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Sammanfattning 
 

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som under de senaste åren har fått stor 

betydelse inom marknadsföring och för företags hantering av sin roll att ta socialt ansvar. 

Företag och akademiker riktar ett stort intresse mot CSR. Forskning visar på att dess betydelse 

och innerbörd ter sig olika beroende bland annat på inom vilken bransch företaget är 

verksamt. Anledningen tycks vara att företag tenderar att fokusera på det område som 

relaterar till företagets aktuella verksamhet, istället för att se det utifrån ett vidare perspektiv. 

Tidigare forskning påvisar dessutom att CSR skiljer sig åt utifrån företagens storlek. För att 

uppnå en framgångsrik effekt av CSR anses själva motiven bakom vara viktiga och forskning 

belyser att det utan tydlig värdegrund och tydliga syften, finns risk för att företagets CSR-

initiativ inte uppnår det mål som är satt. 

 

Vår studie syftar till att beskriva och analysera CSR utifrån företag som är verksamma inom 

två olika branscher, byggnadsbranschen och rekryteringsbranschen. Vi kommer att jämföra 

deras motiv enligt indelningen: värdegrund, intressenter, varumärke och positionering. Detta 

för att få en djupare förståelse för hur företagen inom de olika branscherna uppfattar CSR och 

undersöka de motiv som finns hos företagen. Studien har en deduktiv ansats där faktorer 

bakom en branschs motiv som har definierats i tidigare forskning spelar en stor roll och ligger 

till grund för den empiriska studien. Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer som gjorts på tre etablerade företag inom byggnadsbranschen 

och fyra etablerade företag inom rekryteringsbranschen samt sekundärdata vi studerat. 

 

Den slutsats vi drar är att CSR-begreppet är alltför komplext och kan därmed inte 

generaliseras utifrån vilken bransch ett specifikt företag är verksamt inom. Vi finner att det är 

företagsspecifika faktorer såsom medarbetarnas involverande, företagets- styrning och kultur 

som påverkar ansvarstagandet snarare än branschspecifika. CSR-arbete kan ses som ett 

hjälpmedel för ett företag att förmedla sin identitet till sina intressenter. I och med detta är det 

viktigt för ett företag att basera sitt CSR-arbete på sin värdegrund. Genom att göra detta kan 

företag stärka relationen till sina intressenter och därmed sannolikt stärka varumärket och 

förbättra sin position på marknaden. Vi finner även att CSR-arbete skiljer sig åt beträffande 

företags storlek, där större företag tenderar att ha bättre kunskap och större möjlighet att lägga 

resurser på sitt CSR-arbete och har därmed större möjligheter att tillgodose fler intressenters 

behov. Detta kan i sin tur bero på att större företag har fler intressenter att anpassa sig till och 

således fler krav att uppfylla. CSR-arbetet måste samtidigt utföras utan att företaget tappar sin 

företagsidentitet. 
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1 Inledning 

I detta avsnitt ämnar vi att ringa in vårt ämnesområde genom att förklara begreppet 

Corporate Social Responsibility (CSR) i stort. Vi kommer även att ge en 

bakgrundsbeskrivning av hur CSR används idag, varför företag använder det samt skillnader 

mellan olika företag och branscher. Vidare kommer vi presentera problemformuleringen och 

vad syftet med denna studie är. 

 
Vi arbetar för hållbar utveckling! Vi tar vårt sociala ansvar! Vi värnar om miljön och de 

mänskliga rättigheterna! 
 

I dagens samhälle är det inte ovanligt att se ovanstående rubriker i olika verksamheters 

marknadsföring oberoende av vilken bransch det är. I och med globaliseringens slagkraft har 

handel och investeringar över landsgränserna ökat vilket även innefattar utbyte av information 

och teknologi (Regeringskansliet, 2010). Globaliseringen har även bidragit till demografiska 

förändringar då människor migrerar alltmer frekvent mellan länder. Länder inom samma 

region har tillsammans gått ihop och bildat ekonomiska unioner för att på ett effektivt sätt 

kunna hantera den fria handeln mellan länderna. Skrivna lagar finns till för att säkerställa att 

åtgärder går rätt till och att företagen agerar fördelaktigt utifrån kunden och samhället. (Jobber 

och Fahy, 2009, s. 39)  

 

Samtliga länder har sin etik och moral om vad som anses vara rätt och fel agerande. Stora 

företag, som har sin verksamhet spridd och förlagd runt om i världen, måste ständigt ta 

ställning och vara lyhörda för de normer, värderingar och kulturer som de möter i det land där 

dess verksamhet är belägen. (Svenskt Näringsliv, 2006, s. 8) Företag kommer därför att ställas 

inför externa påtryckningar, som de måste anpassa sig till, men samtidigt får de inte glömma 

bort sin egen företagspolicy och värdegrund. Företaget riskerar om så sker, att ses som 

inkonsekvent via negativ publicitet och ryktesspridning. Balansgången mellan de externa 

påtryckningarna och den inre värdegrunden är därför viktig för företagen att ta i beaktande vid 

drivandet av sin verksamhet. (Löhman och Steinholtz, 2003, s. 123) I och med dessa 

tillkommande utmaningar har ett högre tryck på företagen skapats för att hålla sig 

konsekventa så dess tillförlitlighet inte påverkas negativt. Dock är det svårt för företagen att 

hålla sina produkter och sin marknadsföring standardiserad, då det finns norm- och kulturella 

skillnader inom samma union. (Jobber och Fahy, 2009, s. 40) Ett exempel är då Stora Enso i 

sin värdegrund och företagsetik, i den västerländska världsuppfattningen och i stor 

utsträckning lagen, står för att samtliga anställda ska ha rätten att tillhöra en 

arbetsorganisation, medan detta är något som är förbjudet i Kina, där Stora Enso även har 

verksamhet. Detta innebär, i sin tur, att företaget står inför dilemmat att både styras av den 

västerländska lagen och de etikvärderingar som råder i Väst och av motsvarande kinesiska i 

Kina. (Lindfelt, 2007, s. 75) 

Framväxten av konsumentrörelser, vars syfte är att skydda konsumenten och dess rättigheter, 

har satt ytterligare press på företag att informera avseende produktkvalitet och säkerhet 

(Jobber och Fahy, 2009 s. 38). Företagsverksamheter har många intressenter att ta i 

beaktande, intressenter som både är primära, indirekta och sekundära (Murphy et al., 2005, s. 

6). De primära intressenterna är de som står företaget närmast och har både en formell och en 

officiell relation till företaget. Dessa är framförallt kunder, anställda, leverantörer, ägare och 

organisationer. De indirekta intressenterna är de som påverkas av företagets verksamhet, utan 

att ha en direkt kontakt med det specifika företaget, exempelvis människor som lever i 

företagets omnejd. De sekundära intressenterna består i princip av alla andra grupper i det 
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samhälle företaget är verksamt. Den uppgift eller utmaning som en marknadsförare står inför 

är att försöka tillfredsställa så många av dessa intressenter som möjligt. Företaget kan därför 

många gånger ställas inför etiska dilemman genom att vara tvungen att hitta en balans både 

utifrån vad samhället kräver, vad kunden förväntar sig och vad företagets värdegrund står för. 

Detta för att kunna behålla eller utöka sin position på marknaden. (Murphy et al., 2005, s. 5) 

Ett etiskt dilemma kan till exempel vara Telia Soneras korruptionshärva i Uzbekistan. Då 

företaget slutade växa på hemmamarknaden sökte företaget tillväxt på annat håll. Det blev 

den Uzbekiska marknaden och i detta avseende hade Telia Sonera främst en av sina primära 

intressenter, aktieägarna, i åtanke. Genom detta samarbete, som mer liknade en muthärva, 

ökade företagets aktievärde. Samtidigt blundade företaget för det tvivel som uppstod från dess 

indirekta och sekundära intressenter. Detta ledde till att Telia Sonera förlorade flera av sina 

kunders förtroende genom detta handlade som de betraktade som oetiskt. (Isacson, 2012) 

 

I det stora hela har globaliseringen skapat möjligheter i och med utbyte av arbetskraft, varor 

och tjänster, vilket lett fram till gemensamma riktlinjer att följa. Ett ömsesidigt beroende har 

därmed skapats vilket även innefattar de gemensamma utmaningar mänskligheten står inför. 

Fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter, utvecklingspolitik, miljöfrämjande och hållbar 

utveckling har kommit att få betydande platser i globaliseringsdebatten samt företagens roll 

för att kunna bidra och påverka dessa faktorer. (Svenskt Näringsliv, 2006, s. 3)   

 

1.1 Problembakgrund 
I den rådande internationalisering som beskrivits ovan har företag indirekt tvingats erbjuda 

något extra utöver sina produkter och tjänster för att kunna visa fördelar och positiva effekter 

av sin verksamhet. (Löhman och Steinholtz, 2003, s. 15) Företagen måste således i större grad 

ta hänsyn till fler av sina intressentgruppers värderingar och önskemål för att kunna slå vakt 

om sin position och långsiktiga överlevnad på marknaden (Grolin, 1998, s. 213). Dessutom 

har intressenterna utformat större krav på företag och organisationer beträffande dess 

ansvarstagande för den lokala samt globala miljön (Arvidsson, 2010, s. 339). Utifrån detta har 

ett nytt koncept vuxit fram på marknaden, det så kallade Corporate Social Responsibility 

(CSR) (Löhman och Steinholtz, 2003, s. 15).  

 

CSR är ett begrepp som per definition ständigt utvecklas. I Sverige har det benämnts som 

“företagets sociala ansvar”, men Löhman och Steinholtz (2003, s. 16) menar dock att detta 

inte täcker in hela innebörden av CSR, utan är istället en kombination av tre olika områden; 

Sustainability (hållbar utveckling), Corporate Accountability (företagets ansvar) och 

Corporate Governance (hur företag sköts). Företag i Sverige har idag i större utsträckning 

affärer på den internationella marknaden, vilket gör att deras “sociala ansvar” har kommit att 

översättas och benämnas som företagets CSR arbete (Löhman och Steinholtz, 2003, s. 16). 

Hur många företag som använder sig av den kompletta CSR definitionen innehållande de tre 

ovannämnda områden är svårt, och nästintill omöjligt, att svara på. Trots detta anses CSR i 

dagsläget som ett allmänt vedertaget begrepp och ses som en självklarhet i företagsvärlden 

(Gladwell, 2000, s. 259). Då det finns en rad olika definitioner av CSR kan begreppet dock 

ses som luddigt och allmänt tänjbart i sin tillämpning för företag (Hirschland, 2006, s. 5). Det 

kan både ses utifrån det etiska och sociala ansvar företag tar i samhället och mot dess 

anställda (Johnson et al., 2011, s. 134), men även utifrån det miljömässiga och ekonomiska 

ansvar företag tar (Granqvist, 2012, s. 15). Hirschland (2006, s. 5) definierar CSR som när 

företag tar socialt ansvar, så som arbetstillfällen, välgörenhet, försvarande av mänskliga 

rättigheter, miljömässigt ansvarstagande med mera.  
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Hosmer (1995, s. 398) och Jones (1995, s. 427) finner att CSR-aktiviteter, som exempelvis att 

undvika barnarbetare i företags produktion, kan bidra till ökat förtroende mellan företag och 

dess intressenter samt de anställdas motivation. Däremot innebär samtidigt en sådan satsning 

högre kostnader för företag och kan därmed minska aktuella och framtida kassaflöden, 

framförallt då satsningen inte syns eller resulterar i skillnader rent materiellt för slutkunden 

(Mackey et al., 2007, s. 823). Således menar Crouch (2006, s. 1546) att företag som gör ett 

fast åtagande med att ta ett socialt ansvar, kan förväntas öka sina organisatoriska kostnader i 

förhållande till sina så kallade ”oansvariga” konkurrenter. Ibland kan kostnader som är 

förknippade med CSR vara så höga att de kan sätta en hel organisation i riskzonen (Munk, 

1999, s. 85). Tid och resurser som läggs på CSR betyder att resurser på andra värdeskapande 

faktorer i verksamheten sannolikt måste minskas, till exempel utveckling av nya produkter. 

Detta kan i sin tur riskera att det legitima verksamhetsmålet att maximera långsiktiga 

ekonomiska värden eller lönsamhet inte kan uppnås (Friedman, 1970; Siegel, 2009, s. 10). 

Med tanke på de flertal olika definitioner av CSR som finns, finner vi det intressant att något 

så otydligt och riskfyllt har fått så stor betydelse i företagsvärlden.  

 

Löhman och Steinholtz menar (2003, s. 18) att CSR kan ses som ett begrepp som är lika för 

samtliga företag på ett plan, men på ett annat plan helt unikt för just det specifika företaget. 

För att påvisa detta finns det studier som bekräftar att det råder skillnader mellan olika 

branscher när det gäller CSR-arbete. Maura-Leite, Padgett och Galan (2012, s. 1200) finner 

denna skillnad i sin studie där de undersöker om det är bransch eller företagsspecifika faktorer 

som påverkar ett företags CSR-arbete. I deras studie finner forskarna att båda faktorerna har 

stark påverkan på ett företags CSR-arbete (Maura-Leite et al., 2012, s. 1214). Vidare nämner 

Maura-Leite et al. (2012, s. 1206) att delade branschkarakteristika, så som marknadsstruktur, 

liknande intressenter, kultur med mera, leder till en likhet mellan företags CSR-arbete inom 

samma bransch och en skillnad mellan olika branscher.  

 

Boutin-Dufresne och Savaria (2004, s. 64) har i sin studie, gjort en jämförelse mellan CSR 

och ekonomisk risk. Där finner de att orsaken till att ett företag inom en viss bransch 

fokuserar på ett ansvarsområde inom CSR beror på karaktären av företagets aktiviteter. Detta 

kan Sweeney och Coughlan (2008) även styrka i sin artikel där de studerar skillnader mellan 

olika branschers CSR-arbete och hur de presenterar detta. Där kan författarna visa att inom 

telekombranschen tenderar företagen att ta ansvar för att värva och bevara sina kunder, medan 

företag inom olje- och gasbranschen lägger fokus på det miljömässiga ansvarstagandet 

(Sweeney och Coughlan, 2008, s. 120). I Sweeney och Coughlans (2008, s. 120) forskning 

menade ett oljeföretag att på grund av sin verksamhets natur var de tvungna att ständigt 

överväga den påverkan de hade på miljön och arbeta för att minimera de negativa effekterna. 

Det har även påvisats att detaljhandelsbranschen tenderar att fokusera sitt CSR-arbete mot 

sina kunder och till en mindre grad, miljön. (Sweeney och Coughlan, 2008, s. 120) Hur dessa 

branscher fokuserar sitt CSR-arbete kan därför bero på de områden de är verksam i. 

Exempelvis, företag och branscher som har mer direktkontakt med sina kunder är mer 

intresserade av att fokusera på denna intressentgrupp. (Sweeney och Coughlan, 2008, s. 120)  

 

En annan intressant aspekt att ta i beaktande är att det även finns skillnader i CSR-arbete 

mellan olika företag med tanke på dess storlek. Russo och Tencati (2008) har undersökt 

skillnaden mellan formella- och informella strategier för CSR och grundat sin forskning på 

italienska företag. De finner att små- och medelstora företag tenderar att ha en inte lika 

utarbetad strategi när det gäller CSR (Russo och Tencati, 2008, s. 339). Det kan även bero på, 

som tidigare nämnts, att små- och medelstora företag inte driver internationella affärer i 

samma utsträckning som större företag (Löhman och Steinholtz, 2003, s. 16). Russo och 
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Tencati (2008, s. 348) konstaterar, i sin studie, att små- och medelstora företag som anammar 

ett CSR-arbete är påverkade både av det individuella beteendet hos ägarna och ledningen, 

samt det lokala samhällets påtryckningar och värderingar. Stora företag, till skillnad från små- 

och medelstora företag, tenderar att ha utarbetade strategier när det gäller CSR. Deras CSR-

arbete behandlar oftast miljön, de anställda, det lokala samhället, deras leverantörer, kunder 

samt även volontärarbete. (Russo och Tencati, 2008, s. 345) Större företag har oftare affärer 

internationellt och blir därför tvungna att anpassa sig till normer och värderingar som ställs 

utifrån arbetsförhållanden och miljöpåverkan på den internationella marknaden (Löhman och 

Steinholtz, 2003, s. 16). Vidare nämner Russo och Tencati (2008, s. 348) att stora företag kan 

prioritera CSR i högre grad än små- och medelstora företag, på grund av att större företag 

tenderar att ha mer kunskap om CSR samt mer resurser som de kan allokera till konceptet.  

 

Att det finns skillnader mellan olika branscher och företag kan bero på att begreppet kan 

förefalla något diffust (Hirschland, 2006, s. 5), vilket med all sannolikhet kan bero på att det 

finns olika uppfattningar om tolkningen av begreppet. Carroll (1991, s. 40) som är en ofta 

refererad forskare vad gäller beskrivningen av begreppet CSR:s innebörd. Han menar att det 

måste paketeras på ett mer lättförståeligt sätt för att företagsvärlden ska erhålla en bättre 

förståelse för CSR. Därför har Carroll gjort en egen uppdelning av begreppet och presenterar 

fyra olika dimensioner av CSR, vilka är: ekonomiskt-, legalt-, etiskt- och filantropiskt 

ansvarstagande (Carroll, 1991, s. 40). Det ekonomiska och legala ansvarstagandet innebär att 

ett företag måste vara lönsamt samt följa lagar och regler. Det etiska ansvaret handlar om att 

ett företag ska agera utifrån de sätt som dess intressenter kräver av företaget, bortsett från de 

legala restriktionerna. (Carroll, 1991, s. 42) Med det filantropiska ansvaret menar Carroll 

(1991, s. 42) att ett företag bör agera som en god samhällsmedborgare, till exempel genom att 

engagera sig för de mänskliga rättigheterna.  

 

Ovan har vi presenterat forskning som påvisar att begreppet CSR har flera olika definitioner, 

vilket kan vara orsak till att det råder skillnader mellan olika företag och branscher. Vi finner 

det intressant att närmare undersöka vad företags drivkraft är till att tillämpa CSR, då 

begreppet har flera olika innebörder och risker förekommer.  

 

Branco och Rodrigues (2008, s. 687) har funnit i sin forskning, baserad på företag belägna i 

Portugal, att intressenterna är en stor drivkraft till varför företag tillämpar CSR-arbete. Det 

vill säga att företag eftersträvar en närmare relation med sina intressenter för att anpassa sig 

till deras normer. Detta har även Våland och Heide (2005) funnit i sin studie där de undersökt 

hur företag kan använda sig av CSR för att komma ur en ogynnsam period. Där fann de att ett 

motiv till varför företag anammar CSR är att det leder till ökad kännedom hos sina 

intressenter, exempelvis genom ett ökat medieintresse vid exempelvis sponsring (Våland och 

Heide, 2005, s. 501).  

 

Graafland (2002) har i sin forskning, angående vilka fördelar ett företag kan erhålla genom att 

anamma CSR, funnit ett annat motiv till varför företag tillämpar konceptet. Han finner i sin 

forskning att företag drivs av varumärkesstärkande för att införa CSR (Graafland, 2002, s. 

134-135). Nan och Heo (2007, s. 63) har funnit att företag som i sin marknadsföring betonar 

att de främjar ett samarbete med en välgörenhetsorganisation framkallar en positiv attityd 

gentemot företagets varumärke. Graafland och Mazereeuw-Van der Duijn Schouten (2012) 

har studerat vilka motiv som kan finnas bakom företags engagemang i CSR-frågor. De finner 

att ett motiv bakom CSR-arbete är att företag kan vinna marknadsandelar och därmed 

förbättra sin position på marknaden (Graafland och Mazereeuw-Van der Duijn Schouten, 

2012, s. 392).  
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Utifrån informationen ovan kan vi skönja flera olika intressanta aspekter av CSR. Det som vi 

finner mest påtagligt och intressant är att begreppet, även om det i grund och botten kan ses 

som diffust, ändå är synnerligen betydelsefullt för aktörer på marknaden. Även om de olika 

uppdelningarna av begreppet finns för att underlätta för företagsvärlden att förstå CSR, så 

verkar ändå olika branscher och företag arbete på olika sätt med ansvarstagande. Det som 

väckte vårt intresse att närmare studera var att förstå varför företag vill, eller säga sig vilja, 

engagera sig för att ta ett extra ansvar i samhället. Då tidigare forskning (se Sweeney och 

Coughlan, 2008) finner att olika branscher arbetar med begreppet CSR på olika sätt har vi valt 

att studera två branscher vars övergripande hållbarhetsområde tycks skilja sig åt väsentligt; 

byggnadsbranschen och rekryteringsbranschen. I byggnadsbranschen har fler och fler företag 

fått svårt att överleva på marknaden, vilket bland annat är en följd av 

kommunikationsproblem och uppföljning i de olika leden inom företaget (Viotti och Sörbom, 

2013). Konkurrensen och pressen på byggföretag har därmed hårdnat. Utifrån detta faktum 

anser vi det intressant att studera hur olika byggföretag hanterar och agerar för att överleva 

och försvara sin marknadsposition och hur dessa motiveras av CSR frågor. 

Rekryteringsbranschen å andra sidan har vi valt på grund av att det är en relativt ung bransch 

då det var först 1993 som bemanningsmonopolet för Arbetsförmedlingen blev avskrivet i 

Sverige (Unionen, 2010). Rekryteringsbranschen har sedan dess kommit att utvecklas och 

växa på den svenska marknaden. Då branschens huvuduppgift är att hyra ut lämplig personal 

efter sina företagskunders behov gäller det att vara lyhörd för deras primära intressenter, 

kundernas och medarbetarnas, behov och agera utifrån dessa. Konkurrensen är med andra ord, 

även stor i denna bransch och därför anser vi det intressant att studera hur olika 

rekryteringsföretag motiveras av CSR.  

 

Vi kommer utgå ifrån olika forskares (se bla. Graafland och Mazereeuw-Van der Duijn 

Schouten, 2012; Branco och Rodrigues, 2008; Nan och Heo, 2007; Bravo et al., 2012) motiv 

till varför företag tillämpar CSR. Utifrån dessa finner vi det intressant att jämföra olika 

företags motiv mellan varandra. Med denna studie ämnar vi kunna jämföra företags motiv 

bakom CSR inom byggnadsbranschen och rekryteringsbranschen, då själva begreppet CSR i 

sig kan anses som brett och något diffust. Genom att studera och jämföra olika företags motiv 

inom branscherna kan vi, möjligtvis, förtydliga begreppet för företagen och därmed göra det 

mer lättförståeligt. Vi har valt att studera stora och medelstora företag inom två valda 

branscher för att undersöka hur motiv utifrån de två branscherna kan se ut. Vi har bedömt 

företag som stora och medelstora med tanke på antal anställda. Företag med 250 anställda 

eller fler anses som stora, medan företag med 50-250 anställda bedöms som medelstora. 

Baserat på detta ämnar vi förtydliga begreppet utifrån företagets förutsättningar, samt nämna 

de förbättringsmöjligheter vi upptäckt.  

 

1.2 Problemformulering 
Utifrån resonemanget ovan tänker vi studera och fördjupa oss i om det föreligger någon 

skillnad mellan företag inom olika branschers motiv bakom CSR. Nedan följer vår 

frågeställning som kommer prägla denna uppsats. 

 

”Hur ser motiven bakom CSR ut i byggnadsbranschens företag och i rekryteringsbranschens 

företag?” 

 

1.3 Syftet 
Studien syftar till att beskriva och analysera CSR utifrån företag inom två olika branscher, 

byggnadsbranschen och rekryteringsbranschen, och jämföra företagens motiv med 
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utgångspunkt från deras värdegrund, intressenter, varumärke och positionering. Detta gör vi 

för att få en djupare förståelse för CSR, hur företagen uppfattar detta och kunna påvisa de 

motiv som finns bland företagen inom branscherna. Vidare i studien kommer vi att nämna de 

förbättringsmöjligheter vi sett beträffande studiens fallföretag samt företag som känner igen 

sig i studiens fallföretag.  
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2 Arbetsutgångpunkter 

I detta kapitel kommer vi att diskutera vår förförståelse och hur detta kan ha påverkat 

utformningen av denna uppsats. Vidare kommer vi att diskutera val av teoretisk metod och 

studiens perspektiv. Slutligen kommer vi att redogöra för vår litteratursökning, diskutera de 

teorier vi har valt och hur vi kritiskt har granskat dessa.  

 
 

2.1 Ämnesval 
Uppsatsämnet valdes i början av år 2013. Utgångspunkten var att finna ett ämne som vi båda 

var intresserade av inom Marknadsföring och som vi båda valt som fördjupningsområde. 

Detta för att vi på bästa sätt kunde använda oss av den kunskap vi tillägnat oss under 

utbildningens gång. Utifrån dessa kriterier kunde vi relativt snabbt kontstatera att CSR, 

Corporate Social Responsibility, var ett koncept som vi både kände oss intresserade av och 

manade till att fördjupa oss inom. Under vår studietid, då vi har läst Civilekonomprogrammet 

med inriktning på Service Management, har ett stort intresse väckts för just CSR. När vi 

skulle välja ämne ansåg vi att det skulle vara intressant att se hur olika företag anammar 

begreppet CSR och ifall motiven bakom begreppet ter sig olika beroende på vilket företag det 

är. Vi valde att jämföra företag inom två olika branscher som befinner sig i tjänstesektorn, då 

vi båda två är intresserade av denna sektor och som vi lagt mycket fokus på under vår 

studietid. De branscher som vi har valt att fokusera på är byggnadsbranschen och 

rekryteringsbranschen. Byggnadsbranschen anser vi är intressant att studera då konkurrensen 

mellan företagen har hårdnat, vilket resulterar i att många företag tvingats lägga ner. 

Konkurrensen har även hårdnat för företag inom rekryteringsbranschen, då det har startats en 

rad olika rekryterings- och bemanningsföretag på den svenska marknaden. Således anser vi 

det intressant att studera hur företag inom de två hårt konkurrerande branscherna använder sig 

av CSR.  

 

2.2 Förförståelse 
En förförståelse är enligt Johansson Lindfors (1993, s. 25) tidigare erfarenheter som 

författarna har. Dessa tidigare erfarenheter kan vara upplevda genom utbildningar, praktiska 

erfarenheter, en persons sociala bakgrund etc. (Johansson Lindfors, 1993, s. 25).  Den 

förförståelse skribenterna till en studie har, kan leda till en del problem i forskningsprocessen 

som sägs ligga utanför det normalvetenskapliga (Johansson Lindfors, 1993, s. 26). Detta är vi 

medvetna om och strävar efter att vara objektiva, då vi under vår utbildning med inriktning på 

Service Management lärt oss att kunden ständigt ska stå i fokus. Johansson Lindfors (1993, s. 

26) nämner vidare att en del som forskat i flera år kommer till slut att nå “erfarenheternas 

höjd”, då det inte spelar någon roll vilken förförståelse de har, de kommer ändå att kunna vara 

objektiva med den erfarenhet de har. Vi vill dock tillägga att skribenterna till denna studie inte 

besitter “erfarenheternas höjd” då vi tidigare endast skrivit en B-uppsats och inte genomfört 

en forskningsstudie. Vi kommer nedan att presentera den förförståelse vi har uppdelad i 

praktiska erfarenheter och teoretiska erfarenheter.  

 

2.2.1 Praktiska Erfarenheter 

En av skribenterna har en större praktisk erfarenhet än den andra när det gäller CSR. Hon har 

arbetat inom en ideell förening som åtar sig olika samhällsprojekt på nationell- och 

internationell nivå. Hon har, genom denna förening, arbetat med projekt som till exempel 

“swap for change”, vilket går ut på att enskilda individer kan lämna in sina kläder till 

föreningen och få ett kvitto för varje inlämnat plagg. Detta kvitto kan sedan användas till att 
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byta till sig ett annat plagg som har lämnats in. Kläder som blir över ges till bland annat 

Människohjälpen. Hon har sökt sponsorer till detta projekt, vilket delvis har gett henne en 

förkunskap av hur villiga olika företag är på att lyssna och hjälpa till. Detta kan ha påverkat 

vår studie på det sättet att denna skribent har haft flera förutfattade meningar om varför 

företag sponsrar olika samhällsprojekt och varför företag vill ställa upp i olika 

välgörenhetsorganisationer. När det gäller den andra skribenten har hon ingen tidigare 

praktiskt erfarenhet när det gäller CSR. Därför kommer hon att agera som den opartiska rollen 

i studien inför exempelvis diskussioner kring ämnet men även vid insamlandet av det 

empiriska materialet.  

 

2.2.2 Teoretiska erfarenheter 

Båda skribenterna har studerat Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service 

Management och har därmed fått en djupare förståelse om företagsekonomiska ämnen. Under 

de tre första åren har vi läst likadana kurser och kan därför säga att vi har liknande teoretiska 

erfarenheter och kunskaper. Under det sista året valde vi däremot att fördjupa oss inom olika 

områden, den ena skribenten helt inom marknadsföring och den andra inom marknadsföring 

men även kurser som berör managementområdet. Detta gör att vi har en bred kunskapsbas att 

stå på och kunna förlita oss till. När det gäller kurser inom CSR har en av skribenterna under 

hösten 2012, när hon gjorde en utlandstermin i Taiwan, läst en CSR-specifik kurs. Detta kan 

ha påverkat hennes synsätt och inblick i ämnet så till vida att hon i viss utsträckning har fått 

förutfattade meningar om hur företag teoretiskt arbetar med begreppet CSR. Vi anser dock att 

detta inte har påverkat examensarbetets uppbyggnad och slutresultatet. Den andra skribenten 

valde under första året på utbildningen att skriva sin B-uppsats om begreppet CSR ur ett 

kundperspektiv, vilket har gett henne en grundläggande teoretiskt förförståelse om begreppets 

betydelse. Detta anser vi dock inte haft någon större påverkan på slutsatserna i detta 

examensarbete, då den tidigare uppsatsen utgick från ett konsumentperspektiv och inte 

undersökte varför företag engagerar sig i CSR-frågor ur företagens perspektiv. Vi har en 

önskan om att kunna använda den breda kunskapsbas som vi redan har fått under vår 

studietid. Vi är medvetna om att dessa förförståelser kan påverka vår kommande tolkning av 

resultatet av de empiriska data vi inhämtat under studiens gång. Fördelen med de teoretiska 

erfarenheterna vi besitter är att de har underlättat sökandet av relevant och trovärdig forskning 

inom det valda ämnet.  

 

2.3 Kunskapssyn 
Hermeneutiska synsätt står för att tolka och finna förståelse utifrån den sociala aktörens 

synvinkel. Utifrån detta menar Andersson (1982, refererad i Bryman och Bell, 2005, s. 443-

444) att det inte finns en “verklig verklighet” för alla, utan att det istället handlar om 

psykologiska och kulturella företeelser utifrån betraktarens ögon vilka skapar verklighetens 

utseende. Eftersom vår studie går ut på att finna djupare förståelse för CSR genom att tolka 

motiven bakom fenomenet mellan företag inom olika branscher, tillämpar vi det 

hermeneutiska förhållningssättet. Dock innebär även det hermeneutiska förhållningssättet, i 

och med att forskare eftersträvar en tolkande förståelse av en social handling, att de bortser 

från de yttre krafter som spelar in för de individer som är inblandande. Detta kan då göra det 

svårare för forskarna att åstadkomma en generalisering av ett fenomen i sina slutsatser, till 

skillnad från det positivistiska synsättet som fokuserar på att finna en objektiv förklaring på 

fenomenet. (Bryman och Bell, 2005, s. 29) Det går att säga att positivismen har en tankegång 

om att fastställa en gemensam empirisk hållning på en enhetsvetenskaplig nivå, som omfattar 

all mänsklig kunskap (Svenning, 2003, s. 26). Då vår studie ämnar utröna motiven bakom 

företags CSR-arbete inom två olika branscher, anser vi att det positivistiska förhållningssättet 
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inte är anpassat för vårt ändamål. Studiens resultat ämnar inte generalisera utan istället finna 

en djupare förståelse för varför företag tillämpar CSR.  

 

Således ämnar studien inta en konstruktionistisk ontologiskt utgångspunkt. Det vill säga att 

verkligheten tolkas utifrån det sociala samspelet mellan människor i en specifik kontext och 

kan därför inte betraktas som slutgiltigt. Det handlar om att ge en version av verkligheten, inte 

en avbild. (Bryman och Bell, 2005, s. 33-35) Studien är till för att skapa en djupare förståelse 

för hur begreppet CSR kan uppfattas och motiveras i olika företag inom två olika branscher.  

Detta kan ställas i kontrast till en objektivistisk ontologisk utgångspunkt, som innebär att vi 

möter sociala företeelser i form av yttre fakta som ligger utanför vårt intellekt och som inte 

kan påverkas. Det innebär att människor lär sig och tillämpar regler och riktlinjer i 

standardiserade procedurer som tilldelas dem. (Bryman och Bell, 2005, s. 33) Då vår studie 

ämnar öka förståelse för CSR genom att studera företags motiv inom två olika branscher, 

anser vi att den konstruktionistiskt ontologiska utgångspunkten är mer lämpad för vårt 

ändamål.  

 

2.4 Vetenskaplig ansats 
Eftersom CSR i sig kan te sig som ett diffust begrepp med olika innebörd, ämnar vi inte 

komma med en ny teori inom ämnet, utan vill istället finna en djupare förståelse för motiven 

bakom begreppet för att underlätta företags tolkning av CSR. Vi har valt den deduktiva 

ansatsen i vår fördjupning för att utröna hur motiv bakom CSR kan se ut med hjälp av redan 

befintliga teorier som har baserats på verkligheten. Den deduktiva ansatsen utgår från 

forskning inom ett område och tillhörande teorier. Utifrån dessa teorier härleder forskaren en 

eller flera hypoteser som ska testas genom en empirisk granskning. (Bryman och Bell, 2005, 

s. 23) Det är viktigt att vara tydlig med hur informationen ska samlas in utifrån den teori 

undersökningen är grundad på. Skribenter bör dock vara uppmärksamma på att betrakta den 

omgivande verkligheten som mer eller mindre objektiv, där individen separeras från 

omvärlden och söker hur den objektiva verkligheten ser ut samt hur den är beskaffad. 

