dessutom att korrelera med ett högt varumärkesvärde. Vilket i sig innebär att företag med 

dessa attribut i slutändan kan ta mer betalt för sina produkter eller tjänster (Louche m.fl. 

2010).  
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4. En teoretisk visualisering 
Ambitionen med kunskapsöversikten har varit att presentera olika teorier och perspektiv på 

CSR som tillsammans medför en bättre förståelse och ett helhetsperspektiv av den mångfald 

som diskursen är präglad av. Ämnesområdet CSR är dock ytterst begreppstungt och en 

visualisering av området är på sin plats. Figur 1 visar med relativt bra precision det 

omfattande utbud av potentiella påverkansfaktorer och/eller intressenter som finns, detta i 

termer av både drivkrafter och begränsande aspekter i sammanhanget. Jag inkluderar denna 

modell i slutet av kunskapsöversikten med anledning av att det behövs en viss förförståelse av 

CSR som begrepp för att kunna ta till sig innehållet och innebörden av den. Min ambition är 

att figuren skall bidra med en slags ”aha” upplevelse genom att den ger en översiktlig 

illustration av CSR-begreppets komplexitet och mångfald på ett bra sätt. 

 

Figur 1, Mason & Simmons (2011, s. 161) 

Tolkningen av figuren bör dels ske utifrån dess olika nivåer och/eller lager av omfång. Men 

också med hänsyn till i vilken utsträckning, och på vilket sätt de olika nivåernas enskilda 

delar påverkar och påverkas i sammanhanget. Undersöker vi det yttersta lagret ser vi att det 
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skiljer sig markant från de övriga. Det handlar om relativt oprecisa beskrivningar av 

övergripande, världsomfattande variabler. Vilka samtliga visserligen går att påverka, men 

dess omfång och innebörd sträcker sig långt bortom denna uppsats ambitioner, därav har jag 

valt att, till stor del exkludera dessa.  

Om vi istället arbetar oss inåt i figuren, och undersöker nästa lager stöter vi på några av de 

aspekter jag har inkluderat, bland annat media, medarbetare och konkurrenter. Detta lager 

påminner till stor del om en makronivå. Nästa lager bör rimligtvis då karakteriseras som en 

mesonivå, i vilken den största delen av infallsvinklar till uppsatsen återfinns; rykte, legitimitet, 

lönsamhet, definitioner och/eller operationalisering, etiska angelägenheter och rekrytering. 

Det innersta lagret, mikronivån, i vilken jag främst har inspirerats av ledarskapsaspekten, 

präglas av detaljrika och organisationsspecifika aspekter som i förhållande till de andra 

lagren, med relativ lätthet, kan påverkas och ändras inomorganisatoriskt utifrån olika 

behovsbilder. Figuren visar således fyra olika nivåer och aspekter, dessa med stor skillnad 

gällande abstraktionsgrad och omfång. De olika nivåerna bör även anses som dynamiska, där 

en ständig växelverkan mellan olika nivåer sker och som i förlängningen möjligtvis kan ge 

upphov till nya lager och/eller aspekter.  

Med utgångspunkt i figuren vill jag även lyfta upp en från mitt perspektiv, viktig begränsande 

faktor som inte nämns explicit i kunskapsöversikten eller figuren, nämligen 

prioriteringsfrågan, där jag i likhet med Jutterström & Norberg (2011) menar att den grundidé 

som CSR är baserad på kan ställas i paritet till definitionen av ekonomi, det vill säga; 

hushållning med knappa resurser. Skillnaden är att resurserna i CSR-kontexten ska tolkas 

betydligt bredare och som minst inkludera tid, pengar och personal. Och många gånger kan 

det vara svårt för företagsledningen att exempelvis besluta om vilken eller vilka 

intressentgrupper eller aspekter som är viktigast. Till detta ska sägas att många organisationer 

har arbetat länge med CSR-frågor utan att ha etiketterat det som just CSR (Jutterström & 

Norberg 2011). Detta kan innebära att det upplevs främmande och dessutom hämmande för 

dessa företag att plötsligt ändra och sätta en annan etikett på väl inarbetade och fungerande 

verksamheter. Denna uppkomna situation kan vara trögrörlig och svår att förankra i 

verksamheten (Ibid.). 
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5. CSR utifrån olika professioners perspektiv 
Efter en teoretisk genomgång av området blir en naturlig och intressant fortsättning att 

undersöka hur olika strategiskt valda individer förhåller sig till och resonerar kring CSR. Det 

empiriska materialet kommer att presenteras i relation till de tematiska huvudområdena i 

kunskapsöversikten och jämte informanternas perspektiv kommer jag att resonera kring och 

kontextualisera utsagorna i syfte att uppnå en högre grad av kommunikativ precision. Vid 

redovisningen av de empiriska utsagorna nedan finns vidare ett antal friställda citat, dessa är 

avsedda att ytterligare förstärka vissa tankegångar och uttrycksfulla resonemang. 

5.1 Intervjumaterialet  
Här följer en översiktlig beskrivning av de 11 informanter som har varit delaktiga under 

uppsatsens gång. I texten kommer informanterna refereras till genom den akronym som står i 

anslutning till beskrivningen nedan. 