Forskaren formulerar teorier och prövar dem för att se om de stämmer eller inte. I den 

induktiva ansatsen ligger tyngdpunkten däremot på att finna nya begrepp, som omfattar 

teorier, frågeställningar och hypoteser (Backman, 1998, s. 48) I den induktiva ansatsen formas 

och genereras teorier utifrån praktiken. (Bryman och Bell, 2005, s. 590). Då vi ämnar finna 

svar på olika företags motiv bakom CSR, med hjälp av redan befintliga teorier, baseras vår 

studie på en deduktiv ansats. Vi vill, med andra ord, inte skapa en ny teori om begreppet CSR, 

utan få en djupare förståelse och förtydliga begreppet CSR utifrån redan befintliga teorier.   

 

2.5 Metodval: Kvalitativ forskningsstrategi 
Uppsatsens övergripande syfte är ”att beskriva och analysera CSR utifrån företag inom två 

olika branscher, byggnadsbranschen och rekryteringsbranschen, och jämföra företagens 

motiv med utgångspunkt från deras värdegrund, intressenter, varumärke och positionering”. 

Vi vill därmed få en ökad förståelse för begreppet CSR samt varför företag vill införa detta 

och om det skiljer sig åt mellan olika företag inom de två branscherna. Uppsatsens syfte och 

frågeställning kräver därför en tolkning av respondenternas svar med utgångspunkt från den 

bild de har angående CSR och motiven bakom detta. Således har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ forskningsstrategi, som syftar till att öka förståelsen för det fenomen som skall 

studeras. Detta görs genom att samla omfattande information om hur fenomenet uppfattas. 

(Bryman och Bell, 2005, s. 591) Vi vill med andra ord få en djupare förståelse om varför 

företagen anammar begreppet och finna hur motiven förhåller sig till de valda teoretiska 

utgångspunkterna. Detta gör vi i kontrast till den kvantitativa forskningsstrategin som syftar 

till att hitta bevis och förklaring via statistiska generaliseringar på ett visst fenomen genom att 
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lägga tyngden på kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman och Bell, 2005, s. 

592). Den kvantitativa forskningsstrategin utgår och baserar sina resultat i regel utifrån 

slumpmässiga stickprov, som får representera den del av populationen som är av intresse 

(Svenning, 2003, s. 75). Vi är inte ute efter att finna generaliseringar, utan efter att få en 

fördjupad förståelse till varför de valda företagen inom branscherna tillämpar CSR genom att 

inta ett företagsperspektiv. Med ett företagsperspektiv menar vi att vi studerar företagens 

motiv och synvinklar på CSR. Därför kommer vi att förhålla oss till den kvalitativa 

forskningsstrategin, då den oftast baserar sig på det förmedlade innehållet som kommer fram 

ur den intervju som genomförs (Svenning, 2003, s. 74). Vår empiriska insamling av material 

har utgått från intervjuer hos fallföretagen samt granskning av sekundärdata så som 

hållbarhetsrapporter, årsredovisningar samt andra företagsunderlag för att undvika att 

respondenterna förskönar företagets CSR-arbete samt erhålla så mycket information om 

företagens CSR-arbete som möjligt.  

 

Bryman och Bell (2005, s. 320) vill även rikta kritik mot den kvalitativa forskningsstrategin 

då resultaten är svåra att generalisera. Vi menar dock att detta inte heller är avsikten med 

studien. Vi vill istället bidra med en ökad förståelse för begreppet CSR och om motiven 

bakom fenomenet skiljer sig åt mellan olika företag inom samma bransch. Därför anser vi att 

det faktum att resultaten inte kan generaliseras, inte bör ses som negativt för denna studie.   

 

2.6 Litteraturgranskning och informationsinsamling 
Vid uppstarten av denna studie påbörjade skribenterna sökning efter litteratur som skulle ligga 

till grund för denna uppsats, då detta är en väsentlig del av utformningen av en studie 

(Svenning, 2003, s. 36). För att kunna göra trovärdiga sökningar bestämde vi oss för att 

utnyttja tjänsten ”boka en bibliotekarie” som Umeå Universitetsbiblioteket erbjuder, där vi 

fick träffa en bibliotekarie med marknadsföring som fördjupningsområde. Bibliotekarien 

hjälpte oss med hur vi på bästa sätt skulle hitta trovärdiga och relevanta källor via Umeå 

Universitetsbiblioteks album, LIBRIS, vilket är ett album för alla Universitetsbibliotek i 

Sverige och andra aktuella databaser. Med denna hjälp ansåg vi att vi fått den kunskap vi 

behövde för att söka relevanta och trovärdiga källor. 

 

I denna studie har vi, i vårt teoretiska ramverk, sekundärt använt oss av böcker. Vi har fått 

kännedom om dessa böcker dels genom de tidigare böcker vi använt oss av i kurser vid 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet samt dels från Umeå Universitetsbibliotekets album. 

Vi har primärt använt oss av sökordet CSR, då det i huvudsak var böcker om CSR som vi var i 

behov av. När det gäller varumärkesutveckling, positionering och värdegrunder i företaget 

har vi funnit denna information i kurslitteratur som vi har använt oss av i tidigare kurser på 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet. När vi sökte på CSR låg träffbilden mellan 10 - 100 

träffar. För att kunna gallra bland den mängd böcker vi fann, valde vi primärt de med störst 

förväntad relevans och de med författare vi kände till. Att använda sig av böcker i sin 

referensram kan förefalla negativt då det kan anses att vem som helst kan skriva en bok som 

ofta är en sammanfattande bild av tidigare forskning. En bok är vanligtvis också färgad av 

författarnas syn på ämnet och det kan därför anses som negativt. En bok behöver inte heller 

vara lika noggrant granskad som vetenskapliga artiklar är. Detta får till följd att resultat eller 

diskussioner i böcker inte kan anses lika trovärdiga som vetenskapliga artiklar. Vi vill dock 

tillägga att vi inte har baserat vår studie på teorier som vi funnit i böcker, utan använt 

böckerna som förtydligande och förklaringar av olika begrepp.   

 

Vi har primärt använt oss av vetenskapliga artiklar (tidsskrifter). I och med sökningen av 

dessa har vi utnyttjat Umeå Universitetsbiblioteks olika databaser, då främst databasen 
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Business Source Premier (Ebsco). När vi sökt på artiklar som behandlar CSR har vi använt 

oss av sökordet social responsibility of business. Vi använde oss även av andra sökord som: 

CSR motives, drivers for CSR, social responsibility, brand, market position och core values of 

business. Träffbilden för dessa sökningar låg mellan cirka 10 – 90 träffar. Vi valde att studera 

artiklar som var ”peer- reviewed”, vilket innebär att de har blivit vetenskapligt granskade och 

därmed mer trovärdiga. När vi funnit artiklar valde vi att läsa sammanfattningarna i en första 

gallring för att bedöma om de var relevanta för vår studie.  

 

När det gäller ämnet Corporate Social Responsibility har vi använt oss av böcker som 

exempelvis Det ansvarsfulla företaget – CSR i praktiken som är skriven av Ola Löhman och 

Daniel Steinholtz. Vi tycker att denna bok är relevant då de behandlar begreppet CSR ur 

många olika perspektiv. Det vill säga, dess fördelar och nackdelar, hur begreppet framkom, 

hur företag arbetar med CSR och olika bakomliggande faktorer till begreppet. Vi har även 

använt oss av boken CSR i praktiken – Hur företag jobbar med hållbarhet för att tjäna pengar 

som är skriven av Per Granqvist. Granqvist tar upp olika ansvarsområden inom CSR och 

förklarar dessa djupgående vilket har varit till stor nytta i vår studie. Vi vill poängtera att vi 

endast har använt böcker som begreppsförtydligande samt begreppsförklaringar, medan de 

teorier vi använt oss av i denna studie är vetenskapliga artiklar som har blivit peer- reviewed. 

 

Vi vill även tillägga att vi har använt oss av en artikel som är publicerad i Harvard Business 

Journal (se Porter och Kramer, 2011) som i normalfallet kan anses som en mindre trovärdig 

källa, då den inte använder sig av egen empiri. Vi bedömer dock att just denna artikel kan 

anses som trovärdig då den är skriven av bland annat Michael Porter som är en författare som 

ofta är citerad i så väl kurslitteratur som vetenskapliga artiklar. Artikeln som vi har använt oss 

av (se Porter och Kramer, 2011) har även andra författare refererat till i sin forskning och 

artikeln är citerad 636 gånger. På grund av att den är så flitigt citerad kan vi betrakta denna 

artikel som relevant och trovärdig, samtidigt som Michael Porter även är en känd författare 

som vi har kommit i kontakt med i tidigare kurser och kurslitteratur. Detta gör att vi anser 

Porter som en trovärdig författare, trots att just denna artikel vi använt inte är vetenskapligt 

granskad. Vi vill dock poängtera att vi inte baserat vår studie på denna artikel, utan endast 

använt den i ett begreppsförtydligande syfte.  

 

2.7 Kritik av sekundärkällor 
Enligt Thurén (2003, s. 9) är källkritik en metodregel för att undersöka vad som är sant i 

tidigare forskning. Det framhålls även att det är viktigt för skribenter till en studie att de 

förhåller sig kritiska till källor för att kunna undersöka om de är relevanta för studien eller ej 

(Johansson Lindfors, 1997, s. 87). Därför har vi i vår studie fokuserat på fyra olika kriterier 

för att kunna avgöra om de teorier vi har funnit är tillförlitliga eller ej. Dessa kriterier är: 

ursprung/oberoende, tidssamband/aktualitet (Thurén, 2003, s. 13; Johansson Lindfors, 1993, 

s. 88), äkthet och tendensfrihet (Thurén, 2003, s. 13). I detta avsnitt kommer vi nedan att 

förklara och resonera hur vi har använt oss av och hur vi förhåller oss till dessa kriterier i vår 

studie. 

 

Ursprungskriteriet, eller oberoendekriteriet, handlar om att först och främst använda sig av 

förstahandskällor, och sekundärt andrahandskällor (Johansson Lindfors, 1993, s. 88; Thurén, 

2003, s. 13). Dock ska andrahandskällor undvikas i den mån detta är möjligt, då 

andrahandskällor tenderar att leda till en förvrängning av grundförfattarens åsikter (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 88-89). Vi har tagit hänsyn till detta kriterium då vi i den mån det varit 

möjligt gått till ursprungskällan och därmed tolkat grundförfattarens åsikter.  
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Aktualitetskriteriet, eller tidssambandet, innebär den aktualitet som forskningsarbetena i den 

teoretiska referensramen grundar sig på (Johansson Lindfors, 1993, s. 89; Thurén, 2003, s. 

13). Det vill säga, ju senare ett forskningsverk är daterad att ha färdigställts, desto mer 

relevant och trovärdig anses arbetena vara (Johansson Lindfors, 1993, s. 89). Vi har i denna 

studie försökt att finna forskningsarbeten som har varit daterade från idag och 10 år tillbaka, 

det vill säga mellan åren 2003-2013. Vi har dock i vissa fall varit tvungna att gå tillbaka till 

äldre ursprungskällor. Johansson Lindfors (1993, s. 89) nämner att det även är viktigt att 

undersöka tidigare forskning av ämnet, då denna ändå kan vara aktuell och relevant. Vi har 

använt oss av Carrolls pyramid av CSR och har således gått tillbaka till ursprungskällan, som 

är daterad år 1979. I denna studie har vi endast använt oss av Carrolls dimensioner för att 

förtydliga var CSR innebär.  

 

Äkthetskriteriet innebär att säkerställa sig om att källans empiri inte är förfalskad, utan att 

källans resultat verkligen är vad den utger sig att vara (Thurén, 2003, s. 19). Vi har handlat 

efter detta kriterium i så hög grad som möjligt och arbetat med vetenskapliga artiklar som är 

“peer-reviewed”, det vill säga att vi endast nyttjat artiklar som är akademiskt granskade. De 

artiklar som vi använt, men som inte har varit “peer-reviewed”, har antingen varit citerade i 

vetenskapliga artiklar eller skrivna av kända författare inom området, och kan därmed anses 

som tillförlitliga.  

 

Med Tendensfrihet menar Thurén (2003, s. 13) att vi inte ska misstänka att författarna har 

förvrängt verklighetsbilden i forskningen på grund av personliga skäl, det vill säga att ingen 

vinkling har skett i forskningen. Det är svårt att bedöma om detta kriterium är uppnått då vi 

inte har tillgång till information om fallföretagen i tidigare forskning och författarna i 

källorna. Dock vill vi tillägga att vi inte misstänker att källorna har blivit vinklade i något 

avseende.   
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3 Teoretisk Referensram 

I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning och teorier som är relevanta för 

denna studie. Först kommer vi att presentera begreppet CSR i stort och sedan att förklara 

olika motiv bakom CSR som vi funnit i tidigare studier. Dessa är: företagets värderingsgrund, 

intressenternas roll, varumärkesutveckling och företagets positionering på marknaden. 

Slutligen kommer vi sammanfatta vår teoretiska referensram och koppla ihop de teorier vi 

använder. 

 
 

3.1 Corporate Social Responsibility 
Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som i stort går ut på att ett företag på 

frivillig grund ägnar sig åt miljömässiga och sociala ansvarstaganden som går utöver vad 

lagen kräver (Löhman och Steinholtz, 2003, s. 15). CSR är ett begrepp som har funnits länge, 

men det är i slutet av 50-talet som det får en större betydelse hos företagen (Carroll, 1999, s. 

269). Löhman och Steinholtz (2003, s. 15) nämner att begreppet har kommit till på grund av 

den ökade internationaliseringen och på grund av att den politiska rollen har ändrats radikalt. 

Det har även skett förändringar i form av en förskjutning av värderingar, från materiella ting 

till immateriella ting. Att ta ansvar i samhället och hålla sig till värderingar är något som 

företagen nu måste ta hänsyn till och kan använda detta som en konkurrensfördel. (Löhman 

och Steinholtz, 2003, s. 15) Ett exempel på en konkurrensfördel är att företagen kan tjäna 

pengar på sitt CSR-arbete (Granqvist, 2012, s. 16). Om ett företag ändrar sin produktion, till 

exempel förminskar en produkts kartong med samma innehåll som tidigare eller använder mer 

återvunnet material, kan detta leda till att ett företag har möjlighet att öka sina intäkter på 

längre sikt (Granqvist, 2012, s. 12). 

 

Idag ses begreppet CSR som en självklarhet och en naturlig del i de flesta företags strategier 

(Gladwell, 2000, s. 259; Jobber och Fahy, 2009, s. 36). Detta kan bero på den ökade 

transparensen som gäller inom företag idag, vilket leder till att ett företags intressenter kan 

kontrollera företaget mer noggrant än vad de kunnat tidigare (Jobber och Fahy, 2009, s. 36). 

Ett företags intressenter kan definieras som en grupp människor som har ett ekonomiskt 

och/eller socialt intresse av ett företags verksamhet (Bloisi, Cook, Hunsaker, 2007, s. 45). Vi 

kommer senare i detta kapitel mer djupgående komma in på intressenternas roll i ett företags 

CSR-arbete. För att återkoppla till tidigare resonemang om ökad transparens, är det med andra 

ord mer lättillgängligt för intressenterna att ta del av information om företagets verksamhet 

och strategier. Medierna spelar även de en stor roll för transparensen och ökar därmed pressen 

som ställs på företagen från samhället. Samhället, kunder och anställda får vetskap om de 

konsekvenser som kan uppstå av företagens verksamhet på ett helt annat sätt nu än vad som 

var möjligt tidigare. På grund av att medierna har möjlighet att erhålla information från hela 

världen, kan de omgående förmedla vad de uppfattar som ett icke ansvarsfullt beteende av 

företagen. (Löhman och Steinholtz, 2003, s. 35) 

 

Det är även viktigt för ett företag att förstå att begreppet CSR inte endast handlar om att 

marknadsföra ett samhällsprojekt, eller skänka pengar till olika organisationer, utan det är 

även viktigt att företagen förstår vilken inverkan deras verksamhet har på omvärlden, miljön 

och människorna (Löhman och Steinholtz, 2003, s. 10) Dock menar Granqvist (2012, s. 16) 

att ett företag enbart kan ägna sig åt CRS-arbete inom ramen för dess aktuella budget. 

(Granqvist, 2012, s. 16). Porter och Kramer (2011, s. 75) förmedlar att ansvar som företag tar 
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inte endast bidrar till ökad lönsamhet för företagen, utan ses i dagsläget som en naturlig del 

för att företag ska tjäna pengar. 

 

En intressant fråga som kan uppstå gällande CSR, är hur begreppet skiljer sig åt mellan olika 

företag. Russo och Tencati (2008) är två forskare som har genomfört en studie på 3 626 

fallföretag i Italien om formella och informella CSR-strategier. Deras forskning påvisar att det 

finns en skillnad på hur ett företag arbetar med begreppet utifrån företagets storlek. Små och 

medelstora företag tenderar att inte ha samma utarbetade strategi när det kommer till CSR 

som stora företag har (Russo och Tencati, 2008, s. 344). Detta kan bero på att större företag 

har en mer djupgående kunskap om begreppet samt även att de har större tillgång till resurser 

som de kan lägga på detta koncept (Russo och Tencati, 2008, s. 348). Forskarna har kommit 

fram till detta genom att jämföra mikro-, små-, medelstora- och stora företags CSR-strategier 

genom telefonintervjuer som genomfördes under året 2003. Forskarna har värderat företagen 

utifrån dess storlek med hjälp av EUs definition av företags storlek, där mikroföretag är 

företag med färre än tio anställda, små företag är verksamheter med färre än 50 anställda, 

medelstora företag är företag med färre än 250 anställda, och stora företag är de med fler än 

250 medarbetare. (Russo och Tencati, 2008, s. 341-342)  

 

CSR-arbetets upplägg skiljer sig dock inte endast åt utifrån storleken på olika företag, utan 

även på vilken bransch företaget är verksam i (se bl.a. Maura-Leite et al., 2012, s. 1200; 

McWilliams och Siegel, 2000, s. 608). I Maura-Leite et als. (2012) forskning påvisar de 

betydelsen av vad branschspecifika och företagsspecifika faktorer har för företagens CSR-

arbete. De har genomfört sin forskning på 495 Amerikanska företag som är verksamma inom 

19 olika branscher under en femårsperiod (Maura-Leite et al., 2012, s. 1200). De har samlat in 

data rörande branschspecifika faktorer i databasen Worldscope. Data som rör företagens CSR 

har de samlat in via databasen KLD, som är en tillförlitlig källa för amerikanska företags 

CSR-arbete. Forskarna delade upp företagens CSR-arbete i sex olika delar vilka är: 

bolagsstyrning, samhälle, myndigheter, anställda, miljö och kunder. (Maura-Leite et al., 2012, 

s. 1206-1207) Andra studier har funnit att företagen drivs av deras intressenter till att anamma 

CSR (se bl.a. Branco och Rodrigues, 2008). Detta stämmer väl överens med Maura-Leite el 

als. (2012, s. 1206-1207) indelningen, då fem av de sex olika delarna kan anses som 

företagens intressenter. Maura-Leite et al. (2012, s. 1204) finner att skillnader inom CSR 

mellan olika branscher kan bero på de branschspecifika intressenternas olika krav och 

påtryckningar för att företagen ska bedriva en viss typ av CSR-arbete. Vi vill dock även 

tillägga att Maura-Leite et al. (2012, s. 1208) också finner att skillnaden kan uppstå på grund 

av andra faktorer som marknadsstruktur, liknande intressenter, företagskultur osv. Boutin-

Dufresne och Savaria (2004, s. 64) finner även de att skillnaden mellan olika branschers 

ansvarstagande kan bero på företagets aktiviteter. Boutin-Dufresne och Savaria (2004) 

genomför i sin artikel en studie av den ekonomiska risk ett företag tar om de investerar i CSR-

engagemang. Forskarna har kommit fram till sitt resultat genom att göra en CSR-proxy för 

varje fallföretags risk som uppstod vid en CSR-investering mellan åren 1995-1999 med hjälp 

av Canadian Social Investment Database (CSID). (Boutin-Dufresne och Savaria, 2004, s. 61) 

Vi anser att Boutin-Dufresne och Savarias forskning är relevant i vårt fall och våra branscher, 

då byggnadsbranschens och rekryteringsbranschens aktiviteter skiljer sig åt.  

 

Sweeney och Coughlan (2008, s. 120) visar även de att det skiljer sig åt mellan olika 

branscher. I deras forskning undersöker de skillnaden mellan olika branschers CSR-arbete och 

skillnaden i hur de presenterar sitt arbete. De har genomfört en innehållsanalys på 28 

FTSE4Good företags (företag som ägnar sig åt hållbar investering) årsrapporter samt 

hållbarhetsrapporter inom sex olika branscher, och därmed analyserat hur olika branscher 
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förmedlat sitt CSR-arbete. De branscher de har genomfört sin forskning på är: 

finansbranschen, läkemedelsbranschen, telekombranschen, bilbranschen, oljebranschen och 

detaljhandelsbranschen. (Sweeney och Coughlan, 2008, s. 117-118). Det forskarna kan 

påvisa i sin artikel är att företag som har en nära kontakt med sina kunder, exempelvis 

telekombranschen och den finansiella branschen, tenderar att utöva sitt CSR-arbete gentemot 

sina primära intressenter (t.ex. kunder, anställda och aktieägare). Medan företag som är 

verksamma inom oljebranschen och bilbranschen fokuserar sitt CSR-arbete främst inom det 

miljömässiga, dvs en sekundär intressent. Ett av de oljeföretag som forskarna studerade 

menade att detta kan bero på att karaktären av deras verksamhet gör att de hela tiden måste 

överväga den påverkan deras verksamhet har på miljön. (Sweeney och Coughlan, 2008, s. 

120) 

 

En negativ aspekt av CSR-arbetet tas upp i Sweeney och Coughlan (2008, s. 120). De finner 

att företag tenderar att fokusera sitt CSR-arbete inom det område de är “skadliga” i. Detta kan 

resultera i att företag försöker dölja något negativt som dess verksamhet leder till. Det kan 

exempelvis vara då ett företag marknadsför att det planterar ett träd för varje såld produkt och 

genom detta försöker dölja de dåliga förhållanden deras anställda arbetar under.  

 

Johnson et al. (2009, s. 134) definierar begreppet CSR som det engagemang ett företag tar för 

att uppträda etiskt och bidra till ekonomisk utveckling. Samtidigt som företag gör detta, ska 

de förbättra arbetsförhållandena för sina anställda, det lokala samhället, men även samhället i 

stort (Johnson et al., 2009, s. 134). Begreppet kan även användas då ett företag tillhandahåller 

något bra för samhället, till exempel genom att erbjuda arbetstillfällen, försvarar rättigheter 

för både människor och djur, engagerar sig i välgörenheter eller tar ett miljömässigt ansvar 

(Hirschland, 2006, s. 5). Den stora variationen i synsättet på att ta ett socialt ansvar skapar en 

del problemområden. Vissa definitioner påvisar problem angående i vilken grad det 

ekonomiska, legala och volontära området faller under ett företags sociala ansvar. Andra 

definitioner tar fram mer sociala problem, som diskriminering, produktsäkerhet och miljö. En 

tredje grupp anser att innebörden av ett socialt ansvarstagande handlar mer om hur företag 

responderar till olika uppkomna problem, vilket kan vara reaktivt eller proaktivt. (Carroll, 

1979, s. 499) På grund av att begreppet har så många olika definitioner har Carroll (1991, s. 

40) förtydligat begreppet genom att framställa olika dimensioner så företagsvärlden lättare 

kan förstå innebörden av CSR. Han har genom studerande av tidigare forskning inom ämnet 

kommit fram till att det går att se på begreppet utifrån fyra olika dimensioner. Dessa fyra 

dimensioner av CSR är: 

 

 Ekonomiskt ansvarstagande – innebär att företag skall erbjuda produkter eller 

tjänster som samhället efterfrågar och behöver, samtidigt som de skall sälja dessa till 

ett pris så verksamheten går med vinst (Carroll, 1979, s. 450). 

 

 Legalt ansvarstagande – innebär att företag måste följa de restriktioner som finns i 

form av lagar och regler i samhället (Carroll, 1991, s. 41).  

 

 Etiskt ansvarstagande – innebär att företag skall agera utifrån vad dess intressenter 

kräver av företagen, bortsett från de legala restriktionerna. Exempel på dessa typer av 

etiska beteenden och aktiviteter är att ta ansvar inom miljön och mänskliga 

rättigheter. (Carroll, s. 1991, s. 41) 

 

 Filantropiskt ansvarstagande – handlar om det ansvar företag tar utöver vad deras 

intressenter förväntar sig av dem, men som är uppskattat och väl accepterat. Således 
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går företag i detta fall utanför sina vanliga kärnvärden och blir något som 

intressenterna inte förväntat sig eller kräver av företagen. (Carroll, 1991, s. 40) 

 

Ett sätt för företag att visa att de värnar om samhället är att engagera sig i projekt som 

egentligen inte har med deras verksamhet att göra, det vill säga något som deras intressenter 

inte förväntar sig men uppskattatar (Homburg et al., 2013, s. 54; Mitnick, 2000, s. 423). Det 

finns dock en baksida med att ta ansvar och sponsra samhällsprojekt eller organisationer som 

företagen inte har tillräcklig kunskap om. Till exempel, all den verksamhet sådant 

samhällsprojekt omfattar blir det även något som företaget indirekt kommer att kopplas till. 

Ifall någon typ av misskötsel eller etiskt normbrytande sker inom projektets verksamhet kan 

detta även innebära negativ association till företaget. Avvägningen i det beslut som företaget 

fattar är avgörande, men hur ser då motiveringen ut bakom beslutet? Vilka faktorer och 

intressenter anses viktigast? Hur ser företaget på sin roll angående vilket samhällsansvar det 

vill ta? Vad är motiven bakom valet av detta samhällsansvar? För att få en djupare inblick i 

vad motiven bakom en viss handling är, redogörs nedan de fyra olika utgångspunkter som 

refereras under studiens syfte kapitel 1.3. 

 

3.2 Företagets värdegrund 
Enligt Löhman och Steinholtz (2003, s. 118) grundar sig företags vilja att tillämpa CSR på 

dess värdergrund. Det vill säga, det är inte endast yttre påtryckningar som leder till att företag 

tillämpar CSR, utan även företags inre värdegrund påverkar CSR-arbetet. Detta har även 

forskarna Bravo, Matute och Pina (2012) funnit i sin artikel där de forskat huruvida CSR är ett 

koncept som visar företagets kultur och värderingar. De har baserat denna forskning på 82 

spanska företag, som verkar inom den finansiella sektorn, främst banker. De har studerat 

information via företagens hemsidor för att analysera om företagen kommunicerar sitt CSR-

arbete genom att berätta om företagets värderingar och identitet. Denna typ av information var 

årsredovisningar, hållbarhetsrapporter och andra typer av fakta som var tillgänglig via 

företagens intranät. Forskarna har även använt sig av SPSS (dataprogram för statistisk analys) 

för att kunna finna svar på sin forskningsfråga. (Bravo et al., 2012, s. 134-135) Forskarna 

finner att 93,4% av fallföretagen presenterar någon form av CSR-arbete via sina hemsidor och 

att 52% av fallföretagen presenterar sitt CSR-arbete i sina årsredovisningar. Studien visar 

också på att fallföretagens CSR-arbete ingår i deras värdegrunder, men är samtidigt inte en 

avgörande faktor för hur de driver sina verksamheter. Forskarna menar också att 

företagsvärderingar styr vilken typ av ansvar företag vill engagera sig i. (Bravo et al., 2012, s. 

135) I och med att företag förmedlar sina ansvarstaganden visar de även sina identiteter och 

vad de står för. (Bravo et al., 2012, s. 139) Därför är det intressant att studera företags 

värdegrunder när syftet med denna studie är att göra en jämförelse mellan företag inom 

byggnadsbranschen och rekryteringsbranschens motiv bakom CSR.  

 

Enligt Löhman och Steinholtz (2003, s. 121) anses de värderingar ett företag har, bygga på 

traditioner, kulturer samt individuella och personliga normuppfattningar. Ett företags 

värdegrund förmedlar dess inre värde vilket påverkar sättet att agera och arbeta (Johnson et 

al., 2011, s. 121). Ett företags värderingar är viktiga då detta kan anses som dess ryggrad, och 

kan vara det som hjälper företaget att behålla fokus under svåra tider (Löhman och Steinholtz, 

2003, s. 123). Värdegrunden sägs ofta hänga samman med ett företags mission (Löhman och 

Steinholtz, 2003, s. 123), vilket förmedlar företagets grundläggande syfte och existens 

(Johnson et al., 2011, s. 120).  

 

Chong (2009, s. 115) har i sin forskning funnit att företag som baserar sin CSR-strategi utifrån 

dess värdegrund ökar chanserna till att se ett starkare deltagande hos sina intressenter i 
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företagets CSR-arbete. Forskningen baseras på en kvalitativ studie som genomförts på nio 

anställda inom DHL i Stillahavsregionen efter tsunamin 2004. Dessa nio respondenter spelade 

viktiga roller under katastrofhanteringen i Indien, Indonesien, Singapore och Thailand. Fyra 

av dessa nio anställda var företagsledare medan de resterande var andra anställda inom 

företaget. Utöver dessa intervjuer samlade forskarna även in information om DHL:s CSR-

strategi och dess katastrofhanteringsprogram. (Chong, 2009, s. 110) Resultatet visar att de 

anställdas agerande i katastrofprogrammet stämde överens med företagets identitet och hur 

det värdesätter att ta ansvar i samhället. Forskaren menar vidare att interaktionen mellan 

företagets CSR-arbete och dess värdegrund med tiden kommer att förstärka företagens 

identitet på marknaden. Resultatet indikerar att företag som anpassar sina CSR-strategier 

utifrån sina identiteter och värdegrunder är benägna att få ett starkare deltagande och 

engagemang hos sina anställda i respektive företags CSR-arbete. Företag bör med andra ord 

använda sina kärnvärden och sina verksamhetsidéer som en guide när de utvecklar sina CSR-

strategier samt sina CSR-arbeten. (Chong, 2009, s. 115)  
 

Ett företags tradition och historia är en viktig aspekt att se till när det gäller ett företags 

värdegrund. Det finns oftast ett stort värde i ett företags historia när det gäller unika värdeord 

och värderingar. Dock är det inte enbart historien och företags värderingar som påverkar dess 

framgång och rykte. Det är även alla anställda i företaget, allt från VD till receptionist, men 

även de underleverantörer som anlitas påverkar ryktet och framgången. Det är med andra ord 

viktigt för ett företag att alla anställda är medvetna om värdegrunden samt värdeorden. Detta 

måste också förmedlas på rätt sätt till företagens intressenter, både från ledningen men även 

från de anställda. Om även de anställda inom företaget agerar utifrån företagets värdegrund 

kommer företaget därmed att få ett förbättrat gott rykte. (Löhman och Steinholtz, 2003, s. 

123-124) 

 

3.3 Intressenternas roll 
Forskarna Branco och Rodrigues (2008, s. 685) har genomfört en undersökning på 49 företag 

belägna i Portugal angående vilka faktorer som påverkar ett företags CSR-arbete. Kravet på 

dessa företag var att de skulle ha sina årsrapporter och aktiekurser för 2003 tillgängliga samt 

ha en respektive hemsida på internet tillgänglig för augusti 2004. Forskarna har studerat dessa 

årsrapporter för att finna vilka faktorer som påverkar ett företags CSR-arbete. Forskarna har 

genomfört en statistisk analytisk undersökning där de har analyserat relationen mellan den 

totala SRD (Social Responsibility Disclosure, dvs offentliggörande av socialt ansvarstagande) 

och varje faktor enskilt. (Branco och Rodrigues, 2008, s. 689) Branco och Rodrigues (2008, s. 

695-696) finner även att företag tenderar att hellre offentliggöra sitt samhällsengagemang via 

internet än via årsrapporter. Forskarna betonar att om ett företag vill förbättra sitt rykte 

gentemot sina intressenter bör det överväga att förmedla sitt CSR-arbete genom SRD (Branco 

och Rodrigues (2008, s. 699). Branco och Rodrigues (2008, s. 687) resultat påvisar vidare att 

företag ägnar sig åt CSR-arbete för att förbättra sina relationer till sina intressenter samt 

anpassa sig till deras normer. 

 

Eftersom intressenterna ses som ett motiv till varför företag anammar CSR kommer vi i detta 

avsnitt att presentera intressenternas roll i företaget. Till ett företags intressenter räknas de 

grupper eller människor som på något sätt påverkas av företagets verksamhet (Freeman, 1984, 

s. 25). Freeman (1984, s. 25) har således framställt en intressentmodell som beskriver hur 

samtliga företag är beroende av dessa intressenter. Exempel på intressenter som ingår i 

Freemans modell är: ägare, regering, leverantörer, konsumenter, konkurrenter, media, 

anställda, miljöförespråkare med flera. Intressentmodellen kan variera beroende på vilken 

industri, bransch eller företag det rör sig om. Exempelvis kan begreppet kunder brytas ner till 
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företagskunder och privatkunder; det vill säga om företagets produkt eller tjänst riktar sig mot 

ett företag eller privatperson som slutkund. (Freeman, 1984, s. 25) Denna intressentmodell 

tycks ha växt fram med tanke på att det från början ansågs att ett företags CSR-arbete skulle 

reflektera vad samhället ansåg som betydelsefullt. ”Samhället” var dock ett mycket brett 

begrepp, varför intressentmodellen successivt har vuxit fram som en mer specifik definition 

för företag att agera efter. (Arvidsson, 2010, s. 340) 

 

Freeman (1984, s. 25-26) menar att CSR-begreppet har ökat intressenternas inflytande på 

företagen, jämfört med deras tidigare begränsade påverkan. Lattemann et al. (2009) har gjort 

en jämförande forskning för att finna varför kinesiska företag har sämre kommunikation 

gällande sina CSR-arbeten än vad indiska företag har. Forskarna har genomfört en jämförande 

studie mellan 68 av de största företagen inom Kina och Indien. För att finna dessa företag 

använde forskarna sig av Forbes lista över världens 2000 största företag vid den första 

selekteringen. I den andra selekteringen valde de ut kinesiska och indiska företag som hade 

engelska websidor, årsrapporter eller hållbarhetsredovisningar. (Lattemann et al., 2009, s. 

432) För att finna svar på sin fråga har forskarna studerat branschspecifika-, kulturella- och 

företagsspecifika faktorer (Lattemann et al., 2009, s. 432-433). Lattemann et al. (2009, s. 437) 

finner vidare att indiska företag tenderar att ha bättre kommunikation beträffande CSR på 

grund av att dessa är mer reglerade av staten än vad de kinesiska företagen är. Forskarna 

finner även att industriella företag tenderar att kommunicera sina CSR-arbeten på ett bättre 

sätt än exempelvis företag inom service sektorn. Detta beror på att industriella företag möter 

fler problem inom miljön, arbetsförhållanden och samhället i stort. Även företagsspecifika 

faktorer såsom storlek, VD och antal externa styrelsemedlemmar kan påverka ett företags 

CSR-kommunikation. Detta innebär att staten, VD och externa styrelsemedlemmar anses som 

företags intressenter. Forskarna anser även att det är viktigt att känna till vilka företagens 

intressenter är och vilka krav dessa ställer. (Lattemann et al., 2009, s. 437) Därmed anser vi 

det viktigt att företag uppfyller sina intressenters krav gällande sina CSR-arbeten för att 

därmed kunna dra fördelen att få en bättre och närmare relation till intressenterna.  

  

För att försöka hitta en lämplig strategi till att möta dessa krav, är det fördelaktigt att dela in 

företags intressenter i fyra olika grupper. Varje grupp kan väntas ha liknande förväntningar 

och krav på företag. (Johnson et al., 2011, s. 139) Den första intressentgruppen består av de 

ekonomiska intressenterna som sätter press att gå med vinst eller expandera. Denna grupp 

består framförallt av företagets leverantörer, konkurrenter, distributörer och aktieägare. Den 

andra intressentgruppen är de sociala/politiska intressenterna, som pressar företag att följa 

lagar och riktlinjer. Den tredje gruppen består av de teknologiska intressenterna, vilka 

påverkar och pressar företag att följa och modernisera sina produkter till den nyaste 

teknologin. Dessa påtryckningar kommer framförallt från deras konkurrenter. Den fjärde 

gruppen är kommunala intressenter, till exempel de som bor nära företagets fabriker eller 

verksamheter. Dessa intressenter har ingen formell relation med företagen, men blir ändå 

dagligen indirekt påverkad av verksamheten (Johnson et al., 2011, s. 140).  

 

I en situation där företaget har fått negativ kritik blir till exempel media en extra viktig 

intressent. Den kommunikation som företag vill förmedla sker ändå i slutändan på 

mottagarens villkor, det vill säga hur denne väljer att tolka budskapet. Har inte företag 

tillräckligt med kunskap om de intressenter de vill nå, kan misstolkningar uppstå. Detta kan i 

värsta fall, snarare skada dess image än hjälpa dem. (Löhman och Steinholtz, 2003, s. 133) 

Många företag låter sig även granskas av en tredje part som kan certifiera att företag lever upp 

till de krav och löften de angett. Exempel på en sådan tredje part är GRI (Global Reporting 

Initiative), en välgörenhetsorganisation som arbetar för hållbar global ekonomi. 
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Organisationen har utvecklat en handlingsplan där företag och organisationer har möjlighet att 

mäta och rapportera sitt ekonomiska, sociala och miljömässiga arbete. Dessa tre områden är 

de viktigaste aspekterna i samspel för hållbar utveckling. (Martin och Schouten, 2012, s. 79)  

 

3.4 Varumärkesutveckling 
Det finns många anledningar till varför ett företag anammar och utvecklar ett aktivt CSR-

arbete. Forskaren Graafland (2002, s. 129) har klargjort avvägningen av CSR i sin forskning, 

då CSR tenderar att kosta pengar för företag. I denna forskning utvecklar han en ekonomisk 

modell som beskriver valen mellan lönsamhet och principer (Graafland, 2002, s. 129). Det 

forskaren finner är att företag kan stärka sitt varumärke genom sitt CSR-arbete (Graafland 

2002, s. 134-135). Företag erhåller många fördelar och vinster med att anamma CSR-arbete, 

både ekonomiskt, men också ryktesmässigt (Fombrun och Shanley, 1990, s. 233). Enligt 

Jobber och Fahy (2009, s. 19) innebär modern marknadsföring att sätta upp en strategi och 

målsättning för hur företaget kan, bättre än sina konkurrenter, möta och överträffa kundernas 

behov. Ett varumärke är en typ av kommunikationsprodukt som påverkas både av kunden, 

kritikern och marknadsföraren. På många sätt är därför varumärket en offentlig ägodel. Vare 

sig företag vill det eller ej, är dess rykte och framgång baserat på kundernas och andra 

intressenters gemensamma uppfattning och erfarenhet av varumärket. (Martin och Schouten, 

2012, s. 140). 

 

Ett företags varumärke har tidigare framförallt varit kopplat till fysiska varor, men har i 

dagsläget även kommit att studeras närmare på tjänster. Skillnaden är att vid tjänster är det 

kundens upplevelse av serviceprocessen som reflekterar varumärket. (Grönroos, 2008, s. 314) 

Den image en marknadsförare vill skapa åt sitt varumärke, det vill säga de egenskaper de vill 

ska associeras med företaget, kallas varumärkesidentitet. Ur denna syn skapar kunderna sig en 

bild av företaget genom en färdig profil. I verkligheten spelar även kundens aktiva samverkan 

en stor roll. (Grönroos, 2008, s. 315) Varumärkesidentitet representerar mycket av de mål 

företag strävar efter, varav varumärke är den image som kunder erhåller. Marknadsförare 

skapar ramar för varumärkesprocessens framväxt, men det är kunder som är den avgörande 

faktorn för om det växer eller ej. Gällande fysiska varor är en central aspekt den planerade 

marknadskommunikationen via media, som genomförs av marknadsförare. Den bör då 

innehålla egenskaper som kunder är intresserade av, värderar och kan relatera till. (Grönroos, 

2008, s. 320)   

 

För att expandera sitt varumärke på den globala marknaden, står företag inför utmaningar vad 

gäller att hitta en standardiserade varumärkesstrategier som fungerar över landsgränserna. 

Olika trender och normer i länderna spelar in när det gäller hur budskap tas emot och 

utvärderas av kunder men även vilka inköpsvanor och efterfrågningar som existerar i landet. 

(Jobber och Fahy, 2009, s. 142) Beroende på vad som värderas i landet, anpassar företag 

utseendet på sin marknadsföring för att lättare nå potentiella kunder. Utmaningen är att 

bedöma vilka delar av varumärkets utseende och slogan som ska vara standardiserad och vilka 

delar som ska anpassas och varieras beroende på vilket land det riktas till. (Jobber och Fahy, 

2009, s. 143) Samtidigt vill företag inrikta sig på en viss förutbestämd målgrupp, vilket leder 

till att företag designar erbjudanden för att få en meningsfull position i kundens medvetande 

(Jobber och Fahy, 2009, s. 120). Positionera sig på marknaden är viktigt för ett företags 

överlevnad, vilket innebär att det strävar efter att bli det första varumärket kunden tänker på 

när denne är i behov av företagets tjänst eller produkt (Jobber och Fahy, 2009, s. 121). 

 

En strategi att använda sig av för att åstadkomma en förbättrad position, och image av sitt 

varumärke, är genom så kallad “cause-related marketing” (CRM). Detta innebär att företag 
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och välgörenhetsorganisationer samarbetar i syfte att fastställa sin image, produkt eller tjänst 

vilket ger vinst för båda parter. För att kunna använda sig av denna strategi är en 

utgångspunkt att de båda företagen riktar sig mot samma kundgrupper med liknande 

värderingar. (Jobber och Fahy, 2009, s. 36)  

 

Nan och Heo (2007, s. 63) har i sin forskning funnit att företag som i sin marknadsföring 

betonar att de främjar ett samarbete med en välgörenhetsorganisation framkallar en mer 

positiv attityd gentemot respektive företaget hos konsumenten. Detta till skillnad från de 

företagsannonser som inte har motsvarande budskap (Nan och Heo, 2007, s. 63). Forskningen 

baseras på en kvantitativ studie som gjorts på 100 nya studenter vid ett stort Midwestern 

universitet i USA.  Respondenterna fick i förväg information om att syftet med studien var att 

se hur universitetsstudenter tar emot ett reklambudskap på juiceförpackningar, genom att 

respondenterna fick möjlighet att svara på frågor efter att ha fått se annonsen. De deltagande 

respondenterna blev slumpmässigt indelade i tre grupper när de anlände till platsen där 

studien skulle utföras. Samtliga grupper fick se annonsen, där varumärkets namn framgick 

med tillhörande text ”naturligt rik på antioxidanter i form av C-vitamin, en viktig ingrediens 

för att förebygga hjärtsjukdomar”. Längst ner på annonsen framgick även företagets hemsida. 

Den enda skillnaden i vad de tre grupperna fick se låg i utrymmet mellan 

produktbeskrivningen och hemsidainformationen. I den första gruppen fanns ingen mer 

information än den angivna ovan, medan i de två andra grupperna framgick ett CRM- 

meddelande, vilket i den ena gruppen framgick att ”fem cent per förpackning donerades till 

Health Diet Research Association”. I den andra gruppen framgick meddelandet att ”fem cent 

donerades till Traffic Safety Research Association”. Respondenterna fick sedan fylla i en 

blankett som inkluderade mätningar rörande reklameffekter, förväxlingsvariabler, 

manipulationstest samt varumärkesmedvetenhet. (Nan och Heo, 2007, s. 67-68) 

 

Resultatet visar att de respondenter som utsattes för en annons med ett CRM-meddelande 

intog en mer positiv attityd gentemot företaget i jämförelse med dem som inte fick 

meddelandet. De respondenter som var mer varumärkesmedvetna visade en positiv attityd 

gentemot både varumärket och företaget medan de som inte hade hög 

varumärkesmedvetenhet endast visade positiv attityd gentemot företaget. Studien visade att 

oavsett hur svagt eller starkt varumärket i övrigt var, så förbättrades attityden gentemot 

företaget och villigheten att sponsra ökade för företaget som lade till en CRM-komponent i 

sin marknadsföring. (Nan och Heo, 2007, s. 70-71) Med andra ord kan ett företags varumärke 

stärkas av att sammankopplas med en välgörenhetsorganisation, men detta innebär inte i sin 

tur att företaget vinner på det ekonomiskt.  

 

3.5 Positionering på marknaden 
Graafland och Mazereeuw-Van der Duijn Schouten (2012, s. 392) finner att företag tillämpar 

CSR eftersom det kan leda till att de vinner fler marknadsandelar och därmed förbättrar sin 

position på marknaden. Forskarna menar att företag fått sina ledande positioner på marknaden 

genom att inse fördelarna med att engagera sig i samhälls- och miljöfrågor (Graafland och 

Mazereeuw-Van der Duijn Schouten, 2012, s. 392). Graafland och Mazereeuw-Van der Duijn 

Schouten (2012) har vidare studerat vilka motiv som kan finnas bakom företags engagemang i 

CSR-frågor. För att finna svar på sina frågor genomförde forskarna en kvantitativ studie. De 

skickade ut frågeformulär som var frivilliga att svara på, till 2500 företagsledare, vars 

branscher ej spelade någon roll. Av de 2500 utskickade frågeformulären fick forskarna 

tillbaka 473 stycken som kunde användas till deras studie. (Graafland och Mazereeuw-Van 

der Duijn Schouten, 2012, s. 383) Studiens resultat visar att både inre och yttre faktorer 

påverkar ett företags engagemang i CSR-frågor. Sociala engagemang och miljöfrågor drivs 
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mer av inre faktorer (etik och moral) än yttre faktorer (finansiella fördelar och ökade 

marknadsandelar), medan ur arbetsmiljö- och arbetssituationssynpunkter betrakades inre och 

yttre faktorer lika viktiga. (Graafland och Mazereeuw-Van der Duijn Schouten, 2012, s. 391-

392) Ur denna forskning kommer vi använda oss av resultatet att företag drivs av att vinna 

marknadsandelar och därmed kan förbättra sina positioner på marknaden.  

 

Enligt Martin och Schoutan (2012, s. 97) innebär positionering av en produkt eller ett 

varumärke, att företaget genom marknadsföring, skapar en identitet för märket hos kunderna. 

Om ett företag vill positionera sig som ett växande “grönt” företag på marknaden måste 

företaget först utvärdera fördelarna med sina produkter eller tjänster och därefter ställa det 

mot den utvalda kundgruppens värderingar (Martin och Schouten, 2012, s. 97). 

 

Lougee och Wallace (2008, s. 104-105) menar att företag med ett bra CSR-rykte har lättare att 

ta sig in på en ny marknad och positionera sig mot en ny målgrupp än företag med sämre 

etablerat CSR-arbete. Med andra ord kan CSR hjälpa ett företag att förbättra sin position och 

göra det enklare att etablera sig på en ny marknad. Detta har Lougee och Wallace (2008, s. 

100-101) funnit i sin forskning där de undersöker tre problemformuleringar, vilka är: 1) ökar 

företag sitt CSR-arbete? 2) påverkar CSR-arbetet ett företags ekonomi och aktievärde? och 3) 

tillämpar företag CSR för att förbättra företaget eller på grund av moraliska faktorer? För att 

svara på dessa frågor undersökte forskarna trender i CSR över 15 år (1991-2005) genom att 

använda sig av S&P500 och Domini 400; dessa är index över 400 företag som engagerade sig 

i CSR-arbete vid början av 90-talet. (Lougee och Wallace, 2008, s. 101) Forskarna finner att 

amerikanska företag ökade sina CSR-arbeten under de 15 år som studerats och företagens 

ekonomi och aktievärde påverkades positivt av CSR-arbetet. Inom företagsekonomi menar 

även forskarna att företags positionering ingår. Forskningen resulterar även i att företag 

engagerar sig i CSR för att förbättra sitt respektive företag vad gäller position, rykte och så 

vidare, än snarare av moraliska aspekter. (Lougee och Wallace, 2008, s. 105-106) 

  

Strävan efter att bli ett mer ansvarsfullt företag behöver inte betyda att det måste positionera 

sina produkter som “gröna” eller hållbara. Det handlar framförallt om att kunna leva upp till 

de löften som företaget givit sina kunder. Ger företag för ambitiösa löften, baserat på att sticka 

ut från sina konkurrenter, riskerar de på lång sikt att tappa kunders förtroende. I slutändan är 

det ändå kunderna som avgör företagets position på marknaden, vilket sker via 

ryktesspridning. Ett rykte baseras inte endast på vad ett företag säger att det gör utan 

framförallt baseras det på vad andra säger att det gör. (Martin och Schouten, 2012, s. 99) 

3.6 Modell för studien 
För att sammanfatta vår teoretiska referensram, har vi framställt en modell för att göra 

teorierna mer överskådliga. I denna studie vill vi undersöka motiven bakom CSR hos företag i 

två olika branscher. 

 

CSR är ett begrepp som kan vara svårt för företag att tyda. Därför vill vi med denna studie få 

en djupare förståelse för CSR och tydliggöra begreppet för företag på marknaden. Tidigare 

forskning finner att ett företags värdegrund, intressenternas påtryckningar, tron på 

varumärkesutveckling och positionsförbättrande i första hand anses som motiv till varför 

företag tillämpar CSR.  

Nedan beskrivs en modell av den teoretiska referensramen för att tydliggöra sammanhanget. 

Modellen föreställer en relationsmatris som utgår från tidigare funna motiv bakom CSR. Ett 

företag bör fokusera på sin värdegrund vid tillämpningen av CSR, där det kan förmedla sin 
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•  Stärka sitt varumärke 
genom att generera positiv 
image av företaget 

•Förbättra företagets 
position på marknaden 
och vinna 
marknadsandelar. 

•Vinna förtroende hos sina 
intressenter 

•Känna till sina 
intressenters krav och 
värderingar och förhålla 
sig till dessa. 

•Förmedla företagsidentitet 

•kultur och värderingar  

•anställdas identifiering 

Värdegrund Intressenter 

Varumärke Positionering 

identitet till samhället. Samtidigt bör företaget se till och möta sina intressenters krav för att 

på bästa sätt förbättra relationen till dem. Detta kan i sin tur resultera i att företaget stärker sitt 

varumärke och sedermera förbättrar sin position. Slutligen kommer vi att jämföra företag 

inom byggnadsbranschen och inom rekryteringsbranschen samt undersöka deras motiv bakom 

CSR.  

 

  

Figur 1 Sammanfattande modell av valda teorier 
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4 Praktisk metod 

I detta kapitel kommer vi att ge läsarna en förståelse om hur vi gått tillväga för att genomföra 

denna studie. Vi kommer därför börja med att presentera val av bransch, företag och 

respondenter. Vidare kommer vi beskriva hur vi gått tillväga för att utforma vår intervjumall. 

Vi kommer även beskriva vår roll under insamling av vår empiriska data, de etiska 

utgångspunkterna, granskningen av sekundärdata och sedan en kritisk granskning av 

primärkällorna. Slutligen kommer vi redogöra för hur vi har hanterat och analyserat vår 

empiriska data. 

 
4.1 Urval 
 

4.1.1 Val av bransch 

Denna studie syftar till att beskriva och analysera CSR utifrån företag inom två olika 

branscher och jämföra företagens motiv. De branscher vi har valt att genomföra denna studie 

på är byggnadsbranschen och rekryteringsbranschen. Vi anser att dessa branscher är 

intressanta att studera då de fokuseringsmässigt skiljer sig åt på marknaden, men samtidigt är 

båda två drivna och verksamma branscher inom tjänstesektorn, en sektor som anammat 

begreppet CSR. Som nämnts tidigare har konkurrensen mellan företag inom 

byggnadsbranschen hårdnat, således är det många byggföretag som tvingats lägga ner. Detta 

gör att vi anser det intressant att studera hur företag inom byggnadsbranschen motiveras till 

att tillämpa CSR. Rekryteringsbranschen är en relativt ny bransch på den svenska marknaden 

då den etablerades 1993, i samband med att bemanningsmonopolet för Arbetsförmedlingen 

blev avskrivet i Sverige. Branschen hyr ut lämplig personal till sina företagskunder, vilket gör 

att branschen måste vara lyhörda för sina intressenters behov. Sedan branschens etablering har 

det även startats en rad olika rekryterings- och bemanningsföretag på den svenska marknaden, 

vilket innebär att konkurrensen ökat. Således är det även intressant att studera hur olika 

rekryteringsföretag motiverar sitt CSR-arbete. 

 

4.1.2 Val av företag 

Vi har genomfört vår studie på fyra företag inom rekryteringsbranschen och tre företag inom 

byggnadsbranschen. Vi har utgått från tre kriterier som företagen skall uppfylla för att kunna 

delta i denna studie. Det första kriteriet är att företagen redan har anammat CSR-begreppet i 

sin marknadsföring. Detta kriterium är en självklarhet då vi vill undersöka och få en förståelse 

för hur motiven bakom företagens CSR-arbete ser ut. Om ett företag inte redan bedriver ett 

CSR-arbete är det svårt att finna motiven bakom begreppet. Det andra kriteriet är att samtliga 

företag är stabila eller i viss mån expanderar på marknaden.  

  

Det tredje kriteriet är att de skall vara medelstora eller stora företag. Detta kriterium har vi 

valt då det finns forskning som menar att det föreligger skillnad vad gäller CSR-strategier 

med tanke på företags storlek (se Russo och Tencati, 2008). Mindre företag tenderar att inte 

ha lika utarbetade strategier för konceptet jämfört med större företag. Vi definierar företagen 

som stora eller medelstora med tanke på hur många anställda de har. Vi anser att antal 

anställda visar hur framgångsrikt ett företag är. Fler anställda visar att företaget bedrivits på 

ett sådant sätt att det har expanderat och ökat sina marknadsandelar. Vi har använt oss av 

Russo och Tencatis (2008) definition av stora och medelstora företag. Företagen klassas som 

stora om de har fler än 250 anställda, medan medelstora företag är de som har mellan 50-250 

anställda. 
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En första selektering skedde genom en sammanställning över företag som kunde tänkas vara 

aktuella, dvs expanderande företag i sin bransch och som påstod sig ha ett etablerat CSR-

arbete. Vi listade sex stycken företag från vardera bransch, som vi ansåg uppfylla de krav vi 

hade. Kontakten till dessa företag skedde primärt per telefon, för att öka sannolikheten att 

direkt få kontakt med rätt person. Av de företag vi kontaktade har endast ett företag nekat att 

ställa upp i en intervju och detta även innan det erhållit frågeformuläret. Efter att vi pratat med 

respondenterna via telefon och bokat dag för intervjutillfället har vi via e-mail skickat 

frågorna till respondenterna. I och med detta fick respondenterna möjlighet att tänka igenom 

sina svar i förväg. Detta gjorde vi eftersom vi fick förfrågan från en av de första 

respondenterna vi kontaktade. Denne ville få chans att diskutera med representanter från 

koncernen innan intervjutillfället. Då vi gick med på detta, beslutade vi oss för att skicka ut 

frågeformuläret till samtliga respondenter i förväg. Detta för att ge dem samma möjligheter att 

förbereda sina svar och därigenom ge samma förutsättningar vid alla intervjuer. 

 

Eftersom företagen är valda enligt vår egen urvalsprocess betyder detta att dessa företag har 

fått större chans än andra att komma med i urvalet, vilket också kan karakteriseras av ett icke-

sannolikhetsurval (Bryman och Bell, 2005, s. 111). Urvalsmetoden begränsar därför 

representativitet i forskningsresultaten och generaliserbarheten måste därigenom till fullo 

grundas på forskarens bedömningar (Johansson Lindfors, 1993, s. 95). Vi har beslutat oss för 

att inta en kvalitativ forskningsstrategi i denna studie, vilket syftar till att ge en ökad förståelse 

till hur de olika företagen tolkar och motiverar begreppet CSR, snarare än att ge en generell 

förklaring till det (Backman, 1998, s. 47). Att urvalet skett på icke-sannolikhetsmässig grund 

bedömer vi vara en av förutsättningarna för att välja fallföretag med tillräckligt mycket 

information om det vi avsett att studera, vilket därmed även motiverar varför ett icke-

sannolikhetsurval går att värdera som riktigt. 

 

4.1.3 Val av respondenter 

Även i valet av respondenter har vi använt oss av ett icke-sannolikhetsurval, det vill säga att 

respondenterna inte har på slumpmässig basis valts ut till studien. Vi har, i samråd med 

fallföretagen, valt ut vilken person på respektive företag som anses vara den övergripande 

ansvariga personen som kan besvara frågor angående företagets CSR-arbete. Vid ett icke-

sannolikhetsurval garanteras, som nämnts ovan, inte representativitet (Johansson- Lindfors, 

1993, s. 95), men då vi intar en hermeneutisk kunskapssyn och en kvalitativ forskningsansats 

bedömer vi att detta inte heller är syftet med vår forskning och således inte bör ses som en 

nackdel för våra forskningsresultat. 

 

Eftersom vi ville ha respondenter som kunde bidra med grundlig information inom vårt valda 

område, hade vi ett viktigt kriterium som respondenterna skulle uppfylla. Detta kriterium var 

att personen som intervjuades skulle vara involverad i företagets CSR-arbete och ansvara för 

området. Bakgrunden till detta krav var att vi skulle få så tillförlitliga svar som möjligt på vår 

frågeställning angående företagets motiv bakom CSR-arbetet. Det finns dock en risk med att 

respondenterna är involverade i företagets CSR-arbete, genom att de kan försköna företagets 

egentliga CSR-arbete och därmed inte ge en rättvisande bild. Vi har däremot försökt undvika 

denna risk genom att även studera fallföretagens sekundärdata gällande deras CSR-arbete, se 

avsnitt 4.4.3 Sekundärdata för empiriskt underlag. 

 

Storleken på urvalet ska kunna ge rikligt med information, men samtidigt vara möjlig att 

överblicka och bearbeta (Trost, 1997, s. 109-110). För att säkerställa detta har vi vid samtliga 

intervjuer frågat om möjligheten att få återkomma med kompletterande uppgifter och fler 

frågor. Vid sammanställningen av det empiriska materialet gjorde vi dock bedömningen att en 
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ytterligare intervju inte skulle tillföra något nytt till studien, det vill säga, inget som skulle 

påverka resultatet. Samtliga av de inbokade intervjuerna har genomförts, förutom en där 

respondenten, efter att ha läst frågeformuläret, inte ansåg sig var rätt person för att svara på 

frågorna. Därmed ställdes denna intervju in och den tidigare respondenten hjälpte oss finna en 

ny respondent inom samma företag att intervjua.  

 

4.2 Forskningsetik 
Vi har haft som utgångspunkt att vår studie skall präglas av respekt för våra respondenter. För 

att säkerställa detta har vi följt de forskningsetiska riktlinjer som Patel och Davidson (1994, s. 

51-52) nämner rörande de individer som ska medverka i en undersökning. Dessa riktlinjer är 

Information, Samtycke, Konfidentialitet och Nyttjande (Patel och Davidson, 1994, s. 50-52). 

 

Med riktlinjen information menar Patel och Davidson (1994, s. 51) att det är viktigt att 

informera respondenterna om undersökningens syfte och vad deras medverkan kommer att 

innebära. Vi har uppnått detta kriterium genom att vi lämnat informationen till respondenterna 

via telefon när vi bokade in intervjutillfället samt när vi skickade frågeformuläret via mail. Vi 

klargjorde detta även när vi var på plats för att genomföra intervjun. 

 

Patel och Davidson (1994, s. 51) menar även att det är viktigt att respondenterna har möjlighet 

att lämna samtycke till att delta i studien när de har informerats om studiens syfte. Detta har 

de haft möjlighet att göra genom att vi informerade, både via telefon och e-mail, om studiens 

syfte och de har därmed fått bedöma själva om de vill delta i denna studie eller ej. Vi har även 

klargjort för respondenterna att det är frivilligt att ställa upp i studien och att de endast 

behöver besvara de frågor som de känner sig bekväma med. Således bedömer vi att kriteriet 

för samtycke är uppnått.  

 

Konfidentiellt innebär att det är viktigt att värna om de enskilda individernas integritet (Patel 

och Davidson, 1994, s. 51). Vi har därför i samband med informationsgivandet intygat att 

respondenterna, liksom fallföretagen, kommer behandlas anonymt i denna studie och att 

endast vi skribenter kommer att veta vad som har sagts av vem. Vi kommer dock i denna 

studie att nämna företagens värdeord, vilket kan leda till att företagens identitet kan röjas. Vi 

är väl medvetna om detta men anser att värdeorden är viktiga att nämna då de utgör en stor 

del av studien. Vi menar dock att företagen har läst igenom transkriberingen och godkänt att 

värdeorden nämns, vilket gör att vi inte anser att vi bryter mot forskningsetiken. 

 

Den fjärde riktlinjen, nyttjande, innebär en säkerställning om hur resultaten av studien 

kommer att utnyttjas och hur det går att ta del av detta (Patel och Davidson, 1994, s. 52). Vi 

har, i och med informationsgivandet, informerat om att det empiriska material som samlats in 

genom intervjuerna enbart kommer att nyttjas för denna studie, men att uppsatsen i sin helhet 

är en offentlig handling. Således har vi säkerställt oss om att de forskningsetiska riktlinjerna 

enligt Patel och Davison har följs och vi har därigenom skapat förutsättningar för att 

datainsamlingen har skett på ett sätt där god etisk hänsyn har tagits till respondenterna. 

 

4.3 Utformning av intervjuer 
Vårt mål med intervjuerna var att erhålla rikligt med information angående hur företagen ser 

på sina egna grundvärderingar, intressenter, position på marknaden, företagets varumärke och 

ansvarstagande i samhället. Detta för att tydliggöra de bakomliggande motiven för företagens 

CSR-arbete. Vi bedömer att den kvalitativa intervjuformen passar vår studie och dess syfte 

bra då vi vill undersöka hur individen upplever, tolkar och strukturerar sin egen verklighet i 

relation till tidigare kunskaper och erfarenheter (Backman, 1998, s. 48). 
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Vid utformning av intervjuer inom den kvalitativa forskningsstrategin beskriver Bryman och 

Bell (2005, s. 362) om två olika intervjuformer, den ostrukturerade intervjun och den 

semistrukturerande intervjun. I en ostrukturerad intervju använder sig forskaren av teman 

under intervjun, där respondenten får svara med fria associationer till de teman som 

behandlas. Författarna menar att denna intervjuform liknar ett vanligt samtal. (Bryman och 

Bell, 2005, s. 362) Den semistrukturerade intervjuformen behandlar också teman, men där 

varje tema innehåller på förväg bestämda frågor som skall ställas, vilket även kännetecknas av 

en intervjuguide. Däremot behöver frågorna inte svaras i en specifik ordning och 

intervjupersonen har möjlighet att inflika med följdfrågor som kommer upp beroende på vad 

respondenten svarar. (Bryman och Bell, 2005, s.363) 

 

Vi har använt oss av den semistrukturerade formen för våra intervjuer, då vi använt oss av 

förbestämda teman och frågor vi vill ha svar på. Ytterligare frågor har även dykt upp under 

intervjutillfället för att kunna få tydligare svar på det vi vill veta. Bryman och Bell (2005, s. 

269) anser det viktigt att de teman som skall beröras skall ha anknytning till tidigare forskning 

för att kunna få tillräckligt med information. De teman och frågor vi behandlade i vår 

intervjuguide har alla anknytning till de teorier vi anser är relevanta för studien. Detta med 

anledning av att vi ska kunna erhålla rikligt med information om hur respondenterna upplever 

företaget och finna relevant information för studiens frågeställning och syfte. Frågorna har 

ställts, enligt vår bedömning, så öppna som möjligt för att inte riskera att vi skall styra svaren, 

vilket sker enligt Bryman och Bell (2005, s. 369) genom ledande frågor, samt har givit 

respondenten möjlighet att tänka fritt och bidra med alternativa idéer och synsätt. Innan 

intervjuerna genomfördes ville vi säkerställa oss om att frågorna var anpassade för den 

respondentgrupp vi vände oss till, varför vi genomförde en så kallad pilotintervju via telefon 

med ett av de tio största företagen inom byggnadsbranschen. Respondenten har en ledande 

position i form av koncernjurist och medlem i företagets hållbarhetsråd, vilket även passade 

vår respondentprofil. Efter den genomförda intervjun kunde vi konstatera vilka frågor som var 

svårare att tolka, vilka som inte gick att förstå och vilka som kunde uppfattas som ledande. 

Med hjälp av pilotintervjun kunde vi ändra på det som varit oklart och sedan verkställa vår 

slutgiltiga intervjuguide. 

 

Vi har i förväg, genom att maila frågorna till respondenterna, givit dem möjlighet att fundera 

över sina svar innan intervjutillfället. På grund av detta har respondenterna haft någorlunda 

fria tyglar att styra intervjuerna och det de vill föra på tal. Vi kommer diskutera detta mer i 

avsnittet 4.4.2 Praktiskt genomförande av intervjun. Frågor som vi ansåg inte besvarats 

tillräckligt under intervjun ställde vi igen. Av den anledningen har frågorna besvarats och 

ställts i olika ordning under intervjuerna. 

 

4.4 Intervjuförfarandet 

 

4.4.1 Intervjuarens roll 

En uppenbar risk med att genomföra intervjuer är att intervjuaren själv, genom sin närvaro, 

kan påverka svaren, vilket kallas för intervjuareffekt (Svenning, 2005, s. 120). Vi har försökt 

att minimera detta så mycket som möjligt, det vill säga att vi försökt vara medvetna om vårt 

minspel, kroppshållning och annat som demonstrerar vårt gillande eller ogillande i olika 

frågor. Med hjälp av Kvales lista (Bryman och Bell, 2005, s. 370), där författaren presenterar 

krav över vad som bör ställas på intervjuaren, har vi försökt att förbereda oss innan 

intervjuerna för att minska vår intervjuareffekt. Kvales krav består i att intervjuaren ska vara 

insatt i intervjuns fokusområde, strukturerad med att inleda och avsluta, ha tydlighet i 
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frågorna, visa hänsyn till den som blir intervjuad, vara sensitiv med att lyssna uppmärksamt, 

kritiskt och vara beredd på att ifrågasätta det som sägs och slutligen tolka och klargöra 

innebörden av det som intervjupersonen säger. (Bryman och Bell, 2005, s. 270) Vi bedömer 

att vi har uppnått dessa krav då vi har ägnat all vår uppmärksamhet åt vad respondenten svarat 

och intagit en god åhörande roll. Vi har med andra ord inte varit ute efter att argumentera utan 

istället uppmärksammat respondentens synsätt och åsikt. Detta har vi åstadkommit genom att 

ge dem tid att tänka efter och vi har tolererat tystnader och pauser. Frågorna till intervjun har 

hållits enkla, korta och begripliga. Vi har då behov uppstått inflikat frågor för att reda ut 

oklarheter i svar för att minimera en misstolkning, genom att relatera till det som sagts i 

stunden till vad som sas tidigare under intervjun. Vi har varit medvetna om att respondenter 

kan känna sig pressade och få en känsla av underlägsenhet då respondenten blir utfrågad av 

två intervjupersoner. För att minimera risken att detta ska påverka respondenternas svar har vi 

intagit två olika roller under intervjuerna. En av oss har huvudsakligen ställt frågorna medan 

den andra har intagit rollen som observatör, varvid den personen endast inflikat följdfrågor 

där svaren varit oklara samt ansvarat för tekniken. 