 Chef inom Umeå kommuns kommunstyrelse, kvinna. IKS 

 Egen företagare, klädbranschen, man. IKB 

 Egen företagare, klädbranschen, man. IKB2 (deltog delvis via mailkontakt) 

 Affärscoach, kvinna. IAC 

 Egen företagare, konsult med inriktning mot hållbar samhällsutveckling, kvinna. ISU 

 Affärsutvecklare, kvinna. IAU 

 Personalchef inom industrin, kvinna. IPC 

 VD på en konsultbyrå med inriktning mot hållbar utveckling, kvinna. IHU 

 VD inom bostadsbranschen, kvinna. IBB 

 VD, PR-byrå, kvinna. IPR 

 VD, reklambyrå, kvinna. IRB 

5.2 Begreppslig utveckling och allmän uppfattning 
Min första ambition är att göra en bedömning av hur mina informanter upplever den 

evolutionsmässiga resa begreppet och praktiken CSR har genomgått och fortfarande 

genomgår. Jag har också varit intresserad av deras första intryck och erfarenheter av 

konceptet, både teoretiskt såsom genom rent praktiskt handlande, samt deras upplevelser av 

detta på ett personligt samt yrkesmässigt plan. Som redan nämnt finns det en stor mängd 

uttryck och begrepp som överlag är relativt lika CSR i ambition och innehåll, dock är 

ansvarsfrågan alltid närvarande i olika kontexter; på ett övergripande socialt plan, 
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samhälleligt och mer direkt kopplat till företag. Ordet ansvar definierar på ett sätt sig självt, 

det handlar om att ”svara an”, alltså att svara ”mot” någon eller något. Engelskans 

responsibility blir likartat, ability to respond. Det handlar alltså kortfattat om förmågan att 

agera (Steinholtz, 2011).  

Med tanke på den spridning, rent branschmässigt mina informanter har är det inte oväntat att 

svaren blir därefter. Det hänger mest troligt på hur och i vilken utsträckning individerna och 

företagen är berörda av CSR-relaterade aktiviteter. ISU disktuterar utbredningen av begreppet 

och hänvisar till ett ökat antal artiklar i dagstidningarna och menar vidare att de som en gång 

var motståndare har börjat se över sina argument. Detta med tanke på den omställning 

relaterad till att människor har en större omvärldsförståelse idag. 

”det är inte en avstickare det här med folk som stöder CSR, det är som jag ser det den enda vägen att gå” 

IPC resonerar jämförligt och är inne på att konceptet har tydliggjorts på senare år, samt att det 

relaterar till samhällets utveckling i stort. Det finns en upplevd högre kravställning från 

allmänheten på grund av att människor i allmänhet har blivit mer miljömedvetna. Detta är 

någonting som även IKS håller med om, hon menar att det har blivit mer opportunt att 

diskutera sådana här frågor, samhällsklimatet är format på så sätt att ett tydligt organisatoriskt 

ställningstagande mer eller mindre krävs. Delvis inne på samma linje för IHU en diskussion 

om att konceptet har vuxit, standarden ISO 26000 tas upp som en historisk och internationell 

milstolpe inom området, vilket i sig bidrar till att göra begreppet mindre spretigt. IPR 

resonerar menar vidare att: 

”trenden blir att vi faktiskt bryr oss mer, att vi vill ta ett ansvar, att vi tittar utanför företagen, den trenden är 

det absolut viktigaste” 

IAU får avsluta ovanstående diskussion och uttrycker en känsla av att det är många som vill 

göra någonting åt det, att helt enkelt göra sitt bidrag, och att det även i högsta grad handlar om 

en beteendeförändringsmekanism: 

”Det går att förändra saker och ting, men man behöver hitta, vad är det för mig, vad är det för nytta med 

förändringen?” 

IPR menar att det var runt 2006 som konceptet började hitta en plattform och få fäste inom 

näringslivet. Det var då det gick ifrån att ”bara” göra CSR-etiketterade aktiviteter till att 

kommunicera om det på ett mer publikt plan. En intressant aspekt hon för fram i 

sammanhanget är att det var ungefär vid detta tillfälle som begreppet greenwashing alltmer 
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började diskuteras. Greenwashing kan kopplas till den tidigare diskussionen om spänningen 

mellan yta och innehåll. Begreppet kan ses som en extremvariant av ”yta”, det vill säga att en 

felaktig fördelaktig bild av verksamheten förmedlas. Detta är på ett sätt en del av CSR-

diskursens historia och utveckling och har till stor del bidragit till det tvivel på autenticitet 

som i vissa fall riktas mot CSR. Det vill säga; allmänhetens relation och association till 

begreppet är till viss del förvrängd och IRB menar att: 

”fula starka varumärken har sugit åt sig och förstört det litegrann redan” 

Vidare berättar IRB om sitt tillträdande som Vd 2009. Vid det tillfället visste hon inte vad 

CSR handlade om. Vid tillträdet in i företaget beskrivs det som att de hade: 

”jobbat traditionellt som en reklambyrå gör, egentligen utan att vila på någon större form av uttalade 

värderingar kring etik och moral” 

Och det är till viss del det IAC är inne på när hon menar att det behövs fler möjligheter och 

tydliga verktyg för företag samtidigt som det behövs ställas vissa krav ibland, utöver detta 

menar hon också att det behövs lyftas upp fler bra och lyckade exempel på företag som jobbar 

med hållbarhet och CSR. Detta för att skapa ännu mer positiv förankring generellt. 

IKB:s definition av en optimal CSR-verksamhett är en sådan som inte tillför eller medför 

kostnader. Han ger ett konkret exempel från sin bransch och resonerar kring att visa upp sin 

verksamhet på ett bra sätt: 

” […] en feltryckning på 500 t-shirts, många tryckerier de slänger sånt, vi tänker 500 tröjor, perfekt! Det 

kostar oss ingenting extra, vi kan göra en reklamgrej av det. Och det är så vi ser på CSR, någonting som 

skulle bli ingenting som tillför någonting, att gå från noll till att synas att man gör någonting bra” 

IBB tänker på CSR-relaterade aktiviteter som ett väldigt naturlig inslag, hon menar att genom 

att de arbetar med människors hem, en stor del av tryggheten i deras liv, finns det ett uttalat 

ansvar och dessutom tillhörande krav på hur de som organisation ska agera. Hon beskriver det 

vidare som att de inom organisationen är de inte berörda eller påverkade av CSR som 

managementtrend, engagemanget har istället vuxit fram inifrån. 
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5.3 Relationen mellan genuinitet och verksamhet  
 