 

Samtliga intervjuer har i förväg bokats via telefon, där vi presenterat vilka vi är, varifrån vi 

kommer samt studiens syfte. Vi har även efter varje samtal skickat ut frågorna i ett mail till 

varje respondent med ytterligare förklaring till vilka vi är, varifrån vi kommer, vår studies 

syfte och varför vi vill genomföra denna. I detta mail har ämnet CSR beskrivits kort och 

koncist samt lämnat en garanti att det som sägs under intervjun av respondenten är under 

konfidentiell behandling. Detta innebär att endast skribenterna till studien kommer känna till 

vad som har sagts av vem (Svenning, 2003, s. 120). 

 

För att kunna ägna vår fulla uppmärksamhet till respondenten och dennes svar under 

intervjun, ville vi även reducera faktorer som kunde störa vår koncentration. Därför använde 

vi oss av en diktafon för att spela in intervjun och lät bli att anteckna under intervjuns gång, 

då detta skulle kunna påverka respondentens svar. Enligt Bryman och Bell (2005, s. 374) är 

inspelning av den kvalitativa intervjun av avgörande betydelse för tolkning och fullständig 

redogörelse av vad respondenterna säger och hur de säger det. Intervjuaren förutsätts vara 

uppmärksam på det som sägs och följa upp med intressanta synpunkter, sondera där det 

behövs och påvisa inkonsekvenser i det som respondenten säger. (Bryman och Bell, 2005, s. 

374) För att skapa goda förutsättningar för detta har distraktioner, som koncentrationen att 

föra anteckningar, reducerats.  

 

4.4.2 Praktiskt genomförande av intervjun 

Frågeformulär har fungerat som ett underlag till att finna svar på vår problemformulering och 

därigenom en förutsättning att uppnå vårt syfte med studien. Under intervjuerna har en av oss 

genomfört intervjun genom att ställa de frågor vi fastställt, medan den andra har intagit en 

observerande roll för att säkerställa att vi fått ett täckande svar på de teman vi valt. Den 

person som intog rollen som observatör fick även sköta den tekniska utrustningen, samt 

inflika med följdfrågor, för att få ett utförligt svar på de frågor vi ställt. Vi har samtidigt varit 

vaksamma med att ge respondenten chansen att svara fritt och utförligt och de har själv fått 

styra de redan utskickade frågornas följdordning. Vi är medvetna om att följdfrågor i viss mån 

kan ha blivit ledande, trots att vi i så stor utstäckning som möjligt undvikit detta. Vi har även 

tagit detta i beaktning när vi har tolkat och analyserat resultatet. 

 

Ett av fallföretagen som medverkade begärde frågeformuläret i förväg för att få chans att 

förbereda utförliga och informationsrika svar i samråd med koncernledningen. Vi ansåg att 

detta krav var rimligt med tanke på att vi önskade få så riklig information som möjligt som 
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inte var påverkar av respondenternas personliga kunnande gällande CSR. Vi utförde även en 

pilotintervju med ett företag som inte hade fått frågorna i förväg, där vi insåg att svaren var 

något svårtolkade och respondenten bad om att få återkomma senare med vissa svar. För att 

undvika detta ansåg vi även att utskicket av frågeformuläret i förhand var att föredra och 

skulle kunna generera mer trovärdiga svar. Ytterligare ett argument till att vi skickade 

frågorna i förväg var att ge samtliga respondenter samma förutsättningar för att besvara 

frågorna. 

 

Vi är även medvetna om de negativa aspekter som uppstår med att skicka ut frågeformuläret i 

förväg. Respondenter ges då möjlighet att, inte endast ge informationsrika svar, utan även 

förbereda hur de ska uttrycka sin arbetsprocess ur ett marknadsföringssyfte där risken finns att 

vissa processer ”förskönas” eller helt enkelt avsiktligen inte tas upp. Detta påverkar uppsatsen 

på det sättet att svaren kan vara överdrivna och inte helt stämma överrens med vad företagen 

egentligen gör. Detta kan då leda till felaktiga slutsatser i studien. Vi ger respondenten större 

möjlighet att styra intervjun och vilka punkter som framförallt ska behandlas. Vi har noterat 

att ingen av våra respondenter i något avseende varit självkritiska, vilket ger oss anledning att 

vara uppmärksam på den givna informationen. För att undvika dessa försköningar har vi 

därför även studerat sekundärdata såsom hållbarhetsrapporter, årsredovisningar och annat 

företagsunderlag. Vi har gjort detta för att ytterligare öka förståelsen för företagens motiv 

bakom sina CSR-arbeten. En redogörelse för detta redovisas i nästa avsnitt ”4.4.3 

Sekundärdata för empiriskt underlag”.  

 

Datainsamlingen pågick under fyra veckor. Anledningen till denna relativt långa period beror 

dels på respondenternas olika tidsmöjligheter att ställa upp och dels på grund av att 

intervjuerna har utförts på två olika orter i Sverige: Umeå och Stockholm. En respondent på 

ett av företagen drog sig ur samma vecka som intervjun var inbokad, varför det även gick tid 

till att hitta en ny respondent i företaget som hade kunskapen att besvara frågorna. 

Anledningen till att den första respondenten drog sig ur var på grund av att denne inte ansåg 

sig vara rätt person att svara på frågorna. Vi fick dock hjälp av denne att hitta en ny 

respondent inom företaget som var mer ämnad till detta. Detta gjorde att tiden till att hitta en 

ny respondent inte blev lika utdragen som den skulle ha blivit om vi själva varit tvungna att 

finna en ny respondent, eller nytt företag.  

 

Intervjuerna har tagit mellan 30 minuter och 60 minuter, vilket ger ett medianvärde kring 

cirka 45 minuter. Samtliga intervjuer skedde på respondenternas respektive arbetsplatser, i 

konferensrum eller i avskilda kontor. Vid alla, förutom två av de åtta intervjuerna, deltog 

bägge skribenterna. Anledningen till att endast en av oss var med på två av intervjuerna var att 

dessa genomfördes i Stockholm, där endast en av oss hade möjlighet att delta. Den skribent 

som genomförde de två intervjuerna i Stockholm anser att det blev en viss skillnad i flödet på 

intervjuerna, då inte följdfrågor kunde flikas in lika smidigt som i de andra intervjuerna. Vid 

transkriberingen kan vi ändå bedöma att intervjuerna genomfördes på ett sådant sätt att vi fick 

svar på det vi ville. Vi upplevde inte att respondenterna på dessa två intervjuer påverkades 

negativt av att endast en intervjuperson var närvarande. Efter dessa intervjuer kände vi att 

ytterligare intervjuer av fler företag inte skulle bidra med väsentlig tilläggsinformation utöver 

vad vi redan funnit, varför vi anser att vi uppnått empirisk mättnad. Således bestämde vi oss 

för att inte intervjua fler företag. 
 

4.4.3 Sekundärdata för empiriskt underlag 

Vi är väl medvetna om att CSR är en faktor som många företag ser positivt på och att det 

finns en risk att fallföretagens respondenter förskönar företagens egentliga arbete med 
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konceptet. I och med detta har vi även studerat fallföretagens sekundärdata, i form av 

hållbarhetsrapporter, årsredovisningar och företagsunderlag som finns tillgängliga. Vi valde 

att studera dessa sekundärkällor för att undvika en förskönad bild samt för att få en mer 

utförlig information om företagets CSR-arbete, då respondenterna kan glömma bort eller 

undvika viss information. Vi är även medvetna om att dessa sekundärdata skrivs och 

publiceras av företagen själva eller på uppdrag av företagen. Detta sker förvisso ofta utifrån 

fastställda kriterier och mallar, men kan inte sägas representera någon kritisk granskning. 

 

Vi har letat efter denna typ av sekundärdata på fallföretagens respektive hemsidor, där 

informationen enlig ovan går att finna. Vi blev även under intervjuförförandet, tilldelade 

sekundärdata, såsom broschyrer av respondenterna. Vi bedömer att kvalitén som de 

sekundärdata vi erhållit är hög, då det finns rikligt med information om företagens CSR-

arbete samt att informationen är lättöverskådlig. Vi har gått igenom samtliga sekundärdata 

och finner att dessa data sammanhänger med vad vi studerat.  

 

Vi kommer i avsnitt 11.1 att redovisa övrigt material där vi presenterar vilka sekundärdata vi 

har använt oss av för respektive företag. Vi kommer dock inte att presentera hur läsarna kan 

erhålla dessa data, då vi håller oss till etiska riktlinjer och vill att fallföretagen skall vara 

anonyma. Vi kommer däremot att lämna en separat referenslista till vår handledare och 

betygskommittén då vi är skyldiga att redovisa detta för dem.  

 

4.5 Kritik mot primärkällor 
I den kvalitativa forskningen är det respondentens uppfattning och tolkning av verkligheten 

som står i centrum för studien. Detta medför att det är viktigt att kritiskt granska och 

ifrågasätta informationen som respondenterna ger. Jacobsen (2002, s. 359) har därför reglerat 

fyra kriterier som vi nu i efterhand, kommer kommentera respondenternas svar efter. Dessa 

fyra kriterier är: närhet, kunskap, vilja och kontext (Jacobsen, 2002, s. 359).  

 

Det första kriteriet, närhet, innebär att respondenterna från företagen svarar utifrån kunskap 

eller händelser som de själva har upplevt (Jacobsen, 2002, s. 359). Vår bedömning är att de 

respondenter vi har intervjuat har uppfyllt detta krav, då de går att bedöma som en 

förstahandskälla till konceptet CSR. Respondenterna har haft en sådan roll i respektive företag 

att de jobbat med dessa frågor och därför kunde ge tillförlitliga svar.  

 

Kriteriet kunskap betyder att respondenterna skall besitta rikligt med information om det 

valda studerade ämnet (Jacobsen, 2002, s. 359). Vi bedömer att detta kriterium är uppfyllt då 

respondenterna har haft en sådan roll i företaget att de besitter riklig information om 

begreppet CSR. Respondenterna har även kunnat svara utförligt och täckande på de frågor vi 

har ställt under intervjutillfället. Vi har även uppnått dessa två kriterier genom att vi även har 

studerat företagens sekundärdata. Detta gjordes för att få mer information om företagets CSR-

arbete, då vi misstänker att respondenterna i viss mån kan glömma bort eller undvika viss 

information. 

 

Med kriteriet vilja menar Jacobsen (2002, s. 359) att respondenterna skall ha en vilja till att 

lämna ut information om sitt företag. Vi bedömer att respondenterna har haft en vilja att svara 

på de frågor vi ställt och att informationen de har lämnat går att bedöma som ärlig. Vi har 

även informerat respondenterna och deras företag att de kommer att vara anonyma. Detta 

menar vi har lett till att de känner sig mer motiverade till att svara på våra frågor. Även här 

menar vi att den detaljinformation som vi lämnat, det vill säga ”värdeorden” om företagen, är 
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godkända för denna uppsats då respondenterna har haft en vilja och ambition att lämna ut den 

informationen.  

 

Det fjärde och sista kriteriet, kontext, innebär att var intervjun sker spelar roll, då 

respondenternas svar och vilja till att lämna information kan hämmas om de tror att någon 

annan skulle kunna höra deras svar (Jacobsen, 2002, s. 359). Detta kriterium har de intervjuer 

vi gjort uppfyllt genom att vi har träffat respondenterna på deras arbetsplatser, antingen på 

deras enskilda kontor eller i konferensrum. Den pilotintervju som vi genomförde var en 

telefonintervju. Vi anser dock inte att detta var av avgörande betydelse, då vi ville testa vårt 

frågeformulär. De övriga intervjuerna, vars data är inkluderad i denna studie, har genomförts 

vid respondenternas arbetsplatser, vilket således betyder att intervjuerna har uppnått kriteriet 

kontext.  

 

4.6 Hantering av insamlad data 
 

4.6.1 Transkribering av intervjuer 

Samtliga av våra intervjuer har spelats in via en diktafon. Efter de genomförda intervjuerna 

påbörjade vi arbetet med att transkribera informationen vi erhållit. Enligt Bryman och Bell 

(2005, s. 375) är transkribering en tidskrävande process, som kan ta upp till fem timmars 

arbete per intervju. Detta leder i sin tur till mycket papper med text som ska bearbetas till 

analysen (Bryman och Bell, 2005, s. 375). Vi delade upp intervjumaterialet för transkribering 

på var sitt håll, för att sedan tillsammans gå igenom det utskrivna materialet för en gemensam 

analys. Transkriberingen vi gjorde genomfördes på så sätt att vi först lyssnade igenom hela 

intervjun en gång, för att få ett övergripande intryck, och sedan började vi transkribera 

intervjun.  

 

Vid själva transkriberingen har vi sedan tagit bort eller utelämnat delar som vi ansett, redan 

från början, inte kommer att ge något bidrag till analysen såsom skratt, långa pauser och 

uttryck som ”ehh” och ”uhm”, vilket enligt Bryman och Bell (2005, s. 377) skall göras. Vi har 

även uteslutit sådant i vår transkribering som inte rör vår studies syfte eller som inte kommer 

att vara till hjälp för att svara på den frågeställning vi framfört. Vi beslutade även att 

transkribera de följdfrågor som uppstod, då vi anser att dessa kan bidra till studiens syfte och 

svara på vår frågeställning. Vid den gemensamma analysen har vi sedan gått tillbaka och 

lyssnat på de delar av intervjun där vi varit osäkra på vad respondenten de facto menat. Detta 

har vi gjort för att ytterligare kunna tolka svaret med hjälp av hur respondenten uttrycker sig. 

Således minimeras subjektiva misstolkningar och på så sätt har studien, enligt vår uppfattning, 

gjorts mer tillförlitlig. Trots att transkriberingen och utskriften av intervjuerna var 

tidskrävande, underlättade det för oss att få en bra överblick av informationen efteråt. 

  
4.6.2 Empiri- och analysframställning 

Efter att samtliga intervjuer blivit transkriberade påbörjade vi bearbetningen av det empiriska 

materialet. Eftersom vi använt oss av en semistrukturerad intervjumetod har inte intervjuerna 

gjorts i samma ordningsföljd som den på förhand uppgjorda strukturen för intervjufrågorna. 

För att få en övergripande förståelse och känsla av det insamlade materialet läste vi igenom 

detta ett flertal gånger.  Efter att vi hade läst igenom transkriberingen, påbörjade vi 

sammanställandet av det empiriska materialet och strukturerade upp det enligt de motiv vi 

funnit, samt den struktur intervjuunderlaget följde, vilket är: värdegrund, intressenternas roll, 

varumärke och positionering samt Corporate Social Responsibility. Vi valde denna struktur 

då vi ansåg att detta var det mest naturliga sätt vi kunde presentera företagen på. 

Utgångspunkten för sammanställningen av det empiriska materialet var att kunna ge en så 
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utförlig beskrivning av respondenternas svar på frågorna som möjligt. Efter genomförd 

empirisk sammanställning av företagen, skickade vi en kopia av denna till varje företag, för 

att ge respondenterna en möjlighet att godkänna vår tolkning av det som sagts under intervjun. 

Vi har även presenterat sekundär information (se specifikation ovan) som finns tillgänglig på 

marknaden. Detta har vi återigen gjort för att få en ökad förståelse för företagens CSR-arbete 

då vi, som tidigare nämnts, kan misstänka att respondenterna kan glömma eller undvika viss 

information. I och med dessa sekundärdata har vi således även undvikit att respondenterna 

förskönar företagets CSR-arbete. 

 

Vi har valt att ge våra fallföretag, samt respondenterna, anonyma namn för att kunna 

säkerställa att vår studie följer de etiska riktlinjer vi presenterat under rubriken etiska 

riktlinjer. Med tanke på anonymiteten valde vi att döpa fallföretagen inom 

byggnadsbranschen till Företag A, Företag B och Företag C, samt att fallföretagen inom 

rekryteringsbranschen döptes till Företag 1, Företag 2, Företag 3 samt Företag 4. Dock kan 

det möjligen anses att vi har brutit mot de etiska riktlinjerna när vi har nämnt företagens 

värdeord, vilket gör att företagens anonymitet försämrats. Vi vill dock påpeka att ingen av 

respondenterna hade invändningar på det utskickade materialet utan godkände vår användning 

av det. Således anser vi därmed att respondenterna har godkänt att vi nämner deras värdeord i 

denna studie.  

 

Då vi erhållit ett godkännande av det sammanställda empiriska materialet, påbörjade vi 

processen med att tolka och analysera materialet. Analysen av varför fallföretagen tillämpar 

CSR följer den struktur vi har i intervjuunderlaget samt i empirikapitlet, det vill säga: 

värdegrund, intressenternas roll, varumärke och positionering, med fallföretagens CSR-

arbete som utgångspunkt. Då vi intar en hermeneutisk kunskapssyn och deduktiv ansats är 

detta det sätt vi har sammanställt det empiriska materialet och baserat analysen på. Således 

har vi under analysen, redovisat hur fallföretagens arbete förhåller sig till de tidigare teorierna 

inom ämnet. Därefter har vi även tolkat dessa resultat för att öka vår förståelse om varför 

företag anammar CSR och vad CSR innebär för de olika fallföretagen. Detta hoppas vi skall 

kunna besvara vår problemformulering: ”Hur ser motiven bakom CSR ut i 

byggnadsbranschens företag och rekryteringsbranschens företag?”  
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5 Empiri 

I detta kapitel kommer vi redogöra för den data vi har samlat in under de intervjuer vi har 

hållit med de olika företagen. Vi kommer först att gå igenom företagen inom 

byggnadsbranschen och sedan företagen inom rekryteringsbranschen. För varje företag 

inleder vi först med en kort beskrivning av företaget, dess verksamhet samt respondentens roll 

i företagets CSR-arbete. Vi har även studerat sekundärdata från respektive företag. Vidare 

kommer vi att redogöra för de olika teman vi har valt att utgå ifrån i vår studie. Dessa teman 

är: Värdegrund, intressenternas roll, varumärke, positionering samt Corporate Social 

Responsibility. 

 
 

5.1 Byggnadsbranschen 
Nedan redogör vi för de intervjuer vi har gjort inom byggnadsbranschen. Då vi har beslutat att 

samtliga företag skall vara anonyma, har vi valt att kalla dem för Företag A, Företag B och 

Företag C i denna studie.  

 

5.1.1 Företag A  

Företag A är framförallt verksamt i norra Europa men har även inköpskontor i ett tjugotal 

andra länder i världen. Företaget bygger vägar, anläggningar, fastigheter och hus. Inom 

koncernen finns även dotterbolag som tillverkar asfalt och andra produkter som Företag A 

självt använder sig av. Det har även andra dotterbolag inom koncernen som köper mark där 

det vill bygga fastigheter. Koncernen har dessa typer av dotterbolag för att själv ha kontroll 

och styrning av vissa underleverantörer. 

 

Sören är 48 år och har arbetat inom Företag A sedan ungefär 15 år och har suttit i rollen som 

personalchef för region Norrland i fem år. Regionen sträcker sig från Gävle till Kiruna. Som 

personalchef är Sören delaktig i Företag A:s CSR-arbete då han arbetar med företagets 

värderingar samt dess ”code of conduct”. Sören anser även att CSR är en del av dess 

vardagliga arbete och processer, exempelvis är han ute och möter många studenter, som kan 

vara företagets potentiellt blivande medarbetare, han arbetar även för att bibehålla företagets 

nuvarande medarbetare. Sören menar att i dessa bitar arbetar han med CSR hela tiden. 

 

Företag A: Värdegrund 
Sören nämner att det var ett otroligt fokus på värderingsfrågor under början av 2000-talet, då 

det var tal om hur företaget skulle konkretisera sina värderingar. Före det gällde det enbart att 

följa de ramar företaget hade fastställt samt att det skulle avspegla företagskulturen. De 

värdeord som har konkretiserats är: ärlighet, respekt och tillit. Med ärlighet menar Företag A 

att det ska vara ärligt mot sig själv och sina intressenter. Det andra värderordet, respekt, 

menas att det ska respektera alla. Företag A anser att allas idéer är viktiga och ska 

uppmärksammas. Tillit innebär att företaget har tillit till medarbetarna samt att de ska arbeta i 

sina processer på ett sådant sätt att andra finner tillit till företaget. 

 

Utöver dessa värderingar har företaget ytterligare tre värdeord som beskriver hur 

medarbetarna ska agera i sina dagliga rutiner och processer. Dessa tre värdeord är: ansvar, 

fokus och enkelhet. Med ansvar menas att Företag A måste ta ansvar för framtiden och tänka 

långsiktigt, då de bygger miljöer som ska vara hållbara under en längre period. Det är viktigt 

att företaget kännetecknas av stort ansvarstagande. Till exempel ska kunderna om de använder 

Företag A som leverantör veta att de får bra och tillförlitliga produkter som är gjorda på rätt 
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sätt. Kunderna ska även vara säkra på att Företag A följer de lagar och regler som finns samt 

att det har den kompetens som behövs för att bygga på ett energimässigt och miljömässigt bra 

sätt. Fokus innebär att företaget vill tillföra ett mervärde för kunder, samhället och sina 

medarbetare genom att tillfredsställa sina kunders behov i största möjliga utsträckning. 

Beträffande det tredje värdeordet, enkelhet, anser Sören att det är en väsentlig del för att vinna 

tillit. Med detta värdeord menar Företag A att det ska vara enkelt att göra affärer med dem 

och att ha en bra relation till dem, även vid komplexa tillfällen. 

 

I Företag A:s föreskrift om uppförandekoder går att utläsa hur dess värderingar fungerar i 

vardagen. Bland annat står det skrivet att företaget ska ta stort ansvar i samhällsutvecklingen 

genom att bygga framtidens miljöer. Stort vikt läggs på medarbetarnas uppförande. Här står 

även att företagets främsta fokus är att skapa mervärde för kunden, medarbetarna och ägarna. 

I företagets uppförandekod står det detaljerat vad varje värdeord betyder samt hur företaget 

arbetar för att uppnå dessa. Företaget kan kontrollera dessa värdeord genom de listade regler 

det har för sina anställda. Dessa förväntas de leva upp till. Reglerna kan läsas under avsnittet 

Företag A:s varumärke och positionering.  

 

Företag A: Intressenternas roll 
De intressenter som Sören anser vara viktigast är kunderna. De största kunderna är stat och 

kommun samt stora privata investerare. Att bygga en villa åt vanliga privatpersoner är 

egentligen ingenting som Företag A är intresserat av, eftersom de skalfördelar det skulle 

kunna uppnå om det bygger 100 villor ej kan realiseras enligt Sören. De påtryckningar, eller 

krav som Sören tycker är mest påtagliga från dess intressenter är sådant som rör miljön. Det är 

där störst fokus ligger och Sören menar att det har skett en stor förändring beträffande detta 

bara på de senaste fem till tio åren. Dock säger Sören att om Företag A lämnar ett förslag på 

ett projekt som är dyrare men är miljöanpassat, väljer kunderna oftast det billigare alternativet 

då de är mycket prismedvetna och priskänsliga. 

 

Sören vill även tillägga att studenter är viktiga intressenter för Företag A och då i första hand 

civilingenjörsstudenter, eftersom Företag A är ett tekniskt företag. För att nå ut till dessa 

studenter är Företag A oftast med på flera olika arbetsmarknadsdagar, det arbetar direkt mot 

universit och högskolor genom att exempelvis hålla i utbildningar, träffa studenter på 

företagsaftnar samt vid renodlade sponsortillfällen. När företaget möter studenterna märker 

det i dagsläget påtryckningar och krav i form av annat än lön och förmåner. Studenterna vill 

veta vad företaget står för, vilka värderingar det har, vad företaget gör för samhället och vad 

det finns för möjligheter till kompetensutveckling. Sören menar att detta inneburit en stor 

förändring bara under de senaste åren. 

 

Under intervjun nämner Sören företagets intressenter, dock går det ej att finna någon 

information om vilka dessa är i befintliga företagsunderlag. Företaget nämner dock, i sina 

föreskrifter om uppförandekod, att det skall nå ut till sina intressenter genom ärlighet samt 

genom att göra affärer på ett etiskt och korrekt sätt. 

 

Företag A: Varumärke och Positionering 
Genom de marknadsundersökningar som Företag A har gjort får företaget tydliga indikationer 

på att det är ett av de tio ledande byggföretagen i Sverige. Företag A strävar efter att bli sett 

som ett företag som tar samhälls- och miljöansvar. Varumärket har ändrats påtagligt genom 

åren enligt Sören. I dagsläget vill Företag A arbeta som ett enat företag, vilket det inte gjorde 

för några år sedan då de dotterbolag som koncernen ägde sågs som självständiga företag. Nu 

är det mer välordnat beträffande hur det ska marknadsföra sig. Företaget planerar att göra en 
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översyn över hela koncernen för att fastställa hur det kommunicerar via skyltar och annonser 

och hur företaget marknadsför sitt varumärke. Sören menar att för 10 år sedan kunde han själv 

bestämma hur annonser i tidningar skulle se ut när företaget sökte en viss kompetens. Idag 

finns mallar för hur annonsen ska se ut och där har det fyra eller fem typsnitt att välja mellan. 

Idag skyltar företaget även tydligt på de arbetsplatser det har runt om i Sverige med Företag 

A:s varumärke, medan det för 10 år sedan var arbetsplatsledaren som fick bestämma själv om 

det ville ha en skylt eller inte. ”Nu är det ett krav på detta.” säger Sören. Den tydligare 

strategin och samordningen är något som Sören anser är otroligt bra för Företag A och dess 

varumärke. Sören säger ”Hur många är det inte som passerar ett vägbygge eller en 

arbetsplats per dag och det är ju självklart att vi vill visa dem vem det är som genomför detta 

projekt”. 

 

Återigen går här att hänvisa till Företag A:s ”code of conduct”, där listade regler anger hur 

medarbetarna ska förhålla sig lojala gentemot företaget. Exempelvis står det: ”Företag A 

tillåter inte någon form av prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av 

marknadsdominans och stöder i alla delar av verksamheten en korrekt och allsidig 

konkurrens vid anbud, offert, upphandling och inköp. Medarbetare får inte utföra arbete eller 

indirekt driva ekonomisk verksamhet för organisation som konkurrerar med/eller gör affärer 

med Företag A. Företag A:s medarbetare får inte engagera sig i aktiviteter som kan leda till 

intressekonflikter alternativt för egen vinning utnyttja relationer med affärspartners. Detta 

inkluderar att ge eller ta emot personliga gåvor eller tjänster till ett värde som överstiger 

fastställd nivå, eller delta i representation utöver normal affärsverksamhet. Det innefattar 

också att inte begära eller avge någon form av löften i samband med gåvor.”   

 

Företag A: Corporate Social Responsibility 
Det område som Företag A främst fokuserar på inom CSR är miljöarbetet. “Detta är något 

som är väldigt tydligt genom hela koncernen” nämner Sören. I denna fråga vill Företag A 

verkligen ligga i framkant. Det har idag som standard att lämna ett så kallat ”grönt sidoanbud” 

till varje projekt där summan uppgår till 50 miljoner kronor. Företag A jobbar även aktivt med 

en miljöorganisation, vilket är i linje med fokusområdet. Samtidigt har företaget också 

samarbeten med andra samhällsorganisationer. Sören menar att detta gör företaget då det vill 

visa att det står för mer än endast den verksamhet det bedriver. Detta går även hand i hand 

med att företaget vill associeras med att ta både samhälls- och miljöansvar. I Företag A:s egna 

miljöbroschyr går det att utläsa att det prioriterade miljömålet är att minska klimatpåverkan, 

skapa hälsosamma miljöer för bebyggelse, minska användningen av skadliga ämnen samt 

bidra till återvinning. Företag A visar även på ett demonstrativt sätt sina intressenter hur de 

minskat utsläppet av miljöfarliga ämnen. Det lär även ut hur dess intressenter kan minska sin 

användning av miljöfarliga gaser samt hur mycket pengar som kan sparas på att göra dessa 

förändringar. Företag A arbetar även aktivt med sina anställdas arbetsmiljö. I sin 

arbetsmiljöpolicy förespråkar det ledord som: ”Tänk säkert! Arbeta säkert! Var säker!”. Det 

erbjuder även utbildningar inom arbetsmiljö för sina anställdas och underentreprenörer som 

medverkar i företagets projekt.  

 

De senaste åren arbetar företaget även med ett projekt där det på ideell basis hjälper elever 

med svårigheter i matematik. Detta gör företaget, enligt Sören, då det anser att det tar ett 

ansvar både genom att hjälpa elever som har svårigheter i matematik, men även med tanke på 

att det gynnar företaget i framtiden. Sören menar ”Är personer duktiga i matte går de gärna 

en teknisk inriktning på skolan senare, exempelvis ingenjörsutbildning eller liknande”. Dock 

går det inte att utläsa något om denna typ av satsning i Företag A:s företagsunderlag som vi 

studerat. 
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Företaget arbetar även aktivt idag med att starta ett antal nya gymnasieprogram runt om i 

landet med ett fjärde år som skall vara obligatoriskt. Med detta anser Sören att de som har gått 

en sådan utbildning på gymnasiet, har läst så mycket matematik att de lättare klarar av 

högskoleutbildningarna. Eleverna ska även kunna söka jobb som arbetsledare, eller biträdande 

sådana, inom denna typ av verksamhet efter det fjärde året på gymnasiet. Sedan engagerar 

företaget sig även mycket i ett projekt där det erbjuder studenter som har läst natur- eller 

teknisk inriktning att praktisera inom bolaget för att skaffa sig en bild av hur det är att jobba 

som ingenjör inom byggnadsbranschen. De som praktiserar får då en månadslön och blir 

bundna till företaget i fyra månader. Sören vill även tillägga att företaget inte kan tvinga eller 

påverka någon, men förhoppningsvis väcka ett intresse hos de som praktiserar till att börja 

läsa en ingenjörsinriktning på universitetet. Han menar att om det tar in ungefär 400 personer 

kommer de inte att få alla dessa att arbeta inom företaget. Dock kanske ett intresse kan väckas 

och cirka 40 personer får en positiv bild av yrket. Företag A har även engagerat sig i 

ytterligare ett projekt där barn från sex års ålder får prova på hur det är att arbeta i en 

byggnadsmiljö. De får exempelvis bygga lådbilar, gjuta i betong och vara aktiva under en 14 

dagars period. 

 

Företag A engagerar sig även i sina framtida medarbetare genom att arbeta med, och ha en 

nära relation, till studenterna. Företaget har exempelvis industridoktorander på alla 

Universitet (förutom ett för närvarande) som ska kunna stå till tjänst för studenterna och ge 

dem den rätta hjälpen de behöver. I och med att de har dessa industridoktorander på plats kan 

företaget även ta del av den senaste forskningen och kunskapen kring sin verksamhet och 

därför kunna utveckla sin kompetens inom dessa områden. Företaget sitter även med i 

programråd där det har möjlighet att påverka utbildningen för att därmed kunna få den 

kompetens det behöver i framtiden. Företaget håller även i rena utbildningar på vissa 

universitet. 

 

Sören menar att genom dessa typer av engagemang kommer det att generera fördelar och 

nytta till Företag A:s varumärke. Dess varumärke kommer inte bara att kännetecknas som ett 

byggföretag, utan även som ett företag som tar samhällsansvar. Sören menar även att Företag 

A ser till den lilla människan. Det gör en investering för de som är 16 år, men som kanske är 

anställningsbara i företaget först när de är 26 år. Företaget vänder sig även till 6-åringar och 9-

åringar för att de ska få en positiv bild av byggnadsbranschen. Sören menar att dessa typer av 

ansvarstagande kommer att generera nytta för dess varumärke i form av att företaget, som 

nämnts tidigare, inte endast blir associerat till att vara ett byggföretag. De krav som Företag A 

ställer på de samarbeten det har med olika organisationer och företag är att dess värderingar 

ska gå hand i hand med Företag A:s. Detta säger Sören är viktigt då de anställda ska kunna 

känna sig stolta över sig själva och även för att samhället samt blivande medarbetare ska vara 

intresserade av företaget. 
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 Intervju Sekundärdata Konkret exempel 

Värdegrund Enligt Sören är 
företagets värdeord 
ärlighet, respekt, tillit, 
ansvar, fokus och 
enkelhet. 

Samma värdeord står 
att läsa i företagets 
uppförandekod, vad de 
innebär och hur dessa 
skall uppnås. 

Exempelvis står det att 
det skall uppnå dessa 
genom att de anställda 
inte skall engagera sig i 
kartellbildning vilket 
går under värdeordet 
ansvar. 

Intressenternas roll Kunder och studenter 
är viktigast, då 
studenter är blivande 
medarbetare. 

Företaget nämner inte 
vilka dess intressenter 
är i någon 
sekundärdata, utan 
endast hur de arbetar 
mot dem i dess 
uppförandekod. 

Det går ej att finna 
konkreta exempel på 
hur företaget skall 
möta sina intressenter 
i sekundärdata. Sören 
nämnde 
arbetsmarknadsdagar. 

Varumärke och 
positionering 

Sören menar att i stort 
sett är allt i dagsläget 
reglerat, vilket gör att 
företaget har fått ett 
starkare varumärke. 
Företaget samarbetar 
med andra 
organisationer. 

Det är reglerat i 
företagets 
uppförandekod hur de 
anställda skall agera. 
Det finns 
dokumenterat vilken 
miljöorganisation 
företaget sponsrar. 

Kartellbildningar är 
inte tillåtna, inte heller 
att engagera sig i 
aktiviteter som kan 
leda till 
intressekonflikter. 
Dock inte 
dokumenterat hur 
företaget sponsrar 
miljöorganisationen. 

Corporate Social 
Responsibility 

Sören nämner deras 
engagemang med 
Matteskolan. 

Går inte att finna i 
sekundärdata.  

 

Tabell 1 Företag A: Översikt 
 

5.1.2 Företag B 

Företag B är ett aktiebolag inom byggnadsbranschen som framförallt är verksamt i norra 

Sverige och har väletablerade relationer till Finland. Företaget bedriver byggnadsverksamhet, 

där det främst bygger hus, skolor, bostäder och kontor, men företaget har även byggt en del 

mindre broar. Förut ägnade det sig även åt markprojekt, vilket företaget dock har avvecklat 

nu. 

 

Sven är 66 år gammal och är en av grundarna till Företag B. Han har nu rollen som Vice VD i 

företaget, men fram till 2007 var han VD. Den roll Sven nu har som Vice VD omfattar en rad 

olika arbetsuppgifter. Det är den traditionella företagsledarrollen, som har en stor spännvidd 

av arbetsuppgifter, alltifrån personalansvar till de dagliga beslut om verksamheten som måste 

fattas. När det gäller CSR är det Vd:n och Vice Vd:n som har det övergripande ansvaret, 

vilket främst för företag B innebär arbetsmiljöansvar och kvalitetsansvar. 

 

Företag B: Värdegrund 
Företag B har inga dokumenterade värdeord, men företaget har däremot tre ord som utmärker 

sig i företagets policy. Dessa är kvalitet, miljö och förtroende. Med ordet kvalitet menar 

företaget att dess verksamhet skall hålla så hög kvalitet som möjligt, i detta ingår även att 

kunder, medarbetare och samhället i stort ska kunna känna förtroende för företaget. Ordet 

miljö innebär att företaget ständigt ska bedriva ett miljöarbete genom förebyggande av 

föroreningar och utsläpp i naturen. Dessa ord utgör en del av företagets identitet och är en del 
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av den bild företaget vill förmedla av sig själva. I Företag B:s företagspolicy går att utläsa att 

företaget ska bedriva sin verksamhet med ett fackmässigt ansvar för att leverera tjänster och 

produkter till sina kunder. Det går även att läsa i klartext: ”Vi lever upp till våra kunders krav, 

verkar för att ständigt förbättra oss och vårt systematiska arbete med kvalitet, miljö och 

arbetsmiljö samt följer gällande lagar och regler”. Hur företaget konkret når upp till dessa 

målsättningar går dock inte att utläsa i deras företagspolicy, eller annat företagsunderlag.  

 

Företag B: Intressenternas roll 
Sven menar att Företag B:s viktigaste intressenter är kunderna, medarbetarna och 

moderbolaget. Varför dessa är en av de viktigaste motiverar Sven med att “utan kunder 

behöver vi inte driva någon verksamhet och utan våra medarbetare kan vi inte heller 

producera någonting”. Företag B:s moderbolag är även de en av företagets viktigaste 

intressenter, då företaget är beroende av moderbolagets ekonomiska stöd för att överleva. 

Sven menar att utan någon av dessa intressenter skulle företaget inte överleva på marknaden. 

Krav som dess kunder ställer på företaget kan exempelvis vara att deras entreprenad skall 

hålla ekonomiskt bästa pris, platschefen och arbetsledare skall ha 10 års erfarenhet av 

motsvarande jobb samt att regelverken skall följas. Från moderbolagets sida känner företaget 

inte av några speciella krav, eller att det är särskilt styrda av moderbolaget, utan finns till som 

ekonomisk stöttning. Företag B har inga sekundärkällor som nämner vilka dess intressenter 

är, hur de skall nå ut till dem eller varför.  

 

Företag B: Varumärke och Positionering 
När det gäller att utveckla sitt varumärke har inte Företag B någon övergripande strategi för 

att arbeta med detta. Sven menar att det i dess bransch inte är samma behov av reklam och 

varumärkesutveckling som det är till exempel i dagligvaruhandelsbranschen, där reklam i 

första hand riktas mot privatkunder. Sven menar att eftersom Företag B riktar sig mest mot 

stat och kommun, och eventuellt större privata beställare har det inte samma reklambehov 

som andra branscher. “Därför kommer flashiga reklamskyltar inte ha samma betydelse i 

byggnadsbranschen”, menar Sven. Den typ av marknadsföring företaget behöver, menar 

Sven, är att de anställda gör ett bra jobb när det är ute på sina uppdrag och därmed får 

företaget automatiskt positiv spridning av sitt koncept. Sven nämner även att Företag B har 

expanderat till andra orter i Sverige vilket har gjort att det blivit mer igenkänt inom 

byggnadsbranschen, dock kan han inte nämna hur denna expandering de facto har gått till. 

Trots att Företag B inte har någon övergripande strategi för att utveckla sitt varumärke, går 

det att finna att företaget ett år vunnit pris som ”årets tillväxtföretag” i sin region med 

motiveringen: ”För en framsynt och strategiskt träffsäker utveckling av sin verksamhet, för 

modet att på ett föredömligt sätt verka för långsiktig tillväxt och sysselsättning i vår region”. 

 

Företag B: Corporate Social Responsibility 
Sven anser att begreppet Corporate Social Responsibility är ett alldeles för vitt begrepp för att 

det ska kunna vara påtagligt, men menar att företaget tar ansvar för sina anställda i form av 

god arbetsmiljö under sina projekt. Dessutom är yrket som ingenjör mycket välbetalt menar 

Sven. Förut såg, enligt Sven, företagets byggnadsarbetsplatser ut som ”svinstior”, men i 

dagsläget har företaget förbättrat arbetsmiljön och försöker enligt Sven att efterlikna 

kontorsmiljö i den mån detta är möjligt. I Företag B:s företagspolicy går det endast att utläsa 

att företaget värnar om sina anställda och arbetsmiljön, inte på vilket sätt detta skall ske. Sven 

menar också att företaget är som vilken samhällsmedborgare som helst och måste därmed ta 

ansvar i samhället, som att exempelvis hantera sina medarbetare på rätt sätt liksom sina 

kunder. Sven menar att företagets samverkansentreprenader är ett bevis på att det fungerar bra 

i samspel med sina kunder och beställare.  
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Företag B sponsrar ibland ungdomsidrotter och ungdomsverksamheter, men det är inget som 

sker i dagsläget. Detta gör företaget då det tycker att dessa organisationer behöver dess stöd 

för att kunna vara verksamma samt att organisationerna tillför samhällsnytta. Dock vill Sven 

tillägga att behovet av organisationer som behöver bli sponsrade är enorm, men möjligheterna 

för företaget att göra detta är dessvärre små. När företaget sponsrar dessa vill Sven förklara 

för organisationerna att det inte gör det för reklamvärdet skull, utan det gör det för att Företag 

B anser att organisationen behöver företagets stöd. 

 

 Intervju Sekundärdata Konkretexempel 

Värdegrund Kvalité, miljö och 
förtroende 

Står skrivet i företagets 
policy, dock inte som 
värdeord 

Går inte att finna ett 
konkret exempel.  

Intressenternas roll Kunderna är de 
viktigaste 
intressenterna 

Det går ej att finna 
något dokumenterat 
om företagets 
intressenter 

Står dokumenterat i 
företagspolicyn att det 
följer lagar och regler, 
exempelvis genom 
samarbete med 
fackförbund. 

Varumärke och 
positionering 

Sven anser att ingen 
marknadsföring eller 
strategi behövs för 
varumärket. 

Har vunnit pris för 
bästa tillväxtföretag. 

Motivering: ”För en 
strategiskt träffsäker 
utveckling” 

Corporate Social 
Responsibility 

Sponsrar ibland 
ungdomsidrotter och 
ungdomsverksamheter. 

Går inte att finna i 
sekundärdata. 

 

Tabell 2 Företag B: Översikt 
 

5.1.3 Företag C 

Företag C är ett av Sveriges största byggnadsföretag med verksamhet inom hus- och 

anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Företag C har 

även anläggningar och verksamhet på den internationella marknaden världen över men sitt 

huvudkontor i Stockholm. 

 

Sanna har jobbat på Företag C sedan sommaren 2007, som Manager Sustainability Projects, 

där hennes ansvarsområde omfattar hela koncernens hållbarhetskoncept gällande miljö, 

arbetsmiljö och hälsa. Hon har tidigare arbetat med CSR-frågor inom ett stort läkemedels 

bolag där hon var ansvarig för Norden och ledde ett Corporate Project för förpackningar.  

 

Företag C: Värdegrund 
Sanna beskriver företagets värdegrund såhär: ”Företagets kärnverksamhet består i att 

utveckla, bygga och underhålla den miljön vi lever i och skapa hållbara lösningar, med en 

strävan efter att vara ledande inom kvalitet, ”grönt byggande”, arbetsmiljö och etik samt risk 

management”. Som samhällsbyggare vill företaget skapa ett ”grönare” samhälle genom att 

inta ett mer holistiskt förhållningssätt till omvärlden och kontrollera att det som företaget 

bygger fungerar i sin miljö utan att medföra negativa effekter på omvärlden. Att involvera sig 

i samhällsfrågor är också något som Företag C har fokus på. Då handlar det framförallt om att 

bidra med utbildning inom områdena ”grönt”, arbetsmiljö och affärsetik, genom att använda 

sin kompetens. Ett exempel var när Orkanen Sandy drabbade New York, då en stor grupp 

anställda i USA utbildades för att kunna hjälpa människor som blivit utan hem. Det blev en 

mycket tuff situation för många, varför de fick viss psykologisk utbildning för att kunna 
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hantera det våld som uppstod. Vad de utbildade framförallt hjälpte till med var upprensning 

av gatorna och att skaffa enklare tillfälliga skydd. 

 

”Vi har något som kallas för fem nollor och av dessa är noll miljöincidenter, noll 

arbetsrelaterade olyckor, noll etiska överträdelser direkt knutna till hållbarhetsfrågorna”. 

Företag C har även ett noll ”förlustprojekt” som, tillsammans med de tre tidigare, har funnits 

länge. Sedan tillkom den femte nollan för några år sedan, vilken är ”noll negativ 

kvalitetseffekt”. Dessa fem nollor menar Sanna är vad som karaktäriserar företagets viktigaste 

kärnämnen. Ett fokus i affärsplanen för 2011-2015 är att fortsätta att vara ledande inom 

miljövänligt byggande. Sanna menar att företaget sticker ut hakan genom att säga att det skall 

vara det miljövänligaste byggbolaget, samtidigt som det skall uppnå säkrast arbetsmiljö. 

Företaget kommer att fortsätta att jobba mot etiska överträdelser samtidigt som det skall vara 

ett bolag som aktivt kan rekrytera nya anställda. “Vi visar på ett bra ledarskap, vilket gör att 

vi får många att bli intresserade av att jobba hos oss”. Företag C nämner sin nollvision i sitt 

företagsunderlag och beskriver vad det innebär, något som även Sanna gjorde under vår 

intervju. Vad företaget gör rent konkret för att uppnå detta är att det har börjat mäta 

miljöfarliga utsläpp. I sin hållbarhetsrapport har de presenterat ett minskat koldioxidutsläpp 

från föregående år.  

 

Företag C: Intressenternas roll 
Vad gäller Företag C:s intressenter är det dels egna anställda, dels underleverantörer de 

använder sig av, investerare i bolaget, företagets kunder samt även politiker, myndigheter och 

internationella organisationer som Global Compact. Sanna beskriver att för Företag C är det 

även viktigt att få träffa studenter och få berätta om sig själv.  Eftersom Företag C är ett 

aktiebolag som är noterat på Stockholmsbörsen är intresset från aktieägarna även högt. 

Företaget träffar kontinuerligt dessa intressenter i både enskilda möten och i grupp. Företaget 

anordnar arbetsdagar för sina intressenter och har nu även tagit fram så kallade 

”framtidsdagar”, med ett extra fokus på ”gröna frågor”. ”Vi bjuder in politiker, myndigheter, 

leverantörer, underentreprenörer, allmänna intressentorganisationer och ibland även en del 

av våra konkurrenter. Under en dag pratar vi om framtiden som samhällsbyggare, och har 

även studenter som presenterar olika förslag på byggda lösningar vilket alltid är roligt och 

intressant” säger Sanna. Dessa dagar anordnas både i Stockholm, Göteborg och Malmö. I 

Företag C:s hållbarhetsrapport betonas det även att företaget utvecklar och bygger hem, 

arbetsplatser, skolor, sjukhus, vägar och miljöer för människor av människor. Företaget 

poängterar även vikten av att tänka långsiktigt och ansvarsfullt gällande hållbarhet, samtidigt 

som det är viktigt att vara öppen och lyhörd för åsikter från alla som påverkas av byggandet. I 

rapporten visas en överskådlig bild av de intressenter som kan tänkas påverkas av företagets 

byggprojekt. Dessa är: kunder och användare, aktieägare, anställda, leverantörer, statliga 

agenturer, media, lokala föreningar likväl ideella föreningar. I rapporten visas även hur 

företaget tar ansvar gentemot dessa intressenter. 

 

Företag C: Varumärke och Positionering 
Företag C:s övergripande mål är att skapa värde för kunder och aktieägare. Projekten är 

kärnan i koncernens verksamhet och värdet skapas i väl genomförda och lönsamma projekt 

enligt Sanna. Företaget prioriterar en säker arbetsmiljö högst, då det anser att det är 

oacceptabelt att människor ska riskera sin hälsa och sina liv på arbetet, således har Företag C 

en vision om noll arbetsolyckor. För att uppnå detta arbetar de systematiskt med att ständigt 

utveckla och utvärdera sitt arbetssätt och sitt säkerhetstänk. 
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Företag C arbetar även aktivt och dagligen med etikfrågor. Sanna berättar att det gör det för 

att en hög etik ger dem sinnesfrid samtidigt som det stärker deras varumärke. Genom att de 

har ett öppet företagsklimat, där de anställda vågar diskutera, reagera och agera, resulterar 

detta i en arbetsplats där alla trivs och mår bra. Företag C satsar på att dess rekrytering ska 

leda till ökad mångfald, eftersom detta är en förutsättning för att nå ökad lönsamhet och bli en 

attraktiv arbetsgivare enligt Sanna. Företaget planerar att öka mångfalden genom att anställa 

fler kvinnor samt personer med olika etnisk bakgrund och personer med olika 

utbildningsnivåer. Sanna menar att ett företag som speglar samhället i övrigt är en 

förutsättning för att det ska kunna navigera rätt och förutse förändringar som påverkar 

företaget och deras kunder. I England blev företaget utsett av Sunday Times, till det bästa 

”gröna” företaget på marknaden.  Tilläggas kan att England lagmässigt ställer mycket höga 

krav vad gäller koldioxidutsläpp, jämfört med andra länder. I USA är företaget känt för att ha 

en säker arbetsmiljö. Vid byggandet av Meadowland Stadium, som var ett av företagets 

projekt, inleddes varje morgon med att de över 1000 anställda som arbetade där gjorde en 

Stretch and flex, ett gymnastikpass som värmer upp leder och muskler. I Företag C:s 

hållbarhetsrapport för 2012 framförs deras policy för företagets roll i samhällsarbetet, vilket 

framförallt är att agera och bedriva utbildning inom de tre områdena; säkerhet, ”green know-

how” och ”technical know-how”. Säkerhet gäller framförallt stödjande av projekt och 

utbildning beträffande vikten av en säker arbetsplats. ”Green know-how” innebär att utbilda 

och lära ut om ”grönt byggande” för minskad negativ påverkan på miljön. ”Technical know-

how” innebär att sprida teknisk kunskap och generera effektiva lösningar till samhället. Detta 

lär företaget ut på sina arbetsmarknadsdagar dit det bjuder in sina intressenter.  

   

Företag C: Corporate Social Responsibility 
Miljö har för Företag C alltid varit en viktig faktor, varför en god och säker arbetsmiljö 

således också vuxit parallellt. “Vi nämner aldrig det som Corporate Social Responsibility 

utan som vår Sustainability Agenda. CSR-uttrycket är mer kopplat till det som 

intressentorganisationer har kommit fram till.” Uttrycket Sustainable Development kom ur 

ett arbete med Gro Harlem Brundtland i spetsen, den så kallade Brundtland Comission, och 

beskriver Sustainable Development mer i linje med affärsverksamheter. Företag C har delat 

upp affärsverksamheten, som många andra, enligt Global Initiatives riktlinjer, det vill säga de 

tre ”benen” i trippel bottomline (ekonomiskt, socialt och miljö).  

 

Sanna berättar att för företaget är människor en viktig faktor, bland annat för att det krävs 

många människor som samtidigt kan arbeta självständigt för att driva företagets verksamhet. 

Därför anser företaget att Human Resources och en säker arbetsmiljö är viktigt inom 

byggnadsbranschen. Att bygga är många gånger riskfyllt och det krävs att företaget arbetar 

systematiskt med arbetsmiljöfrågor för att öka säkerheten. Att involvera sig i 

samhällsdebatten är också ett av deras stora fokusområden. Då handlar det framförallt om att 

utbilda sina intressenter, genom att använda företagets kompetens och bidra med utbildning 

inom områdena ”grönt”, arbetsmiljö och affärsetik.  

 

I Företag C:s hållbarhetsrapport för 2012 beskrivs företagets Sustainability Agenda, utifrån ett 

ekonomiskt, socialt och ett miljömässigt perspektiv. Företaget beskriver denna agenda som en 

nödvändighet och som ett ansvar det har utifrån företagets storlek och påverkan på samhället i 

stort. Företaget är medvetet om att byggnadsbranschen i sin helhet står inför en allvarlig 

utmaning genom att branschen förlitar sig på naturtillgångar. Företaget är medvetet om att 

vägen är lång till att kunna bli genuint hållbart, men det fortsätter med arbetet att maximera 

dess positiva påverkan samtidigt som det minskar den negativa. Konkret uppnår företaget 

detta genom att det försöker utbilda och sprida säkerhet, ”green-know-how” och ”technical-
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know-how” som det lär ut på arbetsmarknadsdagar till alla sina intressenter. Företaget kan 

även redogöra för sin minskning av koldioxidutsläpp jämfört med föregående år. 

 

 Intervju Sekundärdata Konkretexempel 

Värdegrund Nollvision. Utveckla, 
bygga och underhålla 
miljön. 

Nämner sin nollvision i 
en hållbarhetsrapport 
och även hur företaget 
skall uppnå dessa. 

Företaget uppnår 
dessa genom att mäta 
exempelvis 
koldioxidutsläpp, vilket 
kan redovisas som en 
minskning jämfört med 
tidigare år. 

Intressenternas roll Anställda, 
underleverantörer, 
investerare, studenter, 
kunder, politiker, 
myndigheter och 
internationella 
organisationer som 
företaget bjuder in till 
arbetsmarknadsdagar. 

Presenteras i 
företagets 
hållbarhetsrapport och 
hur det tar ansvar 
gentemot sina 
intressenter. 

Arbetsmarknadsdagar 
där det bjuder in sina 
intressenter att ställa 
frågor.  

Varumärke och 
positionering 

Företaget arbetar för 
säker arbetsmiljö vilket 
stärker dess 
varumärke och 
positionering. 

Står i företagets 
hållbarhetsrapport att 
det utbildar inom 
områdena säkerhet, 
”green know-how”, 
”technical know-how”. 

I hållbarhetsrapporten 
går det att utläsa vad 
dessa områden 
innebär. 

Corporate Social 
Responsibility 

Nämner det som 
Sustainable 
Development inom 
områdena ekonomi, 
socialt och miljö. 

Står dokumenterat i 
företagets 
hållbarhetsrapport att 
Sustainable 
Development behövs 
utifrån företagets 
storlek.  

Kan redovisa sin 
minskning av 
koldioxidutsläpp 
jämfört med året innan 
i sin 
hållbarhetsrapport. 

Tabell 3 Företag C: Översikt   
 

5.2 Rekryteringsbranschen 
Nedan kommer en redogörelse för de företag vi har intervjuat i Rekryteringsbranschen. 

Eftersom företagen är anonyma har vi valt att döpa dem till: Företag 1, Företag 2, Företag 3 

och Företag 4. 

 

5.2.1 Företag 1  

Företag 1 är ett rekryteringsbolag som i grund och botten är ett schweiziskt företag och är 

verksamma i cirka 60 olika länder. Företag 1 är ett av världens största rekryteringsföretag. 

Verksamheten går att beskrivas utifrån två delar, vilka är bemanning och rekrytering. Företag 

1 erbjuder bemanning både för tjänsteföretag och inom industrin. Företaget har bemanning för 

ingenjörer, IT-personal, ekonomer, administratörer, truckförare, HR-personal, montörer, 

lastbilsförare, installatörer med flera, detta gör att deras bemanningssida är mycket bred. 

Rekryteringen, den andra delen i Företag 1:s verksamhet, innebär att det hjälper företag i 

rekryteringsprocessen, det vill säga när ett företag ska anställa ny personal. Företag 1 erbjuder 

även entreprenadbemanning. 
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Alex är 35 år och arbetar som kontorschef på Umeåkontoret. Som kontorschef är han ytterst 

ansvarig för hela kontorets verksamhet. Först och främst har Alex personalansvar för 

konsultchefer, rekryteringskonsulter och organisationskonsulter. Utöver denna personal har 

företaget även över 100 anställda konsulter som är ute hos företagen och Alex har även ansvar 

över dessa. Det ligger samtidigt under kontorschefens ansvar att bevaka försäljningen. Alex 

har dessutom ansvar över att säkerställa att verksamheten håller den kvalitet som företaget 

utlovat samt att lönsamheten är god. 

 

Företag 1: Värdegrund 
Företag 1 värdergrund består av fyra olika värdeord, vilka är: laganda, kundfokus, 

entreprenörskap och ansvar. I policyn för Företag 1 beskrivs även företagets värdeord: ”Våra 

fyra värdeord- laganda, kundfokus, ansvar och entreprenörskap- ligger i hjärtat i hur vi utför 

vårt arbete. De delas och lever i alla våra anställda jorden över och reflekteras i hur vi utför 

vårt arbete. De ligger i linje med vårt utlovande till våra intressenter om att bättre arbete ger 

bättre liv”. Alex tycker att dessa värdeord är mycket bra och att företaget lever efter dessa i 

sina dagliga arbetsrutiner. Han fortsätter med att säga att han tycker dessa är mycket viktiga 

för företaget, eftersom Företag 1 finns på 50 olika orter i Sverige och även i hela övriga 

världen. Alex fortsätter med att säga: “en kund idag finns inte bara på en plats i världen, och 

kan inte vi jobba som ett lag faller hela idén med att vara ett stort företag”. Företag 1 har 

även bra kontakt med sina anställda och Alex märker att de trivs bra på företaget. Företag 1 

har placerat sig på listan över ”bästa arbetsplatsen i Sverige”, då det i ett pressmeddelande går 

att utläsa att deras strategiska satsning på friskvård, ledarskap och delaktighet för 

medarbetarna främjar ett välmående på arbetsplatsen. Det lönar sig på flera plan att satsa på 

sina anställda helt enkelt, motiverar företaget vid mottagandet av utnämningen. 

 

Alex fortsätter med att säga att det är märkligt hur ett sådant stort bolag kan kännas så litet, 

eftersom han kan namn på nästan alla anställda. Han vet vem han ska ringa utan att behöva 

fastna på någon avdelning för att hitta rätt person att prata med. Detta tycker Alex klär in 

värdeordet laganda på ett bra sätt. Han fortsätter även med att säga att han anser att denna 

laganda är en mycket stor framgångsfaktor för ett företag. Ur Företag 1:s  CSR-rapport för 

2012 går det att utläsa hur företagets CSR-arbete ingår som en del av strategin för att 

förmedla sin företagskultur. Arbete värderas enligt företaget som ett primärt behov för 

människan, och det är ett ansvar företaget lägger stor vikt vid. I rapporten läggs ett fokus på 

hur företagets arbete ger mening, både ekonomisk och socialt för både företagskunder, 

privatpersoner och medarbetare.  

 

Värdeordet kundfokus är viktigt för företaget, eftersom det menar att det är kunderna företaget 

lever på. Om Företag 1 inte lyssnar in sina kunders behov, finns det en risk att företaget 

utvecklar processer som ingen kund är intresserad av. Kundfokus går även hand i hand med 

värdeordet entreprenörskap. Detta är ett faktum, för om inte ett företag lyssnar på sina kunder 

finns en risk att de blir alldeles för stela i sin organisation och till slut förlorar sina kunder. 

Alex tycker att det som representerar en entreprenör är att vara flexibel och lyssna till 

marknadsbehoven för att sedan kunna erbjuda produkter utifrån detta. Den följdfråga som vi 

då ställer oss är på vilket sätt företaget arbetar för att ge sina anställda möjligheter att kunna 

utvecklas till sådana entreprenörer som besitter god kännedom om marknadsbehoven. Enligt 

Alex uppmuntrar Företag 1 sina medarbetare till att våga ta egna initiativ och bryta ny mark, 

men att det är viktigt att göra det under ansvar. Detta leder oss in på det fjärde och sista 

värdeordet: ansvar. Ansvaret är en synnerligen viktig del för Företag 1, eftersom deras 

verksamhet går ut på att anställa människor. Alex säger: ”Om vi tittar på hur många vi 

anställer idag tillsammans med hur många extra jobb som kommer till med hjälp av 
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bemanningsföretagen, som inte skulle ha funnits annars, så är det är helt otroligt!”. Företag 1 

lever även efter ISO-regler, men Alex anser att det är viktigare att se hur ansvarstagandet 

visar sig i vardagen. Eftersom ansvartagande ses som en stark värdegrund för Företag 1, 

undrar vi hur kriterierna för de anställda ser ut när de på egna initiativ bryter ny mark, i enligt 

med utvecklingen av deras entreprenörskap. På företagets hemsida går det att finna under 

fliken ”Medarbetarskap” företagets egen definition av ett ansvarsfullt medarbetarskap: ”Ett 

ansvarsfullt medarbetarskap bidrar till organisationens mål och framgång där ömsesidig 

samverkan är en förutsättning för utveckling och ett positivt resultat. En av faktorerna är 

konstruktiv kommunikation samt goda relationer mellan chef och medarbetare som upplevs 

ärliga. I ett ansvarstagande medarbetarskap är individen delaktig i att skapa resultat, 

identifiera sig med verksamhetens karaktär, finna sin egen motivation samt känna till värdet 

av sin egen insats.” 

 

Företag 1 erbjuder även konkreta träningsmöjligheter och formella utbildningar i flera HR-

specifika avseenden. Det kan till exempel handla om personbedömning, intervju- och 

samtalsmetodik inklusive svåra samtal, feedback och utvecklingssamtal. Företaget driver även 

workshops, seminarier och ”development centers”. Företag 1 erbjuder dessutom mentorskap 

för den anställde att utvecklas utifrån två dimensioner: 1) Den professionella mognaden - att 

växa och utvecklas inom ett eller flera kompetensområden, och 2) Den personliga mognaden - 

att få ökad insikt om sig själv och sina möjligheter. Det framgår även att Företag 1 genomför 

kund- och medarbetarundersökningar flera gånger per år, i syfte att mäta, följa upp och 

därmed ständigt förbättra sitt arbete. Däremot framgår inte dessa undersökningsresultat 

någonstans, varken på hemsidan eller i annat externt material som vi kunnat ta del av. Detta 

anser vi besynnerligt, med tanke på de stora resurser företaget lägger på ”nöjda kunder”- och 

”nöjda medarbetare”-enheterna.  

 

Företag 1: Intressenternas roll 
Företag 1 kan anses ha många intressenter, men enligt Alex är företagets kunder de viktigaste. 

Alex menar att vi kan se Företag 1:s kunder på två olika sätt: det är företagen som söker efter 

ny arbetskraft och kandidaterna som söker efter nytt arbete. Företag 1 kommunicerar med sina 

företagskunder främst via kundkontakt. Företagets försäljningsorganisation är ofta ute och 

besöker sina kunder på plats för att kunna ha en tät dialog med dem.  

 

I enlighet med Företag 1:s hållbarhetsrapport går det att utläsa att företagets strategi att möta 

sina intressenters behov är att bedriva en kontinuerlig dialog med sina kunder och 

medarbetare men även andra intressenter i samhället. Företag liksom privatpersoner möts av 

upp och ned gångar i och med strukturella marknadsändringar och som arbetsförmedlare 

trycker företaget på att deras största uppgift är att hjälpa dessa individer att agera och anpassa 

sig efter de förhållanden som råder för tillfället. 

 

Till kandidaterna, och marknaden i stort, har kommunikationen traditionellt skett via 

tidningsannonser, men företaget ser en beteendeförändring då den nya generationen på 

marknaden inte läser tidningar i samma utsträckning. Därför försöker Företag 1 driva 

kampanjer via sina sociala medier för att få upp trafiken till deras hemsida. Alex nämner att 

fördelen med interaktionen med de sociala medierna är att besökarna ska få tillfälle delta 

själva. Ett sätt att försöka öka trafiken till företagets hemsida är ”koncernschefskampanjen” 

där de försöker hitta en sommarvikarie för sin VD. 

 

Via företagets hemsida går det att finna information om ”koncernchefskampanjen”, där även 

feedback ges från föregående års sommarvikarier om hur denna tjänst utvecklat dem både 
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personlighetsmässigt och karriärmässigt och därför uppmanar framförallt studenter, oavsett 

utbildningsinriktning, att söka. Däremot framgår inte vad de tidigare kandidaterna hade för 

utbildningsinriktning eller vad innebörden av en koncernchefsroll innebär. 

 

I Företag 1:s hållbarhetsrapport framgår det att företaget står för och bejakar en livslång 

anställning för alla, utifrån respektive individs personliga, familjära och geografiska behov 

och olika förmågor. Företaget vill ge sina intressenter ett arbete, som är en av 

nyckelingredienserna i livet och för att samtidigt bidra till ett väl fungerande samhälle. 

Företaget anser att arbetsmarknaden influeras och är influerad av individer, små företag, 

globala samarbeten, investerare och samhället i stort. Vad som uppfattas och förväntas av ett 

CSR-arbete står högt på Företag 1: s agenda.  

 

Företag 1: Varumärke och Positionering 
Företag 1:s varumärke uppfattas som ett av de mer seriösa rekryteringsföretagen på 

marknaden, och ett tecken på det är att Företag 1 blev valt till en av de bästa arbetsgivarna i 

Sverige. Företag 1 är det första rekryteringsföretag som har tagit sig in på en plats på topp 10- 

listan. Alex nämner också att han önskar att företaget förknippas med idrott och friskvård, då 

de satsar oerhört mycket på sponsorverksamhet och friskvård. På företagets hemsida går det 

att se vilka organisationer det sponsrar, vilket det motiverar med: ”För oss är det viktigt att 

stödja olika organisationer i deras arbete för en bättre värld. Sponsring är en del i vårt sätt 

att ta ett aktivt samhällsansvar. Våra sponsringsinsatser i Sverige sträcker sig över tre 

områden; aktiviteter eller organisationer av sociohumanitär karaktär, idrott samt studenter.” 

Även i företagets CSR-rapport framgår de olika typer av samarbeten företaget bedriver. Bland 

annat sponsrar de Win4Youth, Plan Sverige, Stockholms Stadsmission, Sveriges Olympiska 

Kommitté samt Projekt Stockholm stad. 

 

För att fortsätta att inneha och utveckla sitt starka varumärke, och den position som företaget 

har, arbetar Företag 1 mycket med sociala medier. Ett exempel är, som tidigare nämnts, 

koncernchefskampanjen, som företaget har bedrivit i några år, men även ”berömappen” som 

Företag 1 har lanserat. Den går ut på att besökaren får en utmaning varje dag som 

vederbörande ska genomföra. Det kan till exempel vara att besökaren på ”appen” ska ge 

beröm åt sin medarbetare eller chef. Företag 1 har lanserat detta eftersom det finns studier 

som visar på att ett företag kan bli mer produktivt och lönsamt genom att utdela beröm. Denna 

”app” har blivit väl mottagen i media, och Alex säger att detta har varit ett sätt att bygga och 

utveckla sitt varumärke istället för att lägga pengar på en omfattande Tv-reklam. På företagets 

hemsida under ”pressmeddelande” går det att läsa om denna ”berömapp” samt syfte och mål 

med denna. Det som däremot saknas är en dokumentation över vilken framgång denna ”app” 

har haft bland medarbetare och intressenter. 

 

På Företag 1:s hemsida finns en länk för direktkontakt med företaget, som kallas Media 

Relations. Under denna länk beskriver företaget själv hur detta team arbetar med kontinuerlig 

informationsgivning genom en interaktiv kommunikation, där syftet är att föra en öppen 

dialog med mediesamhället genom att förmedla en förståelse om företagets arbete och 

verksamhet.  

 

Företag 1: Corporate Social Responsibility 
Företag 1 fokuserar främst på barn, ungdom och friskvård när det gäller CSR-arbete i 

samhället. Detta gör företaget genom att bedriva samarbetsprojekt med olika organisationer 

som stödjer barn samt genom att stödja olika idrottsorganisationer. Ett annat CSR-arbete som 

företaget genomför är att det till exempel inte ger några julklappar till medarbetarna, utan 
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istället skänker pengarna till Ungcancer, en organisation för ungdomar som har drabbats av 

cancer. Friskvården är genomsyrad i företaget vilket är tydlig då de har utvecklat en 

”träningsapp” där alla medarbetare får vara med och registrera sin träning. Företaget deltar 

även i olika lopp, som till exempel Cykelvasan där de även bjuder in sina kunder. Företagets 

friskvårdssatsning kan även visas genom en av sina samarbetspartner. Detta är ett projekt där 

medarbetarna får registrera sin träning och Företag 1 skänker pengar till en 

friskvårdsorganisation. Detta anser Alex är ett stort incitament till träning för de anställda. 

Projektet finns på varje Företag 1:s kontor i hela världen. 

 

Ännu ett samhällsansvar som Alex vill nämna är att företaget skapar arbetsmöjligheter för 

människor. Företaget parar ihop rätt människa med rätt jobb. Alex nämner även att om 

Företag 1 växer kan företaget bidra till Sveriges välfärd, eftersom fler människor då får 

arbeta. Den samhällsnytta som kan tillföras av detta är exempelvis att Företag 1 bidrar till 

minskad arbetslöshet och att människorna kommer att må bra av de arbeten samt stöttning och 

coachning de har fått av Företag 1. 

 

Alex nämner att det är huvudkontoret som går in i nationella samarbeten, men att företaget 

även på lokalnivå kan gå in i olika samarbeten eller sponsra olika organisationer. Det som 

dock är viktigt att tänka på när det ska påbörja ett samarbete är att organisationerna skall följa 

samma etiska riktlinjer som Företag 1, samt att samarbetspartnern har likartade värderingar. 