”vi jobbar inte med trender, har man jobbat med hållbarhetsfrågan i 21 år, så jobbar man inte med trender” 

IHU:s citat ovan är en distinkt ingress till nästa intresseområde. Vi förs in i det sammanhang 

där vi resonerar kring hur kopplingen och/eller förhållandet ser ut mellan verksamhet och 

individ. I det empiriska materialet finns det givetvis stora skillnader mellan de olika roller 

mina informanter har inom sina respektive verksamheter, och till det, i vilken utsträckning de 

kan påverka sin arbetssituation och omgivning. Genuinitet och legitimitet är två begrepp som 

ibland används växelvis inom denna diskussion, dock är det viktigt att se distinktionen mellan 

dem. Vid en jämförelse ligger den mest uppenbara skillnaden från mitt perspektiv att det 

genuina är mer egenskapsbaserat jämfört med legitimitet som har en mer social och 

kommunikativ funktion. 

”jag skulle säga att vi, nu vill jag inte sätta siffror på det men vi gör det till 20 procent för att vi står bakom 

det och till 80 procent för att det är en affärsmöjlighet, om jag ska vara väldigt ärlig” 

Citatet ovan av IKB visar med all önskvärd tydlighet kommersialiseringen och dessutom 

utvecklingen i termer av ekonomiska incitament kopplat till CSR-området. Han fortsätter och 

pekar på att vissa av deras kunder saknar ett helhetsperspektiv, rent innebördsmässigt. Företag 

väljer hållbart för att det är en bra ”grej” ur ett kortsiktigt perspektiv. Inte i syfte att stärka sitt 

varumärke, få nöjdare kunder och höja sin sociala status. 

Det märks vidare att IBB:s drivkrafter är djupt förankrade i samhällets utveckling som helhet 

när hon vidare argumenterar att hon aldrig skulle ta tagit sitt nuvarande jobb om hennes 

resonemang i samhällsfrågor inte sammanföll med företagets kärnvärden och värdegrund. 

Citatet nedan visar återigen hennes syn på att använda CSR som profilering utan tydlig 

koppling till verksamhetens aktiviteter: 

”Jag tycker inte om tanken att företag tar på sig det där som ett klistermärke litegrann” 

Delvis inne på samma linje är IAC, som trycker på att utmaningen hos företag ligger i att 

skapa en grundkänsla, en kultur som främjar utvecklingen samt visar den enskilda 

medarbetaren att den gör skillnad i sammanhanget, att helheten är större än de delar som utgör 

den. Hon fortsätter och menar att företagen behöver arbeta mer och bättre med 

kärnvärdesfrågan; att hitta den naturliga länken mellan verksamhet, medarbetare och resultat. 

Ska det göras för att det är ett nödvändigt ont eller: 
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”Är det någonting vi måste göra för att fröken har sagt det, eller kan vi faktiskt göra någonting bra av det?” 

ISU och IAU menar att man måste leva som man lär. Här är det dock viktigt att ha storlek och 

påverkansfaktorn i minnet, det jag menar med detta är att det kan vara lättare att ”vara sitt 

företag” när företaget är mindre. ISU som själv är ensamföretagare hävdar att det inte går att 

göra en separation mellan företaget och den privata sfären. Vidare påpekar hon att de 

kulturella skillnaderna också kan påverka i vilken grad det sociala ansvarstagandet sker och 

uttrycker: 

”Jag har exempelvis bott två år i Brasilien och det är en helt annan samhällsstruktur där […] folk tar mer 

ansvar för att de har det inte socialt på samma sätt som vi har det i Sverige” 

Hennes resonemang är övergripande och handlar i stort sett om att det sociala ansvarstagandet 

inte borde avhängigt hur de sociala nätverken och grundfundamenten ser ut. IAU 

argumenterar mer direkt i frågan och säger: 

”har man en värdering måste man leva efter dessa, lever man inte efter sina värderingar så ramlar man 

pladask” 

Genuinitet och/eller trovärdighet handlar enligt IHU om att se och förstå i vilken utsträckning 

du påverkar din omvärld, citatet nedan är hennes utopi och väldigt talande för den 

grundinställning hon förespråkar i sin yrkesroll: 

”om man ska vara trovärdig över tid så måste man lära sig och utvecklas och helst göra sig själv onödig, det 

är det som det handlar om […] vår affärsidé är en hållbar värld och när vi har en hållbar värld, då behövs inte 

hållbarhetskonsulter”. 

Huruvida och i vilken utsträckning CSR ska kommuniceras är en viktig detalj i detta 

sammanhang. IPR och IRB vilka representerar PR respektive reklambranschen är helt överens 

om att CSR-arbetet bör vara integrerat i verksamheten. Det ska inte bara kommuniceras, utan 

det handlar om att väva in det i verksamheten och de aktiviteter man gör, genom detta skapas 

ett ovärderligt mervärde när sedan buskapet ska fram och kommunikationen äger rum. Ur ett 

strikt kundperspektiv menar IPR att: 

”polletten måste ha trillat ner, man måste förstå varför man gör det här, så blir det intressant, och man kan 

inte skapa ett nyhetsvärde om det inte är på riktigt” 

Sen är det skillnad på att göra gott och att kommunicera det goda man gör. Det ”enda” 

problemet med att inte ha en fullständigt logisk koppling mellan CSR och verksamheten är 

som IRB menar att det just blir svårt att kommunicera externt, det tar för den delen inte bort 

de interna vinster i termer av medarbetarengagemang som hon menar uppstår. Vidare 
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resonerar IRB kring etiska urval vad gäller potentiella kunder och argumenterar att det måste 

få existera en etisk gråskala, vi kan inte tänka svart eller vitt, det är alltid bättre att göra något. 