Vilka dessa etiska regler är framgår inte i skriftlig dokumentation, som exempelvis en 

uppförandekod. Organisationerna ska också sträva efter mångfald och se fördelarna med 

friskvård samt kunna bidra till barn- och ungdomsverksamhet, då detta är viktigt för Företag 

1. Alex menar ”annars raserar varumärket direkt”. Vidare nämner han att det därför är 

viktigt att hålla viss bevakning över organisationerna innan de påbörjar ett samarbete med 

dem, vilket kan göras genom exempelvis nyhetsbevakning. 

 

I det stora hela anser Alex att företaget fått bra respons på sitt CSR-arbete, dels genom media, 

men även genom att de stora kunderna visar uppskattning. Däremot medger Alex att företaget 

borde bli bättre på att berätta om sitt välgörenhetsarbete och sin nytta i samhället. Idag 

förmedlar Företag 1 sitt CSR-arbete dels via sin hemsida, men även genom kundnyhetsbrev 

och kampanjer som det genomför. Företaget informerar även om detta när det är ute hos sina 

kunder, exempelvis genom att meddela att denna månad satsar företaget på ett speciellt lopp 

och pengarna kommer gå till denna välgörenhetsorganisation. 

  



46 
 

 Intervju Sekundärdata Konkretexempel 

Värdegrund Laganda, kundfokus, 
entreprenörskap och 
ansvar. 

I enlighet med 
företagspolicy. 

Placerad på listan över 
”bästa arbetsplats” i 
Sverige. Grundat på 
satsning av friskvård, 
ledarskap och delaktighet 
bland medarbetarna. 

Intressenternas roll Kunder och 
medarbetare. 

För kontinuerlig dialog 
med sina intressenter 
för att anpassa efter 
dessa. 

”Koncernchefskampanjen”, 
träningsmöjligheter, 
win4youth, ”berömappen” 
och studentmöten. 

Varumärke och 
positionering 

Sociala medier, 
hoppas på att 
förknippas med 
friskvård och idrott. 

Media Relations med 
informationsutgivning 
och kontakt med 
företaget i chattforum. 

Sponsring av friskvård som 
olympiska kommittén, 
win4youth, projekt 
Stockholmstad. 

Corporate Social 
Responsibility 

Fokus på barn, 
ungdom och friskvård 

Kundnyhetsbrev och 
kampanjer som 
företaget satsar på.  

Träningsapp, cykelvasan, 
registrera träning och 
samtidigt skänka pengar 
till välgörenhet.  

Tabell 4 Företag 1: Översikt 
 

5.2.2 Företag 2  

Företag 2 är ett svenskt rekryterings- och bemanningsföretag med huvudkontor i Stockholm. 

Företagets verksamhet började med rekrytering och personaluthyrning främst mot ekonomi 

och administration. I dagsläget har de utökat sin verksamhet då det även erbjuder rekrytering 

och personaluthyrning inom IT, juridik, kontor, marknadsföring, försäljning, teknik, life 

science, HR och chefsrekrytering. I Företag 2:s verksamhet ingår också en utvecklingsdel 

med ledarskaps- och organisationsutveckling, samt chefsstöd. I stort kan Företag 2:s 

verksamhet beskrivas med att det hjälper människor att skaffa sig möjligheter, erfarenheter 

och arbete, samtidigt som de hjälper företagen att utvecklas i sin verksamhet. 

 

Kajsa är 28 år och har arbetat på Företag 2:s kontor i Umeå sedan cirka ett år tillbaka. Hon är 

anställd som konsultchef och rekryteringskonsult. Som rekryteringskonsult innebär det att hon 

är ansvarig att tillsätta nya uppdrag och rekrytera konsulter. I och med att hon samtidigt har 

uppdraget som konsultchef är hon även ansvarig för att träffa nya kunder samt har ett 

försäljningsansvar. 

 

Företag 2: Värdegrund 
I början hade Företag 2 11 olika värdeord som medarbetarna skulle komma ihåg och leva 

efter. Kajsa medger att det var alldeles för svårt att minnas 11 olika ledord och därför blev de 

omarbetade till tre värdeord, som präglar koncernen idag. Dessa tre värdeord är: Keen, Lean 

och Seen. Värderordet Keen innebär att de anställda ska arbeta med hjärta och lust. Det ska 

finnas ett driv inom varje anställd att de både vill utvecklas inom företaget samt utveckla 

företaget. Det andra värdeordet, Lean, innebär att de anställda ska arbeta smart. Företag 2 

arbetar med detta genom att uppmana till en platt organisation, vilket innebär att alla olika 

roller ska ha ett nära samspel med varandra och ett tydligt kundansvar skall belysas. Kajsa 

säger fortsättningsvis att företaget arbetar smart genom att ständigt ha förbättring som 

nyckelfaktor för att klara den hårda konkurrens som finns. Med värdeordet Seen vill Företag 2 

kunna förmedla att ”du är betydelsefull”. Detta budskap ska nå ut till alla enheter inom 

Företag 2, så väl som kunder, medarbetare och konsulter. Kajsa säger ”Det ska nå ut till alla 

led. Det är det som är vår verksamhet, och därför blir det jätteviktigt!”. Kajsa vill även 
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tillägga att alla inom Företag 2 känner till dessa tre värdeord och lever efter dessa i sina 

vardagliga arbetsrutiner. Det går även att finna dessa tre värdeord i Företag 2:s policy, som 

hittas via dess hemsida. Värdeorden är även något som företaget lär ut till sina konsulter för 

att de ska kunna leva efter dessa på den arbetsplats de befinner sig. Det skulle vara intressant 

att veta hur detta budskap och denna nyckelfaktor att ”du är värdefull” går ut till alla led. 

Utifrån deras hemsida går att utläsa att företaget kan erbjuda sina medarbetare jobbcoachning, 

men utöver det framgår det inte hur det faktiskt går till väga, eller hur de kan utlova att varje 

led kan känna sig sedd, hörd och betydelsefull. Helt enkelt saknas en tillgänglig skriftlig 

strategisk plan eller uppförandekod från företagets sida, där potentiella medarbetare och 

kunder konkret kan se hur företaget lever upp till dessa löften.  

 

Företag 2: Intressenternas roll 
Företag 2 har flera olika intressenter, exempelvis kunder, aktieägare och medarbetare, men 

Kajsa säger att den viktigaste intressenten nog är kunderna. Dock fortsätter Kajsa med att säga 

att om vi ser till samhället i stort, till exempel varumärkesuppbyggande, så vill företaget ge en 

positiv bild av sig själva. Kajsa menar att det är viktigt för att kunna attrahera bra medarbetare 

som företaget kan anställa och rekrytera till rätt plats. Som svar på frågan hur Företag 2 når ut 

till företag som kan vara i behov av deras hjälp är det främst via uppdragen, det vill säga 

kundbesöken. Företag 2 har även mycket annonser ute, både i tidningar och på webben för att 

nå ut till kundgrupperna. Kajsa menar även att det uppstår en följdeffekt av de samarbeten det 

redan har vilket leder till att nya kunder får upp ögonen för företaget. Marknadsavdelningen 

sköter sedan de större mer övergripande kampanjerna, som exempelvis Tv-reklamer. 

Företaget har även drivit en kampanj via sin hemsida. Denna kampanj gick ut på att de 

arbetssökande fick göra ett test som skulle visa hur deras personprofil såg ut. Kajsa vill också 

tillägga att de även når ut till sina intressenter genom sina samarbetspartners. TV-reklam når 

ut till en stor publik, men det som kan tyckas saknas är kommunikationen på ett mer 

personligt plan, då Företag 2 inte ägnar sig åt t.ex. personliga möten med studenter, som kan 

komma att bli dess framtida medarbetare. Sådana möten skulle kunna stärka dess identitet och 

kännedom på marknaden, särskilt med tanke på den höga konkurrensen inom 

rekryteringsbranschen. 

 

De krav som Företag 2 märker från sina större kunder är att det bör ingå i bra samarbeten med 

andra företag och organisationer samt certifieringar på att de uppnår en viss kvalité. 

Intressenterna kräver även att företaget har goda referenser. Detta ger en känsla av att Företag 

2 främst arbetar efter att möta marknadens behov genom att utåt sett visa att det har den rätta 

kompetensen, istället för att lägga större vikt på att arbeta utifrån sin egen värdegrund och via 

denna förstärka sin identitet vid val av samarbeten. 

 

Företag 2: Varumärke och Positionering 
Företag 2:s varumärke kan enligt Kajsa anses som mycket starkt baserat på 

marknadsundersökningar, där cirka 95 % av respondenterna hade kännedom om Företag 2:s 

existens. Däremot visade det sig vara en betydligt mindre del som hade kännedom om att 

företaget specifikt erbjuder rekrytering och bemanning på tjänstemannasidan.  

 

Kajsa säger att Företag 2 är ett mycket starkt varumärke eftersom det har funnits länge och det 

är många som har en positiv bild av företaget. Att samhället i stort har en positiv bild av 

företaget, säger Kajsa, kan bero på att företaget inte har varit ute i något ”blåsväder” och 

därmed inte haft någon negativ publicitet under sin existens. Företaget anser sig ha fått en 

positiv feedback från marknaden, men samtidigt visar dess marknadsundersökning på att det 

var betydligt färre som hade kännedom om vad Företag 2 faktiskt gör. Detta skulle kunna vara 
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ett bevis på positivt gensvar av deras TV-reklamer, men samtidigt ett tecken på att företaget, 

bortsett från den marknadsstrategin, saknar en viss närhet till sina potentiella intressenter. 

Företaget har lyckats att registrera sitt varumärke på marknaden men inte riktigt lyckats fånga 

sina potentiella intressenters uppmärksamhet. 

 

Företag 2 har uppnått ett starkt varumärke, mycket tack vare sina medarbetare som har 

genomfört ett bra arbete under sina uppdrag, menar Kajsa. Företaget är noga med att varje 

uppdrag ska genomföras med fokus på deras tre värdeord samt att det ska vara seriöst och 

leverera god kvalitet. Kajsa säger att det är viktigt att det inte uppstår några felaktigheter 

under uppdragen, eftersom detta kan påverka varumärket negativt. Då detta ses som en viktig 

ingrediens för att hålla uppe ett positivt varumärke, är det intressant att varken företagets 

hemsida eller annat externt material innehåller en dokumenterad uppförandekod på viktiga 

förhållningssätt. Detta är något som även kunden skulle kunna ta del av som ett underlag över 

den service kunden kan förväntas få av Företag 2. Det Företag 2 vill bli associerat med är att 

vara det självklara valet bland rekryteringsbolag mot tjänstemannasidan. Det arbetar för att 

uppnå detta genom att framföra sig som seriösa främst baserat på tidigare erfarenheter. Kajsa 

menar samtidigt att det är viktigt att förändra sin verksamhet i takt med marknaden, något 

som Företag 2 anser sig ha gjort för att kunna klara den hårda konkurrensen. 

 

Företag 2 är certifierat som ett Auktoriserat Omställningsföretag. Certifieringen har de erhållit 

av en arbetsgivar- och branschorganisation för personalhyrnings- och rekryteringsföretag. 

Den innebär en säkerställning om att företaget är ett seriöst rekryteringsföretag som uppfyller 

höga krav på affärsmässighet. Innebörden av certifieringen innebär även att företaget blir 

noga granskat varje år för att kunna behålla denna prägel. 

 

Företag 2: Corporate Social Responsibility 
När det gäller CSR-arbete har Företag 2 inget tydligt fokusområde. I och med att företaget 

nyligen gjort en omfördelning på sin marknadsavdelning, finns det i dagsläget inte någon 

utarbetad strategi för CSR-begreppet. Något som företaget dock satsar på i dagsläget är ett 

samarbete med SOS-barnbyar, där företaget agerar som en av huvudsponsorerna. Rapporten 

över detta samarbete finns tillgänglig på Företag 2:s hemsida, där det går att utläsa att 

företaget varit ett Fadderföretag för organisationen sedan 1999, med syfte att stödja barnens 

kompetensutveckling samt öka barnens chanser till ett arbete i framtiden. Trots att företaget 

agerat fadder sedan 1999 finns ingen extern dokumentation att ta del av om vad företaget 

lyckats bidra med till organisationen. Med tanke på att företaget varit faddrar ett stort antal år, 

skulle det vara intressant att mer konkret få ta del av dess insatser för organisationen. 

Företaget menar att det även bedriver CSR-arbete genom att det arbetar i linje med sina 

värdeord, de är ISO-certifierade, har kollektivavtal, arbetar mot diskriminering samt att deras 

huvudkonor är ett miljöklassat hus i Stockholm. När det gäller hur företaget arbetar utifrån 

sina värdeord, utbildar det sina anställda till att känna till dessa värdeord. Hur en sådan 

utbildning går tillväga och hur den har tagits emot av de anställda finns ingen dokumentation 

om. 

 

Företag 2 får även på lokal nivå stödja exempelvis idrottsföreningar eller andra 

organisationer. Dock ställer huvudkontoret eller marknadsavdelningen höga krav för 

godkännande av dessa stöd. Det ska finnas ett syfte, mål och tanke med dessa projekt samt att 

det ska finnas en gemensam kommunikation utåt om varför Företag 2 stödjer den aktuella 

organisationen. Med tanke på att marknadsavdelningen anser det viktigt att ha en 

kommunikation utåt när det gäller det CSR-arbete företaget utför, finner vi det noterbart att 

det inte går att finna någon dokumentation över detta varken på företagets hemsida eller via 
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pressmeddelande. Vi tolkar detta som att det antingen inte görs en kontinuerlig dokumentation 

och uppdatering av dessa åtagande via deras hemsida eller så är det inte många åtaganden som 

blir godkända av huvudkontoret.  

 

När Företag 2 går in i olika samarbeten med organisationer eller företag ställs höga krav på 

val av samarbetspartner. Ett övergripande krav är att detta samarbete ska generera något som 

känns rätt och bra för företaget. Det ska vara en samarbetspartner som har likartade 

värderingar som Företag 2 samt att samarbetet kan ge en positiv bild av företaget. Kajsa säger 

”det är viktigt det här med hur vi blir uppfattade och därför blir det viktigt att vi väljer utifrån 

det”. Vi ställer oss då en fråga, utifrån den kravlista företaget har, nämligen varför en lista 

över företagets samarbeten i nuläget inte går att finna på dess hemsida. 

 

Den respons som Företag 2 fått från marknaden för sitt ansvarstagande är mycket positivt 

anser Kajsa. I dagsläget bedriver företaget sin marknadskommunikation främst via sin 

hemsida, media och internet som exempelvis via webbtjänsten Linkedin med deras kampanj 

”tidernas rekrytering”. Under kampanjen. skänkte företaget en liter rent vatten till fattiga 

länder för varje person som besökte Företag 2:s hemsida. En utarbetad skriftlig 

hållbarhetsrapport för företaget finns inte, men Kajsa vill ändå påstå att deras arbetsinsats i det 

dagliga arbetet är viktigt och hjälper samhället i stort.  

 

 Intervju Sekundärdata Konkretexempel 

Värdegrund Keen, Lean och Seen. Stämmer i enlighet 
med företagspolicyn. 

Finns dock inget konkret 
exempel. 

Intressenternas roll Kunder och 
medarbetare. 

Finns inget 
dokumenterat om 
dess intressenter.  

Finns inte 
konkretexempel, ingen 
kund- eller 
medarbetarundersökning. 

Varumärke och 
positionering 

Vill ses som ett seriöst 
och ansvarstagande 
företag, använder sig 
av TV-reklam samt 
sponsring. 

”Höga krav på 
samarbeten.” 

Inga samarbeten listade 
förutom SOS-barnbyar på 
företagets hemsida. 

Corporate Social 
Responsibility 

Fadder till SOS-
barnbyar. 

Det finns inget 
dokumenterat om 
detta i 
hållbarhetsrapporter. 

 

Tabell 5 Företag 2: Översikt 
 

5.2.3 Företag 3  

Företag 3 tillhör ett av världens största HR- service företag och arbetar med bemanning och 

rekrytering. De är representerade i ett 40-tal länder med över en halv miljon medarbetare på 

uppdrag hos sina kunder varje dag. I Sverige har företaget specialiserat sig på att hjälpa 

företag att rekrytera och hyra ut personal inom administration, kontor, ekonomi, IT, 

Callcenter, Sälj och Marknad samt Produktion och Lager. Med medarbetare i Stockholm, 

Göteborg, Södertälje, Västerås, Uppsala, Malmö och Lund är Företag 3 ett av de tio största 

bemannings- och rekryteringsföretagen i Sverige. 

 

Julia, 57 år, arbetar som HR chef på Företag 3 i Sverige, vilket innebär att hon har det totala 

ansvaret vad gäller HR-frågor. Allt som ligger inom HR-området: arbetsmiljö, avtalsrätt, alla 

fackliga förhandlingar, utbildningar, ligger på hennes ansvar. Vid sidan av henne sitter Lisa, 
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39 år, som jobbar uteslutande med företaget och avtalsfrågor mot bland annat koncernchefer 

samt som stöd till dessa. Företaget har samarbeten gällande utbildning, introduktioner, CSR 

och WSO. De har en funktion som heter European Platform, där anställda från hela Företag 3 

deltar, dels för att diskutera interna frågor samt även företagets processer. Riktlinjer och 

policys styrs sedan centralt, vilket i sin tur efterföljs i hela landet. 

  

Företag 3: Värdegrund 
Företag 3:s mission är ”att forma arbetsvärlden”, vilket går ut på att hjälpa människor att hitta 

rätt arbete, något Företag 3 ser som en positiv påverkan på människors liv. Företagets fokus är 

att leverera bästa möjliga kandidat till deras företagskunder. På Företag 3:s hemsida framgår 

det att företaget är utnämnt som auktoriserat av bemanningsföretagen, vilket innebär att de 

uppfyller högt ställda krav som omfattar etiska regler, kollektivavtal, jämställdhetsplan, 

ansvarförsäkring och allmänna levnadsvillkor. Genom detta har företaget tre viktiga värdeord 

det arbetar efter, vilka är: to know, serve and trust. 

 

To know, står för företagets expertis om sina företagskunder, sina kandidater samt deras 

kunskap. To serve, står för att företaget är framgångsrikt och har både känsla och vilja till att 

förmedla utmärkt service samt att överträffa de förväntningar och krav som ställs på 

branschen. Trust, står för att företaget är respektfullt och värdesätter sina relationer och 

behandlar människor väl. Lisa tillägger: ”när det gäller samarbetet med våra kunder gäller 

det att lägga fokus på att bygga långvariga och stabila relationer både i goda och sämre 

tider”. 

 

I Företag 3:s hållbarhetsrapport går att utläsa företagets strategi genom att det erbjuder sina 

anställda den arbetsplats de är bäst lämpade för, samtidigt som företaget strävar efter att hitta 

bästa kandidaterna till de företagskunder som söker arbetskraft. Genom detta menar företaget 

att det hjälper samhället i stort. I företagets hållbarhetsrapport står det skrivet: Vår strategi 

fungerar endast i ett seriöst samarbete; starka koncept är av liten värdering utan de rätta 

personerna som utför dem. Vi tror att vår insats kan generera ett bättre samhälle, genom att 

maximera framtida anställningar och ekonomisk tillväxt. Genom att strikt följa våra 

företagsprinciper och grundvärderingar kan vi även sätta en standard för vår industri, ökad 

tillförlitlighet av våra intressenter och genom detta garantera en fortsatt hållbarhet för vår 

företagsverksamhet. 

  

Företag 3: Intressenternas roll 
Företag 3 vänder sig framförallt till intressenter inom kontor, organisation, teknik, finans, 

lager och industri. Företagets främsta intressenter är deras kunder och anställda som de vill 

kunna möta behoven hos, men företaget ställer vissa krav. Innan ett samarbete ingås mellan 

Företag 3 och en ny företagskund, anser de att det är viktigt att besöka den nya kundens 

arbetsplats och föra en dialog med dess kontorschef. Detta görs för att dels se över 

arbetsmiljön samt få en uppfattning av vad företagskunden kan erbjuda. Hur dessa krav som 

ställs på arbetsmiljön ser ut för att få gå in i ett samarbete med Företag 3 går varken att finna 

via företagets hemsida eller deras hållbarhetsrapport.  

 

Det är en viss skillnad mellan Företag 3:s intressenter beroende på vilket land det berör. I 

Sverige läggs nu stort fokus på anställda, befintliga kunder och även potentiella kunder. I 

Holland, till exempel, har intresseorganisationerna betydligt större betydelse, vilket mycket 

beror på att den Holländska filialen har ett mer omfattande CSR-arbete.   
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I Företag 3:s hållbarhetsrapport beskrivs även företagets intressenter och hur de underhåller 

dessa: ”Vi hjälper våra kunder att skapa och klara av en mer balanserad arbetsstyrka, med 

hjälp av våra anställda som har de rätta förutsättningar och kulturella anpassningar. Kort 

sagt, vi spelar en nyckelroll i att hantera våra kunders nyckelförmågor: deras anställda. Vår 

värdegrund driver oss att arbeta nära våra kunder och hjälper dessa att hitta innovativa 

lösningar på att uppfylla dess förändrade behov. Vår mission är att skapa de bästa 

tillgängliga arbeten till så många människor som möjligt och ge dessa människor möjlighet 

att utveckla sig själva.” Även då hållbarhetsrapporten har ett avsnitt om hur de hjälper och 

underhåller sina intressenter, vilket redovisas ovan, så saknas fortfarande ett konkret svar på 

hur de faktiskt går tillväga. Företaget beskriver vad de erbjuder, men inte på vilket sätt de 

levererar det. 

 

Företag 3: Varumärke och Positionering 
I Sverige är Företag 3 ännu inte ett välkänt varumärke när det kommer till association av 

bemanning, men det börjar sakta plocka marknadsandelar och etablerar sig på den svenska 

marknaden. Julia berättar att företag som det varit i kontakt med beskriver Företag 3 som att 

det ser individen och månar om individens leverne, samtidigt som krav ställs. ”Vi är måna om 

att ha en dialog och kommunikation med alla intressenter som är i diskussionen.” 

 

Lisa inflikar även att det är detta som mynnar ut i långsiktiga relationer och samarbeten med 

både personal och konsulter. Företag 3:s strategi bakom att bli ett starkare varumärke är att 

arbeta med sina närmaste intressenter, dock inte endast kunder, utan även intressenter som 

fackliga organisationer, vilka de ständigt för en dialog med. 

 

Julia erkänner att Företag 3 även gör fel, men menar att det alltid rättar till dessa. Det arbetar 

mycket med sin personal, men använder sig inte mycket av marknadskommunikation i form 

av TV-reklam eller dylikt. Företaget satsar istället på att marknadsföra sig via den personal de 

erbjuder till företagen, som får agera som så kallade marknadsföringspelare. Under våren 

kommer företaget att ha nationella kammardagar. Där tar Företag 3:s konsultchefer i Sverige 

kontakt med potentiella företagskunder och presenterar sig själva samt pratar med respektive 

inköps- och HR-chefer. Lisa menar att genom denna typ av marknadsföringsstrategi arbetar 

företaget proaktivt.  

 

“Vi vill bli associerade som ett seriöst bemanningsföretag. ”Shaping the world of work” det 

är vad vi står för”, fortsätter Julia att förklara. Företaget genomför varje kvartal statistiska 

mätningar över marknadspositionen för bemanningsföretag. Där företaget nu intagit plats tio i 

Sverige.  Företaget har ökat ett visst antal procentenheter de sista kvartalen, vilket visar att de 

går i rätt riktning när det gäller deras position. Detta finns dessvärre inte dokumenterat eller 

möjlighet att ta del av via företagets hemsida eller årsrapporter. 

 

I Företag 3:s internationella hållbarhetsrapport framgår att de ämnar forma ett mer balanserat 

samhälle genom att aktivera sina anställdas kunskap angående social dialog, social och 

ekonomisk tillväxt samt stödja utvecklingsprojekt som både främjar individer och samhället i 

stort. Hållbarhet har varit ett av Företag 3:s grundvärden sedan företaget grundades. De menar 

att företaget arbetar på ett sätt som genererar fördelar för alla involverade, både de direkta och 

de indirekta parterna. Vilka typer av hållbarhetsprojekt de stödjer framgår inte helt, även fast 

rapporten är välskriven. Enligt denna rapport har tydligen just ”hållbarhet” varit en viktig 

värdegrund sedan företagets start, men detta framgår inte i deras uttalande värdeord som går 

att utläsa på företagets hemsida. 
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Företag 3: Corporate Social Responsibility 
Företag 3 är auktoriserat av Bemanningsföretagen, vilket innebär att det uppfyller högt ställda 

krav som bland annat omfattar etiska regler, kollektivavtal, jämställdhetsplan, 

ansvarsförsäkring och allmänna leveransvillkor. Företaget bedriver även sina affärer i enlighet 

med FNs Global Compact International Labour Organisation (ILO). Det som Företag 3 ser 

som sitt största CSR-arbete är samarbetet med volontärorganisationen VSO, där det finns 

möjlighet för Företag 3 att bidra med sin kompetens. Exempelvis, om ett projekt någonstans i 

världen behöver hjälp i form av en ekonomiavdelning kan Företag 3 bidra med personal för 

detta ändamål. Det här är en stor del inom företaget och samtliga anställda har rätt att ansöka 

via huvudkontoret i Holland om sådana platser. Uppdragen finns framförallt i Centralamerika 

och Afrika och kan sträcka sig över flera månader beroende på projektets omfattning. Varje 

kvartal följer sedan ett nyhetsbrev där intressenter får möjlighet att följa Företag 3:s anställdas 

berättelser om det projekt de deltar i. ”Vi har även tecknat Ethics Global Compact, som 

stödjer tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. Det går som en röd tråd 

genom hela vårt sätt att hantera affärer på” berättar Julia om Företag 3:s globala samarbeten. 

Detta gäller för företagets konkurrenspolicy, diskrimineringspolicy och hur de bedriver sina 

affärer. Ifall någon av dessa policys skulle brytas eller om någon av de anställda känner sig 

kränkta har Företag 3 något som kallas Misconduct Reporting. Detta möjliggör för de 

anställda att rapportera anonymt om problem uppstår med dess arbetsavdelning. Alla dessa 

rapporteras i sin tur in varje kvartal till koncernen. 

 

Företag 3 har sedan starten tagit ett stort socialt ansvar på arbetsmarknaden, framförallt i 

Holland. Där har företaget hållit i en rad olika projekt för att hjälpa ungdomar ut på 

arbetsmarknaden. ”Vi är ett bemanningsföretag som vill jobba för människan, vilket även är 

vår vision” berättar Julia.  De vill även arbeta med att förändra arbetsmarknaden och har 

möjligen ett annat tänk än vad som brukar anses som traditionellt inom bemanningsföretag. 

Bemanningsbranschen är något som har kommit för att stanna och då gäller det också att 

vidareutveckla det. Företag C har många intressenter på marknaden, vilka inte endast är 

kunder och anställda, utan även konsulter. Företag C menar att det gäller att skapa möjligheter 

till arbete för människan.  

 

I Företag 3:s hållbarhetsrapport går det bland annat att läsa om deras hållbarhetskoncept. Här 

reflekterar företaget även över dess aktiviteter ur ett klient-, anställds-, samhälls-, och 

arbetsmarknadsperspektiv och utifrån dessa ges direktiv på företagets ambition för de 

kommande åren. 
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 Intervju Sekundärdata Konkretexempel 

Värdegrund To know, to serve, to 
trust. 

Går i linje med 
företagspolicyn och 
grundvärderingar. 

Utnämnt till 
auktoriserat, vilket 
betyder att de 
uppfyller högt ställda 
etiska krav. 

Intressenternas roll Kunder och anställda. I deras 
hållbarhetsrapport står 
att företaget vill skapa 
de bästa arbetena till 
så många som möjligt. 

Finns ingen kravlista på 
arbetsmiljön som de 
påstår sig strikt följa.  

Varumärke och 
positionering 

Marknadsför sig via sin 
personal. 

Deras vision: ”Shaping 
the world of work” 

Inget konkret exempel 
om hur de förbättrat 
sin position som de 
påstår sig ha gjort. 

Corporate Social 
Responsibility 

Tar stort ansvar i 
Holland. 

”Hållbarhet är 
värdegrunden sedan 
starten.” 

Inga dokumenterade 
hållbarhetsprojekt i 
Sverige.  

Tabell 6 Företag 3: Översikt 

 

5.2.4 Företag 4 

Företag 4 är världsledande inom uthyrning och rekrytering. Det erbjuder lösningar för både 

stora och små verksamheter. Med en av Sveriges största databaser för kandidater och stor 

kunskap om olika verksamheters behov matchar företaget rätt person på rätt plats. 

 

Lars är 36 år gammal och arbetar som HR-specialist inom koncernen och har ett 

ansvarområde som är tudelat. En del är ren drift där han ger support till verksamheten och är 

rådgivare till chefer. Den andra delen intar en mer strategisk roll, som primärt handlar om att 

attrahera och behålla kompetens. Hans fokusområde är den personal företaget har vilka 

arbetar ute hos kunder. Lars arbetar relativt lite med den personal som arbetar på Företag 4:s 

egna kontor. Han fungerar även som rådgivare för marknadsavdelningen vad gäller kampanjer 

för att rekrytera kandidater till företaget till exempel genom att paketera 

anställningserbjudanden och förmåner. 

 

Företag 4: Värdegrund 
Företag 4 har tre utsagda värdeord som det vill ska genomsyra hela företaget vilka är People, 

Knowledge och Innovation, det vill säga människor, kunskap och innovation. People betyder 

att företaget bryr sig om människor och arbetsrollen i deras liv. De respekterar människor som 

individer, litar på dem, ger dem stöd och möjlighet att uppnå sina mål i arbetslivet. Företaget 

har ambitionen att hjälpa människor att utvecklas i sin karriär genom planering, arbete, 

coaching och träning. Knowledge står för att företaget delar med sig av sin kunskap, expertis 

och dess resurser. Innovation innebär att företaget ständigt utmanar normerna och hittar nya 

och bättre lösningar genom att våga vara innovativt. Lars menar att Företag 4 ska skapa och 

leverera de tjänster som gör sina kunder till vinnare på arbetsmarknaden, de indelar sina 

kunder i företagskunder, kandidater och anställda. 

 

På företagets hemsida går att utläsa dess vision, att vara den ledande i skapandet- och 

leveransen av innovativa lösningar och service som ger företagets klienter fördelar i den 

ständigt förändrade företagsvärlden. I företagets hållbarhetsrapport går även att utläsa att det 

ett år fått en utnämning för att vara ett av världens mest etiska företag, som ett bevis på dess 

etiska ledarskap, CSR-arbete och företagsverksamhet i stort. 
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Företag 4: Intressenternas roll 
Företag 4 är styrda av att visionen, värderingarna och andra varumärkesattribut är lika världen 

över. Samtidigt är Företag 4 extremt lokalt, eftersom bemanningsbranschen, till skillnad från 

andra branscher inte har en produktion utan endast kan utformas utifrån efterfrågan. 

Exempelvis kan inte USA driva Företag 4 i Sverige till att leverera receptionister i Karlstad 

om inte denna efterfrågan finns i Karlstad. ”Vi är definitivt en del av en global amerikansk 

koncern, börsnoterade i New York och har ett nätverk med massor med policys, regler och 

riktlinjer som vi efterföljer, men samtidigt arbetar vi på den svenska marknaden utifrån 

svenska förutsättningar, lagar, regler och avtal och blir därför med detta styrda lokalt”, 

förklarar Lars Företag 4:s externa påverkan. 

 

I Företag 4:s hållbarhetsrapport går att läsa att företaget i enlighet med sin samarbetsvärdering 

strävar efter att lämna information som företagets investerare och finansiella analytiker kräver 

för att kunna göra bra investeringsbeslut gällande sina företagsaktier. 

 

Företag 4: Varumärke och positionering 
Företag 4 vill inta en position som en betrodd partner i arbetsmarknadsfrågor. Det vill ses som 

experter hos sina intressenter och kunder. Den image som Företag 4 vill bli associerat med är 

ur ett kandidatperspektiv. Om en individ vill ha ett nytt arbete och förverkliga sina mål i 

karriären vill företaget att den första associationen som dyker upp i tankarna skall vara 

Företag 4. Företaget vill att individen ska tänka att företaget har samarbeten med intressanta 

företag som många vill arbeta hos. Om företaget ses utifrån en politisk synvinkel, exempelvis 

vid diskussioner under politikerveckan i Almedalen, vill det gärna ses som experter i frågor 

om arbetsmarknaden och anses ha god insyn i denna fråga. 

 

I Företag 4:s hållbarhetsrapport framgår att företagets goda varumärke och rykte har tagit över 

60 år att skapa och att samtliga anställda är ansvariga för att det ska fortsätta så. Anställda är 

ansvariga ambassadörer för varumärket och skyldiga att agera i enlighet med företagets 

uppförandekod. På Företag 4:s hemsida går det att finna flersidiga dokument över de krav 

som ställs på de anställda och därmed vad företagets kunder eller klienter kan förvänta sig att 

mötas av vid användande av företagets tjänster. 

 

Företag 4: Corporate Social Responsibility 
Lars menar att företaget tar ett samhällsansvar eftersom det är en aktör på den svenska 

arbetsmarknaden. Det verkar för att matcha kompetenta företag med kompetent personal. 

Genom detta hjälper de företag att tjäna pengar, arbeta snabbare och sätter dessutom individer 

i sysselsättning och hjälper dessa att förverkliga sina drömmar. Detta har en stark koppling till 

företagets grundidé i dess arbete med kompetensutveckling. Det är även en viktig del av 

företagets samhällsfunktion eftersom arbetsmarknaden är en stor del av samhället menar Lars. 

 

När det gäller företagets CSR-arbete arbetar det inte via sponsring utan fokuserar istället på 

att de metoder företaget använder ska ligga i linje med vad det i övrigt gör i sin verksamhet. 

Företaget vill inte att de skall se på CSR som en egenprodukt att lägga vid sidan av sin 

verksamhet utan vill att det skall vara en del av företagets arbete med hållbarhet som skall 

genomsyra hela verksamheten. Ett samarbete Lars vill ta upp som exempel, vilket kan klassas 

som ett CSR-arbete, är att företaget tillsammans med en kommun driver ett separat företag. 

Samarbetsföretaget tar hand om nyanlända flyktingar och hjälper dessa till sysselsättning. 

Kommunen ansåg att det inte fanns en arbetsförmedling som var tillräckligt bra på detta, 

vilket är viktigt då de annars får höga kostnader i form av exempelvis socialbidrag. Det blir en 
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ren besparing av den kostnad kommunen lägger på försörjningsstöd för varje individ de får ut 

i sysselsättning. Sysselsättningen i sig leder till att bidraget inte längre behövs. Det vill säga 

att kommunen sänker sina bidragskostnader och de får in skattepengar, eftersom den anställde 

i sin tur betalar kommunalskatt. I den situationen vände sig kommunen till Företag 4, som 

självklart tackade ja till uppgiften, då företaget anser sig bäst i Sverige på att få människor i 

sysselsättning. Detta sammarbete har drivits sedan 2008.  

 

Lars vill tillägga att det är viktigt att skilja på CSR som begrepp och arbetet med att generera 

ett bättre samhälle. Lars anser begreppet CSR som en trebokstavskombination som blivit en 

trend på marknaden, vilket lett till att Företag 4 känt ett behov av att delta i denna trend. 

Företaget blev då tvunget att definiera innebörden av CSR för sig själva. För företaget handlar 

CSR såväl om hur företaget kan hjälpa människor till arbete som hur de kan sänka sina 

kostnader genom att exempelvis släcka lampor och på så sätt spara elektricitet. Detta driver 

fram ett beteende som både sparar naturresurser, ger billigare drift och genererar en större 

vinst. Lars menar att om ett företag tjänar pengar står inte det i kontrast mot att göra 

någonting bra. Han menar att företaget bildade ett bolag tillsammans med kommunen för att 

hjälpa dem med att ta hand om dess individer, men självklart även för att tjäna pengar längs 

vägen.  

 

I Företag 4:s hållbarhetsrapport framgår även andra typer av insatser företaget bidragit med 

världen över. Vid naturkatastrofer, bland annat orkanen Katrina i USA, var Företag 4 med och 

bidrog med volontärhjälp och kortsiktig materiell hjälp i form av tält, sovsäckar och mat till 

drabbade individer. Företaget skrev även på ett långsiktigt avtal där de ville bidra med hjälp 

att återställa lokala bostäder och skolor som blivit förstörda under naturkatastrofen. I 

företagets hållbarhetsrapport går även att utläsa deras värderingar vad gäller att bidra på ett 

socialt och ekonomiskt hållbarhetsplan: ”Vi bryr oss om människan och värdet av deras 

arbetsinsats. Vi bedriver ett speciellt fokus på ungdomar, kvinnor, människor med ett 

bestående handikapp och långtidsarbetslösa. Vad gäller arbete för en hållbar miljö menar vi 

att det genererar bättre förutsättningar i arbetsvärlden.” 

 

 

 Intervju Sekundärdata Konkretexempel 

Värdegrund People, knowledge och 
innovation.  

Detta finns 
dokumenterat i 
företagets 
sekundärdata.  

Utnämnt till ett av 
världens mest etiska 
företag.  

Intressenternas roll Kunder, anställda och 
aktieägare.  

”Dela information som 
dess investerare och 
analytiker kräver”  

Finns inget konkret 
exempel om detta 
förutom redovisning av 
börsen. 

Varumärke och 
positionering 

Betrodd partner i 
arbetsmarknadsfrågor. 

”Agera i enlighet med 
uppförandekod” 

Är representant på 
Almedalsveckan. 

Corporate Social 
Responsibility  

Arbetar inte via 
sponsring.  

”Vi bryr oss om 
människan och värdet 
för deras arbetsinsats” 

Projektet med 
kommun, 
volontärarbete vid 
naturkatastrofer.  

Tabell 7 Företag 4: Översikt 
 

  



56 
 

•    Stärka sitt varumärke 
genom att generera positiv 
image av företaget 

•Förbättra företagets 
position på marknaden 
och vinna 
marknadsandelar. 

•Vinna förtroende hos sina 
intressenter 

•Känna till sina 
intressenters krav och 
värderingar och förhålla 
sig till dessa. 

•Förmedla företagsidentitet 

•kultur och värderingar  

•anställdas identifiering 

Värdegrund Intressenter 

Varumärke Positionering 

6 Analys - teori och empiri 

I detta kapitel kommer vi att tolka vårt empiriska material med de teorier vi har presenterat i 

kapitlet Teoretisk Referensram. Vi kommer att analysera materialet utifrån de motiv vi 

tidigare funnit. Dessa är: värdegrund, intressenternas roll, varumärke och positionering. 

Utifrån detta kommer vi i slutet av analysen jämföra fallföretagens motiv bakom CSR inom de 

två valda branscherna.  

 
 

I kapitel tre, under vår teoretiska referensram, presenterade vi en modell som visade en 

sammanställning över de teorier och teman vi valt att fokusera på. Detta gör vi för att sedan, 

med hjälp av vårt inhämtade empiriska material kunna besvara vår problemformulering: ”Hur 

ser motiven bakom CSR ut i byggnadsbranschens företag och rekryteringsbranschens 

företag?”. I kapitel fem, under det empiriska materialet, har vi presenterat varje fallföretag för 

sig med sammanställande matriser. Då vår problemformulering lyder hur motiven bakom 

CSR ser ut för företag inom byggnadsbranschen och rekryteringsbranschen, kommer analysen 

att fokusera mer på en jämförelse mellan företag inom branscherna än på en jämförelse 

branscherna emellan. Analysen kommer samtidigt att utgå från vår sammanställda teoretiska 

referensram, där vi börjar med att fokusera på valda motiv: värdegrund, intressenternas roll, 

varumärke och positionering. Slutligen kommer vi att jämföra fallföretagen inom 

byggnadsbranschen med varandra och fallföretagen inom rekryteringsbranschen med 

varandra.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Sammanfattande modell av valda teorier 
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6.1 Motiv 
 

6.1.1 Byggnadsbranschen  

Inom byggnadsbranschen har vi samlat in data från tre företag, vilka alla bedriver liknande 

byggnadsverksamhet. Två av dessa företag, Företag A och C, har fler än 250 anställda, vilka 

vi klassar som stora företag. Dessa två företag har varit verksamma en längre tid på 

marknaden och har även kommit att etablera sig på den internationella marknaden. Företag B, 

vilket vi klassar som ett medelstort företag, startades som ett lokalt företag och har sedan 

successivt etablerat sig i olika städer inom Sverige. Nedan kommer vi att analysera företagen 

inom byggnadsbranschen utifrån den teoretiska referensram som vi presenterade i det tredje 

kapitlet. Vi kommer utifrån detta att analysera de motiv som även angivits ovan: Värdegrund, 

Intressenternas roll, Varumärke och Positionering. 

 

Värdegrund 

Företag  Intervju Sekundärdata Konkretexempel 

Företag A Ärlighet, respekt, tillit, 
ansvar, fokus och 
enkelhet. 

Värdeorden står 
skrivna i företagets 
uppförandekod, med 
innebörd och hur 
dessa de facto skall 
uppnås. 

Som ett konkret 
exempel visas tydliga 
tabeller över de 
minskade 
miljöutsläppen som 
företaget gör per år 

Företag B Kvalité, miljö och 
förtroende 

Detta står skrivet i 
företagets policy, dock 
inte under rubriken 
värdeord 

Finns inget konkret 
exempel 
dokumenterat som 
styrker hur företaget 
arbetar med 
värdeorden 

Företag C Nollvision (se 
definition i kap.5). 
Även: utveckla, bygga 
och underhålla miljön. 

En mer omfattande 
beskrivning av 
nollvisionen och hur 
företaget skall uppnå 
dessa mål finns i deras 
hållbarhetsrapport. 

Företaget eftersträvar 
att uppnå sin 
värdegrund genom att 
till exempel mäta 
koldioxidutsläpp, vilket 
redovisas som en 
minskning jämfört med 
tidigare år. 

Tabell 8 Byggnadsbranschen - Värdegrund 

Enligt Bravo et al. (2012, s. 134) påverkar ett företags värdegrund hur dess CSR-engagemang 

ser ut. Värderas exempelvis ett samhällsansvar högt redan i företagets värdegrund, kommer 

CSR-konceptet ses mer som ett hjälpmedel i identitetsstärkandet än som ett koncept för sig 

som företaget borde tillämpa (Bravo et al, 2012, s. 134). I Företag A:s hållbarhetsrapport 

framgår tydliga tabeller över företagets påverkan på miljön genom årliga utsläpp,  där varje år 

jämförs med föregående år. Detta görs för att påvisa företagets årliga minskade utsläpp, vilket 

kan anses falla under företagets värdeord ansvar. I företagets uppförandekod framgår även 

etiska riktlinjer för hur de anställda skall bete sig gentemot varandra. Exemplevis står det att 

de anställda inte skall engagera sig i kartellbildning, vilket också faller under värdeordet 

ansvar, men i detta fall främst för att skydda sitt varumärke. Detta är ett konkret exempel där 

vi tydligt kan se förbättringen som ett resultat av målsättningen. Ärlighet, respekt, tillit, 

ansvar, fokus och enkelhet är de värdeord som Företag A värderar högst. Detta visas åter igen 

tydligt i företagets uppförandekod av hur de anställda ska agera i sitt handlande gentemot 

kund. Som exempel vill företaget med värdeordet fokus förmedla att företaget genom att agera 
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utifrån fokus på kunden, medarbetaren och samhället, vill skapa ett mervärde. Värdeordet 

ärlighet innebär att företaget skall vara ärligt mot sina intressenter. I Företag A:s egen 

miljöbroschyr visar det för sina intressenter hur företaget minskar sin användning av skadliga 

ämnen samt hur dess intressenter kan minska sin negativa påverkan på miljön, vilket är i 

enlighet med värdeordet ärlighet. Med värdeordet Respekt menar Företag A att det skall 

respektera alla typer av individer. Företagets samarbete med en välgörenhetsorganisation 

stämmer med detta värdeord, då det visar respekt genom att stödja samtliga individer som 

ingår i organisationen. Företag A ställer krav på de samarbeten det går in i, vilket är att 

värderingarna skall gå hand i hand med företagets. I och med detta krav, skapas en form av 

ömsesidig respekt mellan företaget och samarbetspartnern. Företag A lämnar även ett grönt 

sidoanbud vid projekt som överstrider 50 miljoner kronor, vilket också reflekterar värdeordet 

ansvar. I och med detta bedömer vi att Företag A värderar ett samhällsansvar i företagets 

värdegrund och med andra ord använder CSR-konceptet som ett hjälpmedel att stärka sin 

identitet. Chong (2009, s. 115) menar att företag bör utveckla sin CSR-strategi utifrån sin 

värdegrund, då detta kan resultera i ett starkare engagemang hos de anställda när det gäller 

företagets CSR-arbete. Forskaren menar att detta med tiden kan stärka företagets identitet på 

marknaden (Chong, 2009, s. 115). Detta är även i enlighet med Bravo et al. (2012, s. 134) 

som menar att ett företags ansvarstagande förmedlar vilken identitet företaget har. I och med 

resonemanget ovan, anser vi att Företag A:s CSR-arbete är grundat på dess värdeord och 

förmedlar därmed dess identitet.  

 

Företag B:s värdeord (kvalité, miljö och förtroende) går, liksom Företag A, även att finna i 

sekundärdata via företagets policy. Med kvalité strävar företaget att ständigt höja sin kvalitet 

för att därigenom skapa förtroende från kunder, medarbetare och samhället i stort. Ett annat 

område som värderas högt, enligt dess företagspolicy, är fokus på miljö genom att förebygga 

föroreningar och utsläpp i naturen. Bravo et al. (2012, s. 135) menar att ett företag kan 

använda sig av CSR-konceptet som redskap för att på ett enklare sätt förmedla sina 

värderingar och därigenom stärka sin identitet. Vi bedömer att Företag B motiverar sitt CSR-

arbete utifrån sin värdegrund, då det värdesätter sina anställdas arbetsmiljö och kontrollerar 

sin negativa påverkan på miljön. Det vi framförallt reagerar på när vi läser i Företag B:s 

företagspolicy är ”vi verkar för att ständigt förbättra oss och vårt systematiska arbete med 

kvalitet, miljö och arbetsmiljö”. Detta kan anses låta bra, men presentationen över hur detta 

skall uppnås saknas. Detta får oss att ifrågasätta Företag B:s hantering av vad det faktiskt 

bidrar med baserat på sina tre värdeord (kvalité, miljö och förtroende) och därmed även sin 

identitet. Exempelvis, skulle en dokumentation över hur den förebyggande processen i 

Företag B:s byggnadsprojekt går till och hur mycket det faktiskt bidrar med för att minimera 

de skadliga utsläppen stärka identiteten. Chong (2009, s. 115) menar att företag kan stärka 

sina anställas engagemang i dess CSR-arbete, om företag utvecklar sin CSR-strategi utifrån 

sin värdegrund. Chong (2009, s. 115) menar att detta med tiden kan stärka företags identitet. 

Då Företag B tycks sakna dokumentation om sitt CSR-arbete, anser vi det tvivelaktigt 

huruvida de anställdas engagemang i CSR-frågor kan stärkas. Detta kan i ett senare läge 

försämra Företag B:s möjlighet att stärka sin identitet via sitt CSR-arbete. Vi kan dock inte 

bedöma detta med säkerhet, då vi inte har intervjuat Företag B:s anställda i denna fråga.  

 

Företag C:s värdeord står för en nollvision, det vill säga noll miljöincidenter, noll 

arbetsrelaterade olyckor, noll etiska överträdelser, noll förlustprojekt och nollnegativ 

kvalitetseffekt. Företaget vill dessutom utveckla, bygga och underhålla miljön. Detta finns 

dokumenterat i företagets hållbarhetsrapport med en välformulerad beskrivning av hur det 

arbetar med dessa värdeord i den dagliga verksamheten, men även hur företaget väver in 

dessa värdeord i sin framtidsvision. Det framgår både i företagets hållbarhetsrapport, samt i 
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intervjun med Företag C:s respondent Sanna, att dess kärnverksamhet är att skapa hållbara 

lösningar och sträva efter att bli ledande inom kvalité, ”grönt byggande”, arbetsmiljö, etik och 

risk management. Eftersom Företag C:s värdegrund redan utgår från ett väsentligt område 

inom CSR, med fokus på skapande av ett ”grönare” samhälle, medför det känslan av att 

företaget redan vid start utgick ifrån ett miljötänk och därefter önskat bli identifierat med 

detta. Att involvera sig i samhällsfrågor är också något som Företag C fokuserar på. Då 

handlar det framförallt om att utbilda både personal och övriga intressenter inom områdena 

”grönt”, arbetsmiljö, affäretik, green-know-how, technical-know-how samt säkerhet genom 

att sin kompetens. Bravo et al. (2012, 135) finner att CSR kan användas som ett hjälpmedel 

till att förmedla ett företags värderingar, och därmed sin identitet. Vi bedömer att Företag C är 

ett typexempel på detta. Företag C trycker framförallt på sitt miljöengagemang, men visar 

även på ett samhällsansvar då det exempelvis efter att stormen Sandy drog in över New York, 

utbildade en stor grupp av företagets anställda i USA. De utbildades dels i hantering av det 

våld som uppstod på gatorna och dels i att hjälpa människor att lättare få tillgång till tillfälliga 

skydd. Enligt Chong (2009, s. 115) stärker ett företag sina anställdas engagemang om dess 

CSR-arbete grundar sig på dess värdegrund. Vi bedömer att Företag C skapar goda 

förutsättningar till att stärka sina anställdas engagemang, då det låter dem vara en del av 

företagets CSR-arbete. Eftersom Företag C vill bli ledande inom exempelvis etik och genom 

värdesättningen uppnå noll etiska överträdelser, anser vi att detta CSR-engagemang 

förstärker denna bild av företaget. Ett ytterligare exempel på hur Företag C förstärker 

värdesättningen noll miljöincidenter är att det i sin hållbarhetsrapport presenterar ett minskat 

koldioxidutsläpp gentemot föregående år. Med andra ord bedömer vi att Företag C motiveras 

av att stärka sin identitet och förmedla sin värdegrund med sitt CSR-arbete.  
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Intressenternas roll 

Företag A Intervju Sekundärdata Konkretexempel 

Intressenternas roll Kunderna: stat och 
kommun, privata 
investerare samt 
studenter är viktigaste 
intressenterna 

Företaget nämner inte 
vilka deras 
intressenter är i 
sekundärdata. 
Däremot presenteras 
hur företaget rent 
allmänt arbetar mot 
intressenterna, vilket 
klargörs i dess 
uppförandekod. 

Det går ej att finna 
konkreta underlag i 
sekundärdata 
beträffande hur 
intressenterna de facto 
uppfattar företagets 
bemötande. Däremot 
nämnde Sören 
arbetsmarknadsdagar 
under vår intervju 

Företag B Kunderna: stat och 
kommun samt privata 
investerare är de 
viktigaste 
intressenterna. 
Däremot önskar 
företaget att fler 
studenter skulle 
ansluta som 
intressenter. 

Det går inte att finna 
någon dokumentation 
om vilka företagets 
intressenter är. 
Däremot framhålls att 
företaget noga följer 
regelverken.  

Genom avsaknad av 
basala sekundärdata är 
det självfallet mycket 
svårt att finna konkreta 
exempel, men däremot 
framgår att samarbetet 
med ett fackförbund är 
mycket utvecklat.  

Företag C Anställda, 
underleverantörer, 
investerare, 
studenter, kunder, 
politiker, myndigheter 
och internationella 
organisationer, anser 
företaget som 
viktigast. 

Samtliga intressenter 
presenteras i 
företagets 
hållbarhetsrapport 
samt hur företaget tar 
ansvar gentemot 
dessa intressenter. 

Ett konkret exempel om 
hur företaget går till 
väga för att möta så 
stor andel av dess 
intressenter som 
möjligt, är att anordna 
arbetsmarknadsdagar 
där samtliga grupper är 
inbjudna. Där finns 
möjlighet att ställa 
frågor till företaget. 

Tabell 9 Byggnadsbranchen – Intressenternas roll 

Enligt Företag A:s respondent, Sören, är företagets primära intressenter kunderna som i detta 

fall framförallt är stat, kommun, trafikverket och stora privata investerare. Samtidigt nämner 

Sören även en annan viktig intressentgrupp; studenterna, i och med att de kan bli företagets 

framtida medarbetare. Det gäller därför att vara lyhörd gällande både studenternas behov om 

deras framtida potentiella arbetsplats och samtidigt företagets kunder, stat och kommun, 

beträffande dessa kunders krav för byggprojekt. Branco och Rodrigues (2008, s. 687) har 

funnit i sin forskning att ett företag tar ansvar i syfte att förbättra sin relation till sina 

intressenter samt att möta de påtryckningar det möter från dessa. Även Lattemann (2009, s. 

437) menar att företag bör känna till sina intressenter och de krav dessa ställer. Företag A:s 

respondent Sören, säger att företaget märkt av en stor förändring i studenternas krav på de 

företag de söker arbete hos. Idag är inte endast löneförmåner högprioriterade, utan även 

faktorer som vad företaget står för värderingsmässigt, exempelvis dess bidrag till samhället 

och dess arbete för att begränsa sin negativa miljöpåverkan. Företag A använder sig av 

arbetsmarknadsdagarna för att nå ut till en av sina viktigaste intressentgrupper, studenterna, 

där det kan möta studenternas ökade krav genom att berätta om sin verksamhet, allt ifrån 

värderingar till olika typer av ansvar företaget tar i samhället. Där kan företaget konkret 
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presentera exempelvis hur det minskar sitt koldioxidutsläpp, vilket även är påvisat i företagets 

hållbarhetsrapport. Det ansvar företaget tar till denna typ av intressenter är att det sponsrar 

evangemang, håller i utbildningar och påverkar utbildningarna genom sitt engagemang i 

programråden. Företaget har även industridoktorander som förser Företag A med ny forskning 

och dessa doktorander finns tillgängliga för studenterna. Detta överensstämmer med Branco 

och Rodrigues (2008, s. 687) teori om att företaget tillämpar CSR för att få en närmare 

relation till sina intressenter och samtidigt möta de krav de har på Företag A. Detta stämmer 

även överens med det Lattemann et al. (2009, s. 437) menar att företag bör känna till sina 

intressenter och de krav dessa ställer och således basera sin CSR-kommunikation utifrån 

detta. Denna bedömning gör vi utifrån vad Sören har nämnt under intervjun och dess 

uppförandekod. I företagets uppförandekod framgår att det skall nå ut till sina intressenter 

genom ärlighet samt genom att göra affärer på ett etiskt och korrekt sätt. Däremot finner vi 

inget konkret exempel i sekundärdata på hur företaget skall kunna genomföra detta. I 

företagets uppförandekod går det även att utläsa hur företaget arbetar och går tillväga för att 

möta sina intressenters krav. De påtryckningar Sören nämner som företaget känner från sina 

intressenter, stat och kommun, är att byggnadsprojekt skall vara miljövänliga. Detta är i 

normalfallet ett dyrare alternativ, och då dessa kunder är priskänsliga väljs därför oftast ett 

billigare alternativ om ett sådant finns tillgängligt. Med detta faktum ifrågasätter vi Företag 

A:s marknadsföring av sig självt på exempelvis arbetsmarknadsdagarna, där det undervisar 

om sitt arbete för att värna om miljön, men i själva verket tycks majoriteten av företagets 

byggnadsprojekt bli utförda på det mindre miljövänliga sättet. Företaget accepterar dessa 

senare byggnadsprojekt, eftersom det är kunden som finansierar projektet och att det 

genereras pengar är samtidigt ett krav från de privata investerarna. Detta bedömer vi som en 

konsekvens av att ha tre helt skilda intressenter i en och samma grupp: de primära 

intressenterna.  

 

Enligt Företag B:s respondent, Sven, består företagets primära intressenter av kunderna, 

medarbetarna och moderbolaget i Finland. Företag B:s kunder, liksom Företag A:s, består 

främst av stat och kommun, som enligt Sven ställer höga krav på företaget framförallt vad 

gäller arbetsmiljön och att företagets entreprenader ska vara ekonomiskt stabila och leverera 

konkurrensmässiga priser. Lattemann et al. (2009, s. 437) finner att företag bör känna till sina 

intressenter och de krav dessa ställer och utgå från detta i företags CSR-kommunikation. Vi 

finner i intervjun med Företag B att det känner till de krav dess intressenter ställer, vilka är att 

företaget skall hålla bästa ekonomiska pris, platschefen och arbetsledaren skall ha 10 års 

erfarenhet av motsvarande arbete samt att regelverken skall följas. Utifrån dessa krav 

bedömer vi att företaget känner till sina primära intressenters krav. Däremot anser vi inte att 

företaget utgår utifrån dessa krav i sin CSR-kommunikation. Sven menar att företaget tar ett 

CSR-ansvar genom att erbjuda sina anställda god arbetsmiljö under sina projekt. Företaget 

sponsrar även ibland ungdomsidrotter och ungdomsverksamheter, då företaget anser att dessa 

aktiviteter tillför samhällsnytta. Vi bedömer inte att dessa CSR-arbeten grundas på de krav 

företagets intressenter ställer på det, varför vi inte heller kan bedöma om Företag B agerar i 

enlighet med Lattemann et als. (2009, s. 437) slutsatser. Dessvärre ger inte den dokumentation 

som finns tillgänglig idag tydliga svar, som exempelvis hur företagets värdegrund (kvalité, 

miljö och förtroende) används i företagets dagliga arbete. Vi bedömer att ett dokumenterat 

underlag över verksamheten skulle underlätta de frågor som dyker upp. Det faktum att det 

dagliga arbetet och att det företaget rent konkrent kan erbjuda inte framkommer, på 

exempelvis dess hemsida eller i andra sekundärdata, skapar en känsla av inkonsekvens vad 

gäller värdeorden kvalité och förtroende. Sven nämnde under intervjun att han fann det tråkigt 

och rent av sagt konstigt att Företag B har haft så få arbetssökande nyexaminerade studenter. 

Vi ställde då följdfrågan till Sven hur Företag B går tillväga för att möta dessa studenters 
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behov i syfte att ändra detta faktum. Det kunde inte Sven svara på mer än att företaget kunde 

erbjuda goda löneförmåner samt en plats på ett expanderande företag, men däremot hur 

företaget når ut till studenterna fick vi inget svar på. Det har framgått att företag behöver 

erbjuda mer än en bra lön för att kunna attrahera nyexaminerade studenter. Vi bedömer utifrån 

detta att Företag B inte har tillräckligt med kunskap om denna intressentgrupp för att kunna 

möta dessa krav. Eftersom Företag B inte verkar besitta kunskap om en av sina viktigaste 

intressenter, studenterna, bedömer vi att företaget ligger i riskzonen att tappa betydelse hos 

denna intressentgrupp. Branco och Rodrigues (2008, s. 687) finner att företag tillämpar CSR 

för att stärka sin relation till sina intressenter och möta dess krav. Vi bedömer således att 

Företag B inte tillämpar CSR i syfte att stärka sin relation till studenterna.  

 

Enligt Företag C:s respondent, Sanna, har det många intressenter som sträcker sig från 

kunder, investerare, anställda och underleverantörer, till politiker, myndigheter och 

internationella organisationer som Global Compact. Hon beskriver även studenter som en 

viktig intressentgrupp, då dessa dels kan vara framtida potentiella medarbetare men även 

kunder. I Företag C:s hållbarhetsrapport visas även en överskådlig bild över de intressenter 

som kan tänkas påverkas av företagets projektbyggen: kunder och användare, aktieägare, 

anställda, leverantörer, statliga agenturer, media, lokala föreningar samt ideella föreningar. 

Företaget anser sig självt genomföra ett gediget CSR-arbete i och med att det försöker att 

möta samtliga av sina intressenters behov i så stor utsträckning som möjligt. Branco och 

Rodrigues (2008, s. 687) finner att företag tenderar att tillämpa CSR för att förbättra 

relationen till sina intressenter samt anpassa sig efter deras normer. Vi bedömer att Företag C 

tillgodoser sina intressenter genom sitt CSR-arbete. Denna bedömning gör vi då företaget, 

under sin överskådliga intressentkarta i sin hållbarhetsrapport, utförligt beskriver hur det 

arbetar och skall arbeta för att möta intressenternas behov. I hållbarhetsrapporten presenteras 

flera konkreta åtgärder på hur företaget utvecklas mot ett långsiktigt hållbart varumärke. Ett 

exempel på detta är hur företaget årligen minskar sitt koldioxidutsläpp samtidigt som det 

redovisar hur mycket pengar företaget sparar in. Lattemann et al. (2009, s. 437) menar att 

företags CSR-kommunikation bör grundas på intressenternas krav för att få en närmare 

relation till dessa. Därför är det viktigt för företag att känna till sina intressenter och de krav 

dessa ställer (Lattemann et al., 2009, s. 437). Företag C är väl medvetet om vilka dess primära 

och sekundära intressenter är, då det har en överskådlig intressentkarta i sin 

hållbarshetsrapport. Detta har det för att kunna möta de påtryckningar samtliga av dessa 

intressenter ställer. Sanna beskriver att ”framtidsdagarna” är ett effektivt sätt att möta sina 

intressenters förväntningar, då samtliga intressentgrupper får chans att ställa frågor och får 

information om Företag C:s verksamhet, med ett extra fokus på ”gröna frågor”.  Företaget 

bjuder under dessa dagar in politiker, myndigheter, leverantörer, underleverantörer, allmänna 

intressentorganisationer och ibland även konkurrenter.  
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Varumärke och positionering 

Företag  Intervju Sekundärdata Konkretexempel 

Företag A Sören menar att i stort 
sett är allt i dagsläget 
reglerat, vilket gör att 
företaget har fått ett 
starkare varumärke.  

Det är reglerat i 
företagets 
uppförandekod hur de 
anställda skall agera. 
Det finns 
dokumenterat om 
vilken 
miljöorganisation 
företaget sponsrar. 

Kartellbildningar är inte 
tillåtna, inte heller att 
engagera sig i 
aktiviteter som kan 
leda till 
intressekonflikter. Dock 
inte dokumenterat hur 
företaget sponsrar 
miljöorganisationen. 

Företag B                 Sven anser att ingen 
marknadsföring eller 
strategi behövs för 
varumärket. 

Har vunnit pris för 
bästa tillväxtföretag år 
xxxx. Motivering: ”För 
en strategiskt 
träffsäker utveckling” 

Inget konkret exempel 
varken i intervjun eller 
sekundärdata angavs. 

Företag C Företaget arbetar för 
säker arbetsmiljö 
vilket stärker deras 
varumärke och 
positionering. 

Står i företagets 
hållbarhetsrapport att 
man utbildar inom 
områdena säkerhet, 
”green know-how”, 
”technical know-how”. 

Vi har inte funnit något 
konkret exempel på 
hur faktorerna i 
sekundärdata omsätts i 
konkreta exempel  

Tabell 10 Byggnadsbranchen – Varumärke och positionering 

Företag A:s respondent, Sören, bekräftar att varumärket ändrats påtagligt genom åren och 

marknadsföringen har blivit mer uppstyrd och kontrollerad. Detta gäller inte endast den 

fysiska marknadsföringen, utan även medarbetarnas agerande. I Företag A:s ”code of 

conduct” går att utläsa listade regler för hur medarbetarna ska förhålla sig lojala gentemot 

företaget i takt med agerandet gentemot kund. Eftersom Företag A vill bli associerat med och 

förmedla ett intryck av samhälls- och miljöansvar ger en uppförandekod ett trovärdigt intryck 

av företaget. I företagets uppförandekod är det reglerat vad som inte är tillåtet för de anställda. 

Exempelvis får de anställda inte engagera sig i kartellbildning eller aktiviteter som kan leda 

till intressekonflikter, utnyttja relationer till affärspartners, ta emot personliga gåvor eller 

tjänster till ett värde som överstiger fastställd nivå. Hur sedan medarbetarna agerar utifrån 

denna uppförandekod, eller hur de följs upp av företaget, framgår varken ur dess sekundärdata 

eller under intervjun med Sören. Graafland (2002, s. 134-135) finner att anledningen till 

varför ett företag tillämpar CSR är för att stärka sitt varumärke. Detta gör Företag A genom 

sitt CSR-arbete, då det dels vill ge intryck av samhälls- och miljöansvar i sin code of coduct 

och dels genom sitt samarbete med en miljöorganisation och en välgörenhetsorgansiation. I 

och med dessa samarbeten engagerar Företag A sig i ”cause-related marketing”, vilket innebär 

att företag samarbetar med välgörenhetsorganisationer i syfte att förbättra sin image (Jobber 

och Fahy, 2009, s. 36). Nan och Heo (2007, s. 67-68) menar att ett företags varumärke kan 

stärkas av att sammankopplas med en välgörenhetsorganisation i och med att konsumenterna 

erhåller en bättre bild av företaget. Ännu ett sätt att stärka varumärket är att skapa relationer 

till potentiella framtida medarbetare. Detta uppnår det genom att exempelvis vända sig till 

sex-åringar och nio-åringar för att dessa ska få en positiv bild av byggnadsbranschen. Som 

nämnts tidigare engagerar sig Företag A i projektet matteskolan som även är ett sätt att skapa 

relationer till potentiella framtida medarbetare. Sören menar även att detta projekt kommer att 

gynna företaget i framtiden. Dock finner vi inga sekundärdata angående detta projekt, vilket 

gör att vi inte kan bedöma i vilken utsträckning företaget faktiskt engagerar sig i projektet. 

Sören menar dock att detta är ett relativt nystartat projekt, vilket kan vara anledningen till 
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bristen på underlag. Graafland och Mazereeuw-Van der Dujin Schouten (2012, s. 392) finner 

att företag kan vinna marknadsandelar och därmed förbättra sin position på marknaden genom 

sitt CSR-arbete. Då Företag A är ett av de ledande företagen inom byggnadsbranschen, 

bedömer vi, i enligthet med Graafland och Mazereeuw-Van der Duijn Schouten (2012, s. 

392), att Företag A erhållit denna starka position med hjälp av sina olika samarbeten samt 

utarbetade ”code of conduct”.  

 

Företag B vill bli associerat med kvalitet, förtroende, miljö, och bli ansett som en god 

samarbetspartner, vilket Grönroos (2008, s. 320) definierar som företagets identitet. Företag 

B:s respondent, Sven, menar att eftersom företaget i första hand riktar sig mot stat, kommun 

och större privata beställare, är det inte i samma behov av reklam som andra branscher. Han 

menar att den enda typ av marknadsföring Företag B behöver är att göra ett bra arbete när 

företaget är ute hos kund och med detta skapa sig ett gott rykte. Nan och Heo (2007, s. 67-68) 

menar att ett företags varumärke kan stärkas ifall det engagerar sig i ett samarbete med en 

välgörenhetsorganisation. Företag B nämnde under intervjun att det ibland sponsrar 

ungdomsidrotter och ungdomsverksamheter. Vi kan dock inte bedöma huruvida Företag B 

sponsrar dessa verksamheter för att stärka sitt varumärke, då Sven menar att detta inte görs i 

marknadsföringssyfte, utan att det snarare handlar om att hjälpa sådana organisationer som 

bidrar med samhällsnytta och som behöver företagets hjälp. Då det även saknas 

dokumentation angående detta CSR-engagemang, kan vi inte bedöma att det skall göras i 

syfte att stärka varumärket. I och med detta kan vi inte bedöma Företag B:s motiv bakom CSR 

i enlighet med Nan och Heos (2007, s. 67-68) slutsatser, då det inte har ett tillgängligt 

skriftligt material som presenterar dess CSR-arbete som i sin tur skulle kunna förstärka 

företagets varumärke. Trots detta har Företag B expanderat till andra orter och enligt Sven 

blivit mer igenkänt inom byggnadsbranschen, vilket framförallt beror på god ryktesspridning. 