Även om det handlar om CSR-initiativ från en etiskt tveksam multimiljardverksamhet som 

tobaksbolaget Philip Morris International:  

”Där är man så jävla snabb att döma, det är faktiskt bättre att Philip Morris gör nåt och avsätter pengar från 

sin skitverksamhet och gör någonting bra för den delen av vinsten än att de inte gör någonting alls”  

5.4 Lönsamhet och organisationens omfång 
Generellt föreligger positiv konsensus bland mina informanter gällande huruvida det lönar sig 

att engagera sig i CSR eller inte, dock visar det sig att innebörden och betydelsen av 

begreppet lönsamhet uppfattas och implementeras på olika sätt. IKB har anammat detta och 

deras försäljningsapproach handlar inte om att sälja in uttryck såsom: 

”Vara schysst mot andra. Eller: Gör det för den schysst sak” 

Snarare vill de förmedla det som vilken affärsmässig investering som helst, det vill säga; gör 

det för att tjäna mer pengar! Vidare emfaserar han värdet av att kunna använda siffror och inte 

bara ord när det handlar om att sälja in CSR, och tar upp SIRP (Sustainable Investment 

Research Plattform) som en viktig aktör i sammanhanget av operationalisering och 

investerarintresse. SIRP beskrivs som ett forskningsprojekt vilket i korthet handlar hur 

medvetna och hållbara investeringar skapar mervärden till organisationer och företag. Det 

handlar utifrån IKB:s resonemang således att konkretisera CSR i termer av lönsamhet 

”Det är inte bara flumprat, det är en viktig utveckling för att det ska vara legitimt” 

Utifrån detta ser vi att det kan vara viktigt att hålla sig á jour med rapporter och andra 

forskningsrön, detta för att strategiskt kunna använda dessa vid kontakten med nya potentiella 

kunder. ISU resonerar på ett sätt omvänt, att först och främst undersöka den befintliga 

verksamheten och försöka hitta saker att åtgärda i det sammanhanget. Poängen är att det 

många gånger kan vara relativt enkla saker som att se över sin energikonsumtion och 

förvandla ett eventuellt ekonomiskt slöseri till möjligheter att investera i lokalsamhället eller 

att ge medarbetarna utrymme och tid för en timmes friskvård i veckan. 

IRB diskuterar olika infallsvinklar och varianter av ett ökat värde och menar att CSR-

relaterade initiativ kan löna sig på olika sätt. Givetvis behövs en räntabilitet och en positiv 

tillväxt, men det är inte vinsten som är det viktigaste. Och efter den omställning som företaget 

hon representerar gjorde upplevde hon i sin roll som Vd att: 
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”känslan blev bättre, vi blev ett otroligt mycket bättre företag ur perspektivet en bra arbetsplats, ett fint och 

starkt varumärke, allt det där […] förändrades känslomässigt när vi tog det steget” 

Omsättningen på företaget har mer än fördubblats de senaste åren, IRB menar dock vidare att 

det är svårt att mäta hur mycket av det som har med den nya, tydligare socialt ansvarstagande 

profilen att göra. Hon menar dock att de fick ett massivt genomslag när de började driva 

ansvarsfrågan publikt, individer och intressenter utanför företaget tog tag i det och var med 

kollektivt och formade men även nyskapade varumärket:  

”det var precis som att ta det här gamla, lite trötta företaget med gubbväldets färg och typ göra det rosa” 

IAC menar ytterligare att storleken på företaget sig medför ett upplevt tvång, det vill säga; 

eventuella granskningar hänger över företaget och i proaktivt syfte arbetar man runt dessa. 

Men, det finns också en rekryteringsaspekt i sammanhanget hävdar hon, organisationer 

använder således CSR-retorik och inte desto mindre, praktik för att attrahera arbetskraft. 

Jämför vi detta med mindre företag argumenterar IAC att dessa, i kraft av att vara just mindre 

och inte lika mycket i strålkastarnas ljus, har lättare för att lyfta CSR-relaterade frågor och nå 

ut i alla led. Stora företag som har en stor omsättning och förtjänst kan utan problem ställa om 

sin verksamet i termer av att ta ett större samhällsansvar menar ISU. Det behöver dock inte 

handla om, i stort sett ouppnåeliga grandiosa gester såsom att: 

”köpa upp allt ekologisk bomull i världen” 

IKB, IAU och IPC är alla överens om att storlek medför bättre förutsättningar och större 

möjligheter och då även ett större ansvar. IAU är även inne på maktaspekten, och menar att 

det handlar om att skicka rätt signaler, att helt enkelt vara en förebild i samhället.  

5.5. Otydligheter och förvirring  
Vi har sett ovan att det är viktigt att på olika sätt kommunicera det CSR-arbete man utför. 

Trots detta är vissa företag ytterst försiktiga att aktivt kommunicera det goda man gör. IKB 

menar att det kan ha att göra med en form av varumärkestrygghet, det finns helt enkelt en risk 

för förvirring vid användande av ett så pass mångbottnat och utspritt begrepp som CSR:  

”CSR låter hypat, då kanske man håller sig borta” 

Detta samtidigt som han menar att vi som människor borde kunna se bortom ”trendnivån” och 

istället se till den övergripande kontexten. IAC som bland annat arbetar för ett stort 

sportmärke hävdar att det är relativt vanligt förekommande att företag undviker att 

kommunicera sitt ansvarstagande med anledning av att vissa företag är: 
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”extremt rädda för att visa på allt gott man gör för att man blir påhoppad för någonting annat som kopplas, 

och de gör väldigt mycket bra. Men det är så många led, det är svårt att hålla koll på leverantörer och 

producenter, så de har svårt att säkerhetsställa kedjan, allt som händer, och är det någon liten del som luskas 

fram då blir det som badwill för märket så man väljer att mörka allting” 

Denna uppkomna situation är ytterst motsägelsefull och har att göra med CSR-begreppets 

ibland uppfattade vaghet och ojämna spridning. Detta kan belysas från ett helt annat 

perspektiv med följande slående citat från IBB: 

”om du frågar mina medarbetare på fältet vad vi har för CSR-policy kommer de att svara; vad är det för 

någonting, går det att äta”? 

IAC, ISU och IPC delar samma tanke om att CSR som begrepp ofta kan upplevas som 

krångligt och svårt att greppa för enskilda organisationer, och många gånger kan det kännas 

överflödigt och svårmotiverat att kommunicera någonting som upplevs vara hygienfaktorer, 

det vill säga; grundläggande och många gånger självklara arbetsvillkor. IHU resonerar vidare 

att en sådan här utveckling är beklaglig och menar att ett klimat som detta leder till att företag 

och individer inte vågar sticka ut hakan och skilja sig ifrån mängden. Resonemanget lyder att 

det handlar om ett mer övergripande samhällsfenomen där vi som människor ”hugger” ner på 

dem som gör bra saker istället för att fokusera på dem som inte gör någonting alls.  

Denna tillsynes utbredda förvirring och uppfattning kan således upplevas som skrämmande, 

från olika perspektiv. IRB fortsätter och berättar om riskerna de själva utsätter sig för när de 

börjar arbeta med ett etablerat varumärke, risken finns att de också missar aspekter i 

kommunikationen, som av vissa förväntas vara en del av ett givet CSR-engagemang, så: 

”det är en extremt stor risk för oss också” 

5.6 Standardisering och strukturering  
I dessa sammanhang upplever jag det naturligt att nämna ISO 26000, och vilken funktion och 

betydelse en sådan standard har. IAC tror definitivt att det behövs en viss konceptualisering, 

men hon trycker också på att det behövs fler verktyg generellt. Många CSR-relaterade 

aspekter såsom jämnställdhet kan många gånger upplevas svåra att mäta, och då behövs det 

enkla metoder och tips till företag som jobbar med det. Det handlar om att se över sina 

processer och granska vad man som företag gör bra och vilka delar som bör satsas mer på, 

IAC argumenterar att en standard kan medföra att: 

”Man tar på ett annat sätt tillvara strukturkapitalet som finns i organisationen” 
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IBB menar att om standarden i sig gör att tydliga förbättringar sker och detta är ursprunget ur 

en genuin vilja är det givetvis positivt, samtidigt som hon även är mer kritisk och disktuterar i 

termer av faktiska och väsentliga resultat av olika typer av certifieringar och drar en parallell 

till miljöcertifieringen (ISO 14001) och säger: 

”Alla företag har det, men var är resultaten. Men det handlar om hur ett samhälle utvecklas, ska ett samhälle 

utvecklas utifrån där konsulter skapar system, som ska prickas in i kontroller och revisioner, eller ska 

samhället byggas med en tanke hur ett samhälle ska vara?”  

IPR:s inställning präglas av ambivalens, dels argumenterar hon att det är bra att ha någonting 

att förhålla sig till och dessutom mäta sig mot. Men samtidigt som det är nyttigt att ha 

någonting att sträva mot menar hon att en färdigpaketerad lösning inte passar alla 

organisationstyper, och det finns flera andra sätt att uppfylla en generell standardnivå. Detta 

samtidigt som hon argumenterar att målet i slutändan måste vara att överträffa och bli bättre 

än det där utstakade målbilden, man ska inte bara uppfylla kraven och känna sig nöjd med det, 

hon uttrycker det i klartext nedan: 

”för att begreppet ska utvecklas så måste det finnas lite friheter att hitta på nya saker, men det är bra att finns 

ett riktmärke” 

IRB förespråkar en mer neutral inställning, företaget befinner sig i ett dynamiskt ”trial and 

error” läge för tillfället där en strävan mot en standard kan upplevas som kreativt hämmande. 

Hon utesluter visserligen ingen framtida implementering men då måste det få växa fram 

naturligt och organiskt, inifrån och ut. Resonemanget går vidare och hon menar att hon alltid 

har engagerarat sig i och för sina medarbetare men:  

”jag behöver inga ISO-krav på mig för att för att göra det, däremot kommer det alltid vara företag som alltid 

bara gör det de måste göra, och då kan en sådan standard […] fylla en viktig roll” 

5.7 Olika typer av konkurrensfördelar 
Vid en snabb överblick av den insamlade empirin gällande uppfattade konkurrensfördelar ser 

vi att den allmänna inställningen bland mina informanter är att det finns ett positivt samband 

mellan CSR-relaterad verksamhet och just konkurrensfördelar. IAC ser det som en stor 

utmaning i sin coachande roll att implementera CSR-tänket hos företag och skapa en 

fortlöpande tanke på långsiktighet. Hon fortsätter och talar om en övergripande strategier och 

ser ett tydligt samband mellan strategi, värdegrund och tillväxt på längre sikt. ISU talar från 

sin erfarenhet och menar att rent profileringsmässigt är det en stor konkurrensfördel: 

”Framför allt bland uppköpare, den som tar mest socialt ansvar, det är den som ligger bäst till” 
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IAU är inne på att inte ”missa tåget” när det väl går, man vill ligga i framkant och inte framstå 

och uppfattas som det sämre alternativet. IPC är mer pragmatisk och direkt och menar att:  

”Skulle vi inte tjäna några pengar på det skulle vi inte jobba med det” 

Det är från detta perspektiv således efterfrågan, både inom organisationen och genom externt 

tryck, som styr huruvida socialt ansvarstagande frågor lyfts upp. Detta samtidigt som IPC 

emfaserar att motivationsgrunderna för ett CSR-arbete inte bara är för att tjäna pengar, hon 

menar också att det på ett emotivt plan känns rätt. Det är således en form av dubbel belöning, 

både ekonomisk men också i termer av en bra känsla. Det känns helt enkelt bra att göra 

”goda” saker.  

Att vara aktiv i förebyggande syfte kan visa sig vara en betydande konkurrensfördel. IHU 

menar att en stor del av det proaktiva arbetet handlar om att bygga bort risker, att helt enkelt 

jobba med riskminimerande åtgärder. Det gäller att kvalitetssäkra verksamheten och vara 

beredd vid tillfälle att det skulle uppdagas någon form av skandal som potentiellt skulle kunna 

förstöra organisationens ekonomiska resultat och inte desto mindre; dess anseende och rykte: 

”det är klart att det är jättebra att vi har en ekonomisk drivkraft, och den ska vi försöka behålla, för det är det 

absolut starkaste incitamentet för att förändra någonting […] sen är det ju förstås fint om de pengarna 

strategiskt kan investeras på områden som kortsiktigt kanske kostar lite mer då, så att man över tid bygger ett 

företag som kommer finnas kvar och som kommer att utvecklas i takt med att kraven förändras”  

IPR argumenterar att den här trenden delvis kan liknas vid att förmänskliga varumärken, det 

innebär att vissa företag visar upp både det positiva och det negativa. Detta i syfte att redogöra 

hur arbetet med att åtgärda problemen ser ut. Det är trots allt betydligt svårare att kritisera 

någon som lägger alla kort på bordet. 

5.8 Media och teknisk utveckling  
Utvecklingen i termer av information och kommunikationsmedel har odiskutabelt varit 

drivande i CSR-frågan. IRB menar att teknikens framfart är ett tveeggat svärd, dels ökar 

tillgängligheten och transparensen, vilket gör det svårare för företag att ”komma undan”. 

Samtidigt som hon trycker på att de många gånger virala drev som uppstår på exempelvis 

Twitter och Facebook till stor del är helt onyanserade. ISU och IKB2 är överens om att media 

i dess olika former har ett viktigt och växande åtagande, och därtill även ett stort ansvar.  

I dagens samhälle där vi nästintill har ett överflöd av information är det ännu viktigare att 

kunna sålla bland de olika rubrikerna, i det här läget får vi dock inte glömma att både sändare 

och mottagare har ett ansvar både i termer av kritik och hyllningar. 
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IBB ser det från den kommunikativa aspekten, det vill säga; den organisation hon 

representerar, måste vara tydliga i sina tillvägagångssätt genom vilka de förmedlar sina 

budskap. Vi skulle kunna säga att det handlar om att minimera tolkningsmöjligheterna i det 

som framförs. Hon avslutar med att tydligt poängtera: 

”däremot får media aldrig bli huvudsyftet, och det som styr vad vi gör och säger” 

IPR menar att det har blivit en medskapande kultur tack vare de sociala medierna, 

konsumenterna/intressenterna har blivit mer och mer involverade i de varumärken de är 

berörda av och engagerade i. De kräver öppenhet och transparens av företagen, med andra ord 

det är viktigt att: 

”Berätta vad man pysslar med[…] inte bakom stängda dörrar, idag är det mer en hygienfaktor än någonting 

annat. Och jag tror att det här har gjort att man kräver svar på ett helt annat sätt som kund” 

Sagt med andra ord resonerar IHU att konsumenternas ökade medvetenhet och inblandning i 

processen har lett till att det har blivit desto viktigare att välja ett företag vars varumärke 

symboliserar trovärdighet och legitimitet, och som hon något lakoniskt uttrycker sig, leder till: 

”Åtminstone inte sämre saker” 

5.9 Diskursbärare och behov  
IPR anser att koncept som CSR fyller en funktion genom att sätta den större bakomliggande 

frågan på agendan, detta samtidigt som IAC resonerar likartat och tror att det kan behövas ett 

koncept att relatera till. För allmänheten medför detta ett tillgängliggörande av komplexa och 

svårmätbara fenomen, ISU menar att det i hennes roll som konsult helt enkelt blir lättare att 

föra en dialog när det finns någonting att associera till. Jag tror dock att det är direkt 

kontraproduktivt att tänka att begrepp och innehåll är samma sak. CSR-begreppet går att fylla 

med i stort sett vad som helst så tekniskt sett kan en organisation som inte säger sig arbeta 

med CSR-frågor, innehållsmässigt ändå utföra liknande arbete. 

I lägen där managementidéer växer och gör anspråk på ny terräng, skapas nya marknader för 

hur spridningen av dessa sker. Här kommer konsulter och andra diskursbärare in i bilden. IKS 

anser att konsultbyråerna kan bidra med mycket, först och främst genom att sätta ord på saker 

och ting, men å andra sidan: 

”CSR är, som marknadsföringsområdet fullt av corporate bullshit ord, det finns nästan inte en enda konsult 

som inte har en egen definition på vad saker och ting är och så vidare” 
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IBB resonerar kring sin arbetsplats och är under omständigheterna i sammanhanget kritisk till 

olika typer av konsulters inblandning i CSR-relaterade frågor.  Hon menar att det vore fel att 

köpa in och syntetisera åtaganden som är så viktiga för kärnan i deras verksamhet: 

”om man tar in folk som talar om för oss hur vi ska göra och dessutom, tar vi in några andra som kan 

kontrollera vad de andra har sagt, då blir det inte som jag vill ha, det här inifrån. Det ska komma […] från oss 

som jobbar med det” 

5.10 Allmänt om ledarskap 
Ledarskap handlar till stor del om att skapa engagemang, mening och en naturlig anknytning 

till organisationen. En fråga värd att ställa handlar om det behövs någon specifik kompetens 

för att behandla CSR-relaterade frågor specifikt.  

IPR menar att det snarare handlar om en hängivenhet och ett intresse för att driva frågor 

generellt. Men det går även att applicera i en mer generell ledarskapskontext, en sådan typ av 

engagemang kan vi således kräva från alla chefer och ledare, oavsett kontext. IRB är inne på 

samma linje och anser att det bör finnas en tro det på det som ska göras och sedan använda de 

verktyg som redan finns i vad hon kallar ”ledarskapsverktygslådan”. Framför allt förmågan att 

formulera och sedan knyta ihop mål. IRB menar att CSR i det här läget kan fungera som en 

alldeles utmärkt morot, någonting att sträva mot. Det vill säga; ett bra och effektivt verktyg 

för att motivera personalen. IPBB diskuterar frågan i termer av en tydlig personlig 

värdegrund, och menar att ledarskapet generellt handlar om den egna tryggheten, men också 

om fantasi och förmågan att kunna anpassa sig, detta i sammanhang där: 

”man är beredd att stå för det även när det inte längre är trendigt” 

IHU diskuterar kring en organisations utveckling och hur denna bara kan ske om ledaren i sig 

vill men även får möjligheten att utvecklas. Hon menar vidare att kompetensen visserligen 

kan finnas hos andra individer på andra positioner inom organsationen men: 

”Ja, det behövs specifik kompetens - det är många beslut och avvägningar kring konsekvens och 

affärsutveckling som måste göras” 

ISU resonerar att det troligtvis inte behövs en specifik ledarskapsutbildning, men med tanke 

på CSR-områdets bredd är det nödvändigt att sätta sig i sakfrågorna och de grundläggande 

detaljerna som begreppet består av. Däremot menar hon att det kan behövas en mer särskild 

och specifik kompetens när CSR väl ska kommuniceras. 
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5.11 “The business of business is business?” 
Att enbart ägna sig åt kärnverksamheten och sträva efter att maximera aktieägarvärdet för att 

på så sätt bidra maximalt på ett socialt plan, kan i dagens ansvarstagande kontext till viss del 

upplevas som omodernt.  IAC och IBB resonerar att saker och ting har förändrats, och att i 

dagens läge finns det ett behov av en större medvetenhet och dessutom omvärldsförståelse. 

Det är nödvändigt att vara medveten om vad företaget i fråga vill bli förknippat med och IAC 

uttrycker sig som följer: 

”Det är inte bara kärnbusiness som är viktigt, utan det är allting runtikring som kopplas på, det är andra 

kanaler idag som vi säljer igenom” 

IBB lyfter den förmänskligande aspekten av bostadsbranschen, produkten är trots allt 

människors hem och trygghet. Och med detta i tanke kan verksamheten i vissa fall bli 

problematisk, detta ur ett rent affärsmässigt syfte. IPC menar att krasst sett stämmer 

påståendet i sig men att man bör ställa sig frågan vad som ligger bakom det. För den 

organisation hon representerar handlar det givetvis om att producera inom industrin, samtidigt 

som det kommer in andra delar i det.  Resonmanget IRB driver är konkret och rakt på sak: 

”det är ju fortfarande grundregeln för företag, och det läget måste vi gilla […] Jag kan inte driva företaget 

utan att gilla affärer” 

Hon fortsätter och tar tag i diskussionen från ett annat håll och diskuterar företag som ett 

fantastiskt sätt att driva viktiga frågor och nå mål. Den svarta siffran under strecket är givetvis 

ett nödvändigt ont, men syftet är inte att generera så mycket pengar som möjligt. 
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6. Avslutande reflektioner 
Uppsatsens syfte var att presentera en kunskapsöversikt över CSR och med det som bakgrund 

redogöra för hur ett antal representanter ur näringslivet förhåller sig till och resonerar kring 

olika aspekter av CSR som begrepp och praktisk företeelse.  För att återkoppla till detta ser vi 

att CSR har genomgått och genomgår en ständig evolution, från att försöka hitta sin plats som 

diskurs, till att ges mening, för att i nuläget, många gånger karaktäriseras och uppfattas som 

en teknik, eller för den delen ett redskap i termer av konkurrenskraftighet. Mer direkt utifrån 

informanternas utsagor ser vi att skiljelinjen mellan profession och person i vissa fall är 

tydligare än andra samt att intervjumaterialet uppvisar en bredd, både relaterat till yrkesroller 

och positioner men också i termer av engagemang och kunskap. Att presentera och inte minst 

definiera distinkta delar ur CSR-diskursen har emellertid visat sig vara en av de stora 

utmaningarna under uppsatsens gång. Med detta i tanke blir det nödvändigt att tillämpa en 

övergripande helhetssyn, detta för att inte tappa bort sig i detaljer.  

Majoriteten av informanterna delar uppfattningen är att det lönar sig att engagera företaget i 

CSR-relaterade aktiviteter, att uppfattas som legitim anses generellt ge konkurrensfördelar. 

Samtidigt som det är nödvändigt att se begreppet lönsamhet i ett brett spektrum av betydelser. 

Det kan handla om allt ifrån en renodlad ekonomisk aspekt till att skapa en bättre känsla inom 

organisationen. Vi ser också att detta är beroende av storleken och den organisatoriska 

kompositionens resurser. Det vill säga; storlek medför praktiska förutsättningar och med det 

även en tydligare ansvarsskyldighet. Det har också blivit tydligt att kommunikationen av 

CSR, intern såsom extern, är aspekter som i dagens läge inte går att förbises. Med detta menar 

jag att; för att de olika intressenterna ska uppfatta CSR-arbetet som genuint krävs 

möjliggörande åtgärder och dessutom ett hängivet ledarskap, vilket ger en tydlig förankring 

inom företaget. Naturliga kopplingar och beröringspunkter behövs för att undvika känslan av 

ett utanpåverk. 

En försiktighet och i vissa fall även en rädsla präglar kommunikationens externa praktiker. 

Det har också visat sig att CSR-begreppets ibland uppfattade vaghet och innebörd är 

någonting som emellanåt medför en viss skepsis, både hos företag samt dess intressenter. 

Företag och organisationer har idag stora krav på sig i termer av transparens och öppenhet och 

min tolkning är att CSR har gjort en tydlig resa från reaktivitet till proaktivitet, det handlar 

följaktligen om att i vissa fall förekomma istället för att förekommas. Detta är till stor del ett 

resultat av den tekniska utvecklingens framfart och dessutom möjliggörande aspekter, i 
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dagens läge exemplifieras detta främst genom sociala medier. Det är ett tveeggat svärd, 

samtidigt som det blir lättare att visa upp företagets aktiviteter via olika informationskanaler, 

blir det svårare att ha full kontroll över verksamhetens olika led. Detta är från mitt perspektiv 

en positiv utveckling, men vi ser även att det även kan skapa en situation där rädslan för att 

missa aspekter och kommunicera ”fel” paradoxalt nog medför att företaget i sig underlåter sig 

att kommunicera överhuvudtaget, vilket bör anses vara ett av de stora problemen i 

sammanhanget. CSR, både som begrepp och praktik bottnar som vi har märkt i en stor 

mångfald av betydelser. Min uppfattning är att CSR ska definieras holistiskt, det är som en 

rörelse likväl som en process. Låt oss kalla det en heterogen komposition formad av 

samtidens normrelaterade uppfattning om hur samhället ska fungera. Och trots att jag har 

intryck av att en viss standardisering kan vara nyttig, är det klokt att låta begreppet slå rot och 

växa organiskt i det utbud av olika organisatoriska förutsättningar som finns. Det är, när allt 

kommer omkring innehållet i sig som är viktigt, inte etiketten. Sverige anses allmänt ligga i 

framkant vad gäller CSR och detta bottnar som jag ser det i den samförståndskultur som 

formade det som brukar kallas den svenska modellen. Här vill jag dock understryka att det i 

första hand har handlat om den mer implicita formen av CSR, på ett sätt det Wallenbergska 

arvet av att verka utan att synas.  

Den överlägset största mängden artiklar inom ämnet är publicerade de senaste 5-10 åren vilket 

ger tydliga indikationer på att CSR är ett ytterst forskningsintensivt område. Rimligtvis bidrar 

detta till denna uppsats aktualitet. I termer av framtida forskning upplever jag det finns en 

enorm bredd forskningsmässigt, dock är bristen på djup generellt sett relativt tydlig. Det 

skulle följaktligen vara av intresse att utföra mer renodlade och jämförande studier mellan 

exempelvis specifika branscher och/eller kulturer i syfte att undersöka i vilken utsträckning 

framväxten av CSR som praktik och managementidé påverkar och skiljer sig mellan dessa. Vi 

har ovan sett hur CSR tar sig uttryck både som begrepp och verklighet, detta i en mångfald av 

tolkningar, uppfattningar och idéer. De intryck, samlade reflektioner och erfarenheter jag tar 

med mig från denna uppsats är att CSR handlar om ett medvetet engagemang och är som jag 

ser det ett resultat av en utvecklad kollektiv moralisk kompass, vilken således har lämnat ett 

avtryck i termer av flera lager av innebörd och innehåll. Det är när den inre motivationen och 

den yttre påverkansgraden kombinerat med de möjlighetsgörande/affärsstrategiska faktorerna 

når harmoni och internaliseras som en logisk mening föds. För att detta ska ske behövs tydliga 

incitament och motivsgrunder, både i termer av lönsamhet samt moral.  
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8. Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Som redan nämnt utvecklades intervjuerna på väldigt olika sätt, detta beroende av person och 

kontext. Det fanns dock ett antal frågor som utgjorde basen för samtliga intervjuer, dessa 

presenteras i punktform nedan. Efter det presenteras materialet i sin helhet 

 Hur upplever du utvecklingen/evolutionen av CSR? 

 Hur definierar du CSR, vad betyder det för dig? 

 Hur påverkas din roll/den verksamhet du är involverad i av 

(begreppet/praktiken)CSR? 

 

Berätta kort hur vilken roll du har samt beskriv verksamheten översiktligt 

 

Hur definierar du CSR? 

 

Hur upplever du utvecklingen/evolutionen av CSR? 

 

hur påverkas din roll/den verksamhet du är involverad i av begreppet och/eller praktiken 

CSR? 

→om inte, vad tror du det beror på? 

 

Jobbar ni/du med CSR? 

→ om på vilket sätt? 

 

Vilken roll och vilket ansvar har man som företagare/samhällsaktör? 
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Hur kombinerar man tillväxtmål och CSR/går det att kombinera tillväxtmål med CSR? 

 

 

Hur ser du på CSR och lönsamhet? 

→ finns det förtjänster? 

→ om det finns fler än en, hur yttras dessa? 

 

Vilka tror du är motiven bakom ett CSR-relaterat engagemang?(moral, etik, legitimitet, rykte, 

altruism…) 

 

Hur yttras sig förekomsten av CSR? 

 

Hur ser efterfrågan på CSR-relaterade tjänster ut/ Hur upplever du en eventuell efterfrågan? 

 

Skiljer sig det mellan branscher?  

→ Om, På vilket sätt? 

 

Hur ser du på CSR som ett eventuellt konkurrensmedel? 

 

Behövs det någon specifik (ledarskaps) kompetens för CSR-relaterade arbetsuppgifter? 

 

Behövs CSR? 
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Vad är din åsikt och/erfarenhet av en standardisering såsom ISO 

→ hur/om påverkar det kontexten 

 

Vilken roll spelar konsulter och andra liknande yrkesgrupper? 

 

Vilken är medias roll? 

 

Finns det skillnader mellan könen? 

 