Företag B:s CSR-arbete riktas framförallt mot företagets anställda, vilka är källan till en god 

ryktesspridning. Ett konkret exempel på att Företag B har lyckats expandera är genom det pris 

det vunnit som ”årets tillväxtföretag” i sin region. Utifrån detta bedömer vi att Företag B 

handlar i enlighet med Graafland och Mazereeuw-Van der Dujin Schoutens (2012, s. 392) 

slutsats om att företag erhållit en starkare position på marknaden och vunnit marknadsandelar 

genom sitt CSR-arbete. Med andra ord anser vi att Företag B motiverar sitt CSR-arbete utifrån 

förutsättningen att förbätta sin position på marknaden.  

 

Företag C vill bli associerat med värdeskapande för kunder och aktieägare, där hög prioritet 

läggs på en säker arbetsmiljö och ett öppet företagsklimat. Företag C:s respondent, Sanna, 

menar att genom ett öppet företagsklimat där de anställda vågar diskutera, reagera och agera, 

resulterar i en arbetsplats där alla trivs och mår bra. Genom detta, menar Sanna, stärks även 

varumärket eftersom det är de anställda som är ute och träffar kunder. Vidare framför Sanna 

att företaget även satsar på att dess rekrytering ska leda till ökad mångfald, vilket normalt är 

en förutsättning för att nå ökad lönsamhet och bli en attraktiv arbetsgivare. Företag C arbetar 

för detta genom att satsa på sina anställdas trevnad och genom dessa kunna förmedla sitt 

budskap ut mot kund, som även det är en viktig faktor i stärkandeprocessen för ett varumärke. 

För att kunna skapa ett attraktivt varumärke gäller det alltså att lära känna sina primära 

intressenter bättre, vilka i Företag C:s fall både är kunder och medarbetare. Företag C vill ge 

en image av en attraktiv arbetsgivare hos sina intressenter och då gäller det att skapa bästa 

förutsättningar för detta. Företag C vill även ses som det ledande företaget inom området 

”grönt”handlande. Graafland (2002, s. 134-135) finner att anledningen till att ett företag 

tillämpar CSR är att stärka sitt varumärke. Företag C:s CSR-arbete rör framförallt områdena 

”grönt”, arbetsmilö och affärsetik. Sanna berättar att företaget gör detta för att hög etik ger 

dem ökad sinnesfrid samtidigt som det stärker företagets varumärke.  Nan och Heo (2007, s. 
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67-68) menar att ett företag kan förbättra sina intressenters attityd gentemot varumärket, om 

företaget marknadsför sitt engagemang i CSR-arbete. Vi bedömer att Företag C har insett 

fördelarna med att marknadsföra sitt CSR-arbete inom området ”grönt”, då det dels blivit 

utnämnt till det bästa gröna företaget på marknaden av Sunday Times och dels via den 

redovisning företaget presenterar av sin årliga minskning av koldioxidutsläpp. Företag C är i 

USA känt för att ha en säker arbetsmiljö. Vid byggandet av Meadowland Stadium inleddes 

exempelvis varje morgon med att de över 1000 anställda gjorde ett gymnastikpass för att 

värma upp leder och muskler. Graafland och Mazereeuw-Van der Duijn Schouten (2012, s. 

392) finner att ett företag kan vinna marknadsandelar och därmed förbättra sin 

marknadsposition genom att tillämpa CSR. I och med att Företag C är ett av de ledande 

företagen inom byggnadsbranschen, bedömer vi att det insett fördelarna med ett CSR-arbete, 

vilket är i enlighet med vad Graafland och Mazereeuw-Van der Duijn Schouten (2012, s. 392) 

finner. Utifrån ovanstående resonemang bedömer vi att Företag C motiveras av att stärka sitt 

varumärke samt förbättra sin position på marknaden genom sitt CSR-arbete.  

 

6.1.2 Rekryteringsbranschen 

Inom rekryteringsbranschen har vi samlat in data från fyra företag, vilka alla bedriver 

liknande rekryteringsverksamhet. Alla fyra av dessa är även verksamma på den internationella 

marknaden och har över 250 anställda, vilka vi därför klassar som stora företag. Däremot har 

Företag 2 till skillnad från de tre andra fallföretagen sin största marknad samt huvudkontor i 

Sverige. Trots detta har företaget ändå färre anställda på den svenska marknaden, varför vi 

därmed klassar Företag 2 som ett medelstort företag. Nedan kommer vi att analysera 

företagen inom rekryteringsbranschen utifrån den teoretiska referensram som vi presenterat i 

kapitel tre. Vi kommer här analysera de motiv som vi har valt som utgångspunkter: 

Värdegrund, Intressenternas roll samt Varumärke och Positionering.  
 

Värdegrund  

Företag Intervju Sekundärdata Konkret exempel 

Företag 1 Laganda, kundfokus, 
entreprenörskap och 
ansvar. 

I enlighet med 
företagspolicy. 

Placerad på listan över 
”bästa arbetsplats” i 
Sverige. Grundat på 
satsning av friskvård, 
ledarskap och 
delaktighet bland 
medarbetarna. 

Företag 2 Keen, Lean och Seen. Stämmer i enlighet 
med företagspolicyn. 

Finns dock inget 
konkret exempel 
dokumenterat. 

Företag 3 To know, to serve, to 
trust. 

Går i linje med 
företagspolicyn och 
dokumenterade 
grundvärderingar. 

Utnämnt till 
auktoriserat 
rekryteringsföretag, 
vilket betyder att det 
uppfyller högt ställda 
etiska krav. 

Företag 4 People, knowledge och 
innovation.  

Detta går att finna 
dokumenterat i 
företagets 
sekundärdata.  

Utnämnt till ett av 
världens mest etiska 
företag.  

Tabell 11 Rekryteringsbranchen - Värdegrund 
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Företag 1:s värdeord står för laganda, kundfokus, entreprenörskap och ansvar. Bravo et al. 

(2012, s. 134) finner att värderingar reflekterar vilken typ av ansvarstagande företaget vill ta 

samt även företagets identitet. I Företag 1:s företagspolicy presenteras även en utfästelse till 

dess intressenter om ”att bättre arbete ger bättre liv”. Ur Företag 1:s hållbarhetsrapport 

framgår att företaget värderar arbete som ett primärt behov hos människan och därför menar 

det att det ligger ett ansvar hos företaget att tillgodose att detta behov inte endast är baserat på 

en individuell nivå utan även ur ett samhällsperspektiv. Chong (2009, s. 115) finner att företag 

som utvecklar sin CSR-strategi utifrån sin värdegrund har större möjlighet att engagera sina 

anställda i företagets CSR-arbete. Detta kan även med tiden stärka ett företags identitet på 

marknaden (Chong, 2009, s. 115). Företag 1:s respondent, Alex, menar att det är viktigt att 

vara lyhörd gentemot sina kunder men samtidigt lika viktigt gentemot sina medarbetare, som 

är källan till att företagets tjänster uppnår sitt syfte. Företaget erbjuder därför sina medarbetare 

utveckling med entreprenörskapsutbildningar samt laganda genom arrangemang som 

medarbetarna deltar i tillsammans. Företaget har bland annat tagit fram ”berömappen”, som 

övningsmedel i att både kunna ge och ta emot komplimanger från varandra. Företaget satsar 

även på friskvård, genom att uppmuntra till motion med lagsport och löpning för sina 

medarbetare. Vi bedömer att dessa strategier är ett sätt att engagera Företag 1:s anställda i sitt 

CSR-arbete, och är därför i enlighet med Chongs (2009) resultat. Bravo et al. (2012, s. 134) 

finner även att ett företags värderingar reflekterar vilken typ av ansvarstagande det vill ta och 

förmedlar dess identitet. Vi bedömer att Företag 1 förmedlar sin värdegrund och sin identitet 

via sitt CSR-arbete, dels baserat på att det fått utmärkelsen över ”bästa arbetsplatsen i 

Sverige”, och dels dess strategiska satsning på friskvård, ledarskap och delaktighet för 

medarbetarna. Utmärkelsen är tydlig, men vi saknar dock en skriftlig presentation över vad 

kunderna och medarbetarna har för åsikter beträffande deras dagliga rutiner på arbetsplatsen. 

Dessa synpunkter anser vi skulle klargöra bilden av hur företaget faktiskt lever upp till 

utmärkelserna. Ännu ett exempel på att Företag 1 förmedlar värdeorden och sin identitet är 

genom att det är ansvarsfullt och fokuserar på barn och ungdomar i sitt CSR-arbete. Företaget 

skänker exempelvis pengar till Ungcancer. När företaget sponsrar dessa typer av 

organisationer eller går in i sambarbeten är det viktigt att orgnaisationerna följer samma etiska 

riktlinjer som Företag 1 samt har likartade värderingar. Organisationerna skall även sträva 

efter mångfald och se fördelar med friskvård samt bidra till barn- och ungdomsverksamhet. I 

och med detta anser vi att Företag 1 motiverar sitt CSR-arbete utifrån sin värdegrund.  

 

Företag 2:s värdeord står för Keen, Lean och Seen. Bravo et al (2012, s. 134) finner att 

värderingar reflekterar vilken typ av ansvarstagande företaget vill ta samt även företagets 

identitet. Företag 2:s värdegrund fokuserar framförallt på, och vänder sig till, sina anställda 

konsulter. Företaget vill förmedla sitt ansvarstagande till dessa men även till de organisationer 

där det kan finnas ett potentiellt samarbete. Således bedömer vi att Företag 2 stämmer överens 

med vad Bravo et al. (2012, s. 134) finner. Värdeordet Keen innebär att arbeta med ”hjärta 

och lust” och att det ska finnas ett driv hos de anställda att utvecklas. Det andra värdeordet, 

Lean, innebär att de anställda ska arbeta smart och med värdeordet Seen vill Företag 2 kunna 

förmedla att ”du är betydelsefull”. För Företag 2 är det viktigt att det finns en utarbetad tanke 

och ett syfte när det går in i samarbeten eller sponsringar. Detta ska kunna bidra till ett 

stärkande av varumärket samt lyfta fram det ansvar företaget tar. Således möter Företag 2 

Bravo et als. (2012, s. 134) resultat om att värdeorden reflekterar företagets identitet. Chong 

(2009, s. 115) menar att företag kan stärka sina anställdas engagemang i CSR-arbetet om dess 

CSR-strategi baseras utifrån värdegrunden. Detta kan därefter stärka företagets identitet på 

marknaden (Chong, 2009, s. 115). Företag 2 är bland annat huvudsponsor till SOS-barnbyar, 

vilket är ett sätt att förmedla sitt värdeord Seen, “du är betydelsefull” på. Dock saknas vidare 

dokumentation om vad företaget faktiskt har bidragit med till denna organisation. Företag 2 
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har, å andra sidan höga krav vad gäller vilka samarbeten det går in i, på grund av att det ska 

gå hand i hand med dess företagsimage. Vi anser det dock märkligt att inga av dessa 

samarbeten redovisas via företagets hemsida eller annan extern dokumentation. Sådan 

dokumentation skulle hjälpa oss att få en tydligare bild för de löften som Företag 2 

komminucerar att det står för. En dokumentation över hur företaget kan utlova att varje 

medarbetare i företaget kan känna sig sedd, hörd och betydelsefull saknas, dvs en 

uppförandekod där potentiella medarbetare och kunder konkret kan se hur företaget lever upp 

till sina löften. Värdeorden visar på att företaget värderar medarbetaren högt, vilken enligt 

Bravo et al. (2012, s. 134) skulle tyda på vilket ansvarstagande Företag 2 vill identifiera sig 

med. Det saknas en tillgänglig strategisk plan eller uppförandekod att ta del av, som kan visa 

potentiella medarbetare eller kunder hur företaget rent konkret lever upp till vad som utlovas. 

Vi kan inte finna belägg för att Företag 2:s CSR-strategi grundar sig på dess värdegrund och 

kan således inte bedöma vilken inverkan detta har på de anställdas engagemang i företagets 

CSR-arbete.  

 

Företag 3 lägger en stor värdering på långvariga relationer till sina företagskunder, genom 

värdeorden to know, serve and trust, där stort fokus läggs på att hjälpa företag att finna 

trovärdiga konsulter. ”När det gäller samarbetet med våra kunder gäller det att det endast är 

fokusering på att bygga långvariga och stabila relationer med kunder och att ha goda 

relationer i både goda och sämre tider”, förmedlade respondenten Linda. Företaget trycker 

på vikten av att finna en god matchning i vad företagskunderna söker efter, men stor vikt 

läggs även på de anställdas utveckling. Även Företag 3 arbetar enligt en strikt strategi, som 

går att ta del av i företagets hållbarhetsrapport: ”Genom att strikt följa våra företagsprinciper 

och grundvärderingar kan vi även sätta en standard för vår industri, ökad tillförlitlighet av 

våra intressenter och genom detta garantera en fortsatt hållbarhet för vår 

företagsverksamhet.” Företaget har inte ett lika väl utarbetat CSR-arbete i Sverige som i 

Holland, men arbetar efter de etiska centrala policies som genomsyrar hela koncernen. Bravo 

et al. (2012, s. 134) finner att ett företags värderingar reflekterar vilken typ av ansvar företaget 

vill ta samt även förmedlar dess företagsidentitet. Då Företag 3 är centralt styrt från sitt 

huvudkontor i Holland, där företaget har ett väl etablerat CSR-arbete grundat på tydliga och 

starka värderingar, bedömer vi att det är i enlighet med Bravo et als. (2012, s. 134) resultat. 

Däremot finner vi en baksida med att driva ett sådant centralstyrt CSR-arbete, vilket gör att 

företagets utrymme och befogenhet för att möta den lokala marknadens behov minimeras. 

Detta kan tyckas motsägelsefullt gentemot utfästelsen om att företaget fokuserar på att bygga 

stabila och långvariga relationer, vilket kan bli svårt om företaget inte kan möta den lokala 

marknadens behov. Chong (2009, s. 115) menar att ett företag som grundar sin CSR-strategi 

utifrån sin värdegrund, kan öka sina anställdas engagemang i företagets CSR-arbete. I och 

med att Företag 3 är så pass centralstyrt får de anställda på den lokala marknaden inte samma 

möjlighet att engagera sig i företagets CSR-arbete. Detta kan därefter minska de anställdas 

möjlighet att förstärka företagets identitet på den lokala marknaden genom CSR-arbetet 

(Chong, 2009, s. 115).  

 

Företag 4 värderar värdeordet innovation högt. Detta värdeord innebär att våga utmana 

normer och hitta nya och bättre lösningar. Företagets två andra värdeord: People och 

Knowledge, visar även de på att de bryr sig om sina anställda. Företag 4 trycker på att det 

värderar människors kompetens högt och att de endast tar hänsyn till detta i processen med att 

finna rätt matchning till sina företagskunder. Med andra ord lägger företaget ingen värdering i 

människans etniska eller religiösa bakgrund, vilket deras företagskunder inte heller kan kräva 

av dem. Knowledge innebär att företaget delar med sig av kunskap, expertis och dess resurser. 

Företaget anser att det är viktigt att samarbetspartnern har liknande värderingar vad gäller 
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människosyn och ansvar. I Företag 4:s hållbarhetsrapport går att utläsa att företaget ett år blev 

utnämnt till ett av världens mest etiska företag, som bevis på dess etiska ledarskap, CSR-

arbete och företagsverksamhet i stort. Detta tyder på att det främst inte är yttre påtryckningar 

som leder till att Företag 4 tillämpar ett CSR-arbete, utan att arbetet utgår från företagets inre 

värdegrund. Bravo et al. (2012, s. 134) finner att en anledning för företag att tillämpa CSR är 

att förmedla sin värdegrund. Med resonemanget ovan, kan vi således bedöma att Företag 4 

tillämpar CSR utifrån sin värdegrund. Företag 4:s samarbete med den lokala kommunen, 

påvisar ytterligare företagets identitet, då samarbetet går ut på att hjälpa nyanlända flyktingar 

till arbete i Sverige. Det tyder på ett samhällsansvar, då företaget menar att en av 

grundstenarna i ett hållbart samhälle även innefattar sysselsättning för individen. Detta är 

något som går att utläsa i företagets värdeord, med tanke på people och knowledge, det vill 

säga att det tillsätter rätt kompetens på rätt plats. Företag 4 förmedlar även värdeordet 

knowledge genom att det är med i diskussioner under politikerveckan i Almedalen, där 

företaget gärna vill ses som expert i frågor angående arbetsmarknaden. Detta är i enlighet med 

Chongs (2009, s. 115) resultat som menar att företag som grundar sin CSR-strategi på sin 

värdegrund kan öka sina anställdas engagemang i CSR-arbetet. Då de anställda på Företag 4 

får vara en del av CSR-arbetet eftersom de hjälper nyanlända flyktingar till arbete, bedömer vi 

att det ligger i linje med Chongs (2009, s. 115) resultat. Med andra ord bedömer vi att Företag 

4 motiverar sitt CSR-arbete med utgångspunkt att förmedla sin värdegrund och därmed stärka 

sin identitet.  

 

Intressenternas roll 

Företag Intervju Sekundärdata Konkretexempel 

Företag 1 Kunder och 
medarbetare. 

Bedriver kontinuerlig 
dialog med sina 
intressenter för att 
anpassa sig efter dessa. 

”Koncernchefskampanjen”, 
träningsmöjligheter, 
win4youth, ”berömappen” 
och studentmöten. 

Företag 2 Kunder och 
medarbetare. 

Finns ingen tillgänglig 
dokumentation om 
intressenterna.  

Finns inga konkreta 
exempel tillgängliga, som 
exempelvis kund- eller 
medarbetarundersökning. 

Företag 3 Kunder och 
anställda. 

I deras 
hållbarhetsrapport står 
att företaget vill skapa 
de bästa arbetena till 
så många som möjligt. 

Finns ingen tillgänglig 
kravlista på arbetsmiljön 
som det påstår sig strikt 
följa.  

Företag 4 Kunder och 
anställda. 

”Dela information som 
dess investerare och 
analytiker kräver” 

Finns inget konkret exempel 
om detta, förutom 
redovisning av börsen 

Tabell 12 Rekryteringsbranchen – Intressenternas roll 

Enligt Företag 1:s respondent, Alex, består företagets primära intressenter av företagets 

kunder, vilka dels är företag som söker ny arbetskraft och dels kandidaterna som söker nytt 

arbete. Branco och Rodrigues (2008, s. 685) finner i sin forskning att företag tenderar att satsa 

på ett CSR-arbete för att förbättra sin relation till sina intressenter och anpassa sig efter deras 

normer. Vi bedömer att Företag 1 möter Branco och Rodrigues forskning, då det driver 

kampanjer i sociala medier för att komma närmare sina intressenter. Ett exempel är den så 

kallade ”koncernchefskampanjen”, som innebär att hitta en sommarvikarie för sin VD. Detta 

görs för att fler potentiella intressenter ska få upp ögonen för företaget. I och med att Företag 

1 driver denna typ av kampanj, försöker det ta ansvar och hjälpa arbetslösa till tillfälligt 

arbete. Ännu ett exempel på hur det förbättrar sin relation via sitt CSR-arbete är att företaget i 
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dagsläget har lämnat sin tidigare strategi, att endast via annonser och TV-reklam möta den 

externa marknaden. Det fokuserar nu istället på att lära känna sina intressenter via sociala 

medier och låta dessa vara en del av företagets marknadsföring. I Företag 1:s 

hållbarhetsrapport framgår att det står för och främjar en livslång anställning för alla, utifrån 

individens personliga, familjära och geografiska behov och förmågor. Detta kräver en ständig 

dialog med dessa intressenter för att möta deras behov. Genom satsning på att ständigt hålla 

en tät dialog med sina intressenter via de sociala medierna, har Företag 1 möjlighet att lättare 

anpassa sig till dessas normer och krav. Företaget kan samtidigt utveckla och förbättra en 

närmare relationer till sina intressenter. Alex menar att det som representerar en entreprenör 

är att vara flexibel och lyssna till marknadsbehoven för att sedan kunna erbjuda produkter 

utifrån detta. Som nämnts tidigare utbildar Företag 1 sina medarbetare till att vara 

entreprenörer som besitter god kännedom om marknadsbehoven. Detta sker i syfte att 

företaget på ett mer effektivt sätt ska kunna utveckla produkter utifrån kundernas krav. Vi 

bedömer därför att Företag 1:s CSR-arbete med fokus på friskvård, barn- och 

ungdomsverksamhet är baserad på marknadens önskemål och behov. Detta överensstämmer 

med vad Lattemann et al. (2009, s. 437) menar, nämnligen att ett företags CSR-

kommunikation bör grundas på intressenternas krav för att få en närmare relation till dessa. 

Därför är det viktigt för företag att känna till sina intressenter och de krav dessa ställer 

(Lattemann et al., 2009, s. 437). I och med detta bedömer vi att ett starkt motiv bakom 

Företag 1:s CSR-arbete är att komma närmare sina kunder. Däremot tycks de övriga 

intressentgrupperna nästintill helt glömmas bort, i och med att det varken framgår under 

intervjun med Alex eller i sekundärdata hur Företag 1:s intressentkarta faktiskt ser ut och 

vilken strategi som används för att möta dessa intressenter. Vi anser att Företag 1:s CSR-

arbete motiveras utifrån möjligheten att få en närmare relation till sina primära intressenter.  

 

Enligt Företag 2:s respondent, Kajsa, består deras primära intressenter av kunder, medarbetare 

och aktieägare. Hon menar dock att företaget prioriterar kunderna högst. Det är dessa som är i 

behov av företagets hjälp, menar Kajsa. Samtidigt som Företag 2:s värdeord, Keen, Lean och 

Seen, riktar sig till potentiella medarbetare och utlovar dem den tjänst det kan erbjuda, vilket 

vi anser vara något motsägelsefullt. Kajsa vill dock understryka att företaget gör denna 

prioritering på grund av att det vill satsa på att ge en bra bild av företaget för att kunna 

attrahera nya företagskunder. Lattemann et al. (2009, s. 437) menar att det är viktigt för 

företag att lära känna sina intressenter och de krav de ställer. Med andra ord, om företag 

grundar sin CSR-kommunikation på intressenternas krav, kan detta leda till att de får en 

närmare relation till sina intressenter (Lattemann et al., 2009, s.437). De krav som Företag 2 

märker från sina större kundgrupper, är att företaget bör ha samarbeten med andra bra företag 

samt organisationer. Företag 2 satsar på att ta ansvar för att förebygga fattigdom genom sitt 

samarbete med SOS-barnbyar. Vi anser dock inte att Företag 2 lägger större vikt vid att lära 

känna sina primära intressenter och deras krav, utan snarare lägger vikt på hur det uppfattas 

av marknaden i stort. Branco och Rodrigues (2008, s. 687) finner att företag tillämpar CSR 

för att förbättra relationen till sina intressenter och möta dess krav. Kajsa nämnde under 

intervjun att Företag 2 möter sina intressenters krav genom sitt samarbete med SOS-barnbyar. 

Utifrån detta bedömer vi att företaget tillämpar CSR för att förbättra uppfattningen om 

företaget samt relationen till marknaden i stort, snarare än att tillgodose relationen till 

företagets primära intressenter. Företag 2 menar att det strävar att förbättra sin relation till 

medarbetarna och kunderna. Vi ifrågasätter dock varför företagets samarbeten och 

arbetsstrategier inte visas tydligt på dess hemsida. Vi har fått en bild av att prioriteringen 

ligger på att nå ut till en större publik snabbt, snarare än att nå ut till sina medarbetare. Vi gör 

den bedömningen, då Företag 2 lägger ned mer resurser på att marknadsföra sig själva via 
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TV-reklam och sponsring, än att dokumentera hur en vardag faktiskt kan se ut för en anställd 

på Företag 2.   

 

Företag 3 har lämnat tidigare annons- och TV-reklam till att nu fokusera på personliga möten 

och låta sina egna kandidater få agera marknadsföringspelare. Företaget arbetar relativt lite 

med CSR-frågor på den svenska marknaden, men har ett gediget arbete på den internationella. 

Varje år sammanträder representanter från varje land där företaget har verksamhet för att 

diskutera arbetsfrågor och arbetsmiljö och där sammanställa nya gemensamma policys och 

målsättningar för hela koncernen. På så sätt är Företag 3 förhållandevis centralt styrt. 

Lattemann et al. (2009, s. 437) menar att företags CSR-kommunikation bör grundas på 

intressenternas krav för att få en närmare relation till dessa. Därför är det viktigt för företag att 

känna till sina intressenter och de krav dessa ställer (Lattemann et al., 2009, s. 437). I Sverige 

påstår sig företaget lägga stort fokus på anställda, befintliga kunder samt även potentiella 

kunder. Hur detta arbete går till förefaller dock oklart både i respondenternas redogörelse, 

men även utifrån företagets årsrapporter. Vi utgår från att detta finns redovisat internt, med 

tanke på den redovisningsskyldighet företaget har gentemot sitt huvudkontor i Holland. Dock 

föreligger det ingen extern dokumentation över hur krav på exempelvis arbetsmiljön följs upp 

eller en sammanställning över hur medarbetarna samt kunderna upplever företaget, vilket får 

oss att delvis ifrågasätta dess strategi. Sådana uppgifter skulle ge den potentiella 

kunden/medarbetaren en klar bild över vad vederbörande kan förvänta sig av företaget. I 

Holland, exempelvis, är företagets intresseorganisationer betydligt större, mycket på grund av 

att arbetet rörande hållbarhet och samhällsfrågor är mer omfattande där. Det vi har funnit 

under vår intervju med Företag 3 är att det inte engagerar sig ytterligare i CSR-arbete på den 

svenska marknaden, förutom för sina anställda och då via arbetsmiljön. Företaget anser att 

lagarna i Sverige är så pass strikta att det ej behöver ta ansvar utöver vad lagarna säger. 

Däremot har de svenska medarbetarna rätt att ansöka till deltagande i VSO-projektet 

(volontärorganisationens projekt) ibland annat Central Amerika som Företag 3 erbjuder sina 

anställda att söka till. Med tanke på detta bedömer vi att Företag 3 varken möter Branco och 

Rodrigues (2008, s. 687) eller Lattemann et als. (2009, s. 437) konklusion om att företaget tar 

ansvar för att möta sina intressenters krav eller få en närmare relation till dessa. Vi baserar 

detta på att vi funnit att Företag 3 inte engagerar sig i att lära känna sina intressenter och 

förstå sig på dessa beträffande krav och påtryckningar. Anledningen till varför företaget inte 

drivs av intressenternas roll kommer vi presentera under sista avsnittet i analysen: 6.2 

Jämförelse.  

 

Ur ett företagsperspektiv är Företag 4 centralt styrt, vilket får till följd att dess vision, 

värderingar och andra varumärkesattribut är likvärdiga världen över. Företag 4 är samtidigt 

extremt lokalt, då rekryteringsbranschen, till skillnad från andra branscher, inte har en 

produktion utan endast kan anpassa sig efter efterfrågan. ”Vi är definitivt en del av en global 

amerikansk koncern, börsnoterade i New York och har ett nätverk med massor med policys, 

regler och riktlinjer som vi efterföljer, men samtidigt jobbar vi på den svenska marknaden 

utifrån svenska förutsättningar, lagar, regler och avtal och är därför styrda lokalt”, förklarar 

Lars Företag 4:s externa påverkan. Branco och Rodrigues (2008, s. 687) finner att företag 

tillämpar CSR för att förbättra sin relation med intressenterna och möta deras krav. Vi 

bedömer att Företag 4:s CSR-arbete motiveras utifrån sina intressenter, då det nämner att 

samarbetet med en kommun och engagemanget i Almedalsveckan är ett sätt att möta sina 

intressenter. I sitt samarbete med kommunen hjälper det kommunen att få nyanlända 

flyktingar i sysselsättning då arbetslösheten och utbetalda bidrag till flyktingarna är 

förhållandevis stor. I företagets hållbarhetsrapport går även att utläsa dess värderingar vad 

gäller att bidra på ett socialt och ekonomiskt hållbarhetsplan: ”Vi bryr oss om människan och 
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värdet av deras arbetsinsatts. Vi bedriver ett speciellt fokus på ungdomar, kvinnor, människor 

med ett bestående handikapp och långtidsarbetslösa. Vad gäller arbete för en hållbar miljö 

menar vi att det genererar bättre förutsättningar i arbetsvärlden.”. Företaget bidrog även 

med volontärhjälp och kortsiktig matriell hjälp till de drabbade efter orkanen Katrina i USA. 

Företaget skrev även på ett långsiktigt avtal där det ville bidra med hjälp att återställa lokala 

bostäder och skolor som blivit förstörda under naturkatastrofen. Lattemann et al. (2009, s. 

437) finner att företag bör känna till sina intressenter och de krav dessa ställer för att få en 

närmare relation till dem. Vi beömer att Företag 4:s engagemang i Almedalen går hand i hand 

med Lattemann et als. (2009, s. 437) konklusion i och med att företaget är med och diskuterar 

arbetsmarknaden i Sverige och de problem samhället står inför. Detta styrker företagets 

anpassning till de sociala normer och förväntningar samhället har i stort. Med samarbetet med 

kommunen och engagemanget i Almedalsveckan, kan Företag 4 nå ut till sina intressenter på 

ett mer trovärdigt sätt, då det visar sin spetskompetens som det har inom 

arbetsmarknadsfrågor.  

 

Varumärke och positionering 

Företag Intervju Sekundärdata Konkretexempel 

Företag 1 Sociala medier, 
hoppas på att 
förknippas med 
friskvård och idrott. 

Media Relations med 
informationsutgivning 
och kontakt med 
företaget i chattforum. 

Sponsring av friskvård som 
olympiska kommittén, 
win4youth, projekt 
Stockholmstad. 

Företag 2 Vill ses som ett seriöst 
och ansvarstagande 
företag. 

”Höga krav på 
samarbeten.” 

Inga samarbeten listade 
förutom SOS-barnbyar på 
företagets hemsida. 

Företag 3 Marknadsför sig via 
sin personal. 

Deras vision: ”Shaping 
the world of work” 

Inget konkret exempel om 
hur de förbättrat sin 
position som det påstår sig 
ha gjort. 

Företag 4 Betrodd partner i 
arbetsmarknadsfrågor. 

”Agera i enlighet med 
uppförandekod” 

Är representant på 
Almedalsveckan. 

Tabell 13 – Rekryteringsbranchen – Varumärke och positionering 

Företag 1 vill associeras med mervärde genom idrott och friskvård. För att associeras med 

idrott och friskvård engagerar sig Företag 1 i idrottsföreningar och gemensamma 

träningsaktiviteter. Företaget sponsrar även Win4Youth och Sveriges Olymiska Kommitté, 

vilket går i linje med dess friskvårdsengagemang. Företag 1 har tillämpat detta på ett 

framgångsrikt sätt genom att erbjuda tjänster, utöver arbetsplatser eller arbetskraft, som 

relateras till människans välbefinnande. Detta har gjorts för att skapa bästa förutsättningar för 

deras kunder och personal att prestera effektivt, vilket i sin tur genererar gott rykte. Ett 

konkret exempel på företagets goda rykte och framgång är att det ett år blev utsett till en av de 

bästa arbetsgivarna i Sverige. Företag 1 har lanserat ”berömappen” då studier visat att ett 

företag kan bli mer produktivt och lönsamt genom att utdela beröm. Denna app har blivit väl 

mottagen i media och Alex menar att detta har varit ett sätt att bygga och utveckla varumärket 

istället för att lägga pengar på omfattande TV-reklam. Alex menar att i och med att företaget 

tar denna typ av ansvar stärker det sitt varumärke, vilket går hand i hand med Graaflands 

teori. Graafland (2002, s. 134-135) har funnit att ett företag kan stärka sitt varumärke genom 

sitt CSR-arbete. Alex menar att berömappen och deras träningsaktiviteter leder till god 

publicitet om företag i medier, Vi bedömer att detta stämmer väl överens med Graaflands 

resultat. Vi bedömer även att Företag 1 agerar i enlighet med Nan och Heos (2007, s. 70-71) 

teori. Forskarna finner att ett företags varumärke kan stärkas av att sammankopplas med en 

välgörenhetsorganisation, då intressenterna genom detta tenderar att skapa en positiv attityd 
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gentemot företaget (Nan och Heo, 2007, s. 70-71). Vi bedömer detta då Företag 1 

marknadsför att det skänker pengar till en friskvårdsorganisation genom att medarbetarna 

registrerar sin träning. Företag 1 stödjer även olika idrottsorganisationer för barn samt skänker 

pengar till Ungcancer. Vi står också till fullo bakom Graafland och Mazereeuw-Van der Duijn 

Schoutens (2012, s. 392) slutsatser om att ett företag kan vinna marknadsandelar och därmed 

förbättra sin position på marknaden genom att tillämpa CSR och detta överensstämmer också 

med Företag 1, då det är ett av de största rekryteringsföretagen i världen. Enligt företaget har 

det uppnått denna position genom denna typ av CSR-arbeten. Vi anser att Företag 1 använder 

CSR både för att stärka sitt varumärke och förbättra sin position på marknaden.  

 

En strategi för att stärka sitt varumärke är ”cause-related marketing”, vilket innebär att företag 

samarbetar med välgörenhetsorganisationer i syfte att fastställa sin image (Jobber och Fahy, 

2009, s. 36). Nan och Heo (2007, s. 70-71) finner att intressenternas attityd gentemot företaget 

förbättras om det lade till en CRM-komponent i sin marknadsföring. Då Företag 2 är 

huvudsponsor för SOS-barnbyar, engagerar sig de sig, enligt vår bedömning, i cause-related 

marketing. Även Graafland (2002, s. 134-135) finner att företags CSR-arbete kan stärka dess 

varumärke. Under intervjun med Företag 2 nämnde Kajsa att en av dess varumärkesstrategier 

är att vara huvudsponsor åt SOS-barnbyar. Företag 2 drev även en kampanj via sociala 

medier, där det skänkte rent vatten till behövande länder för varje person som gick in på dess 

hemsida och gillade en länk. Detta menar Kajsa är även ett sätt att stärka sitt varumärke på. 

Dess främsta marknadsföringsstrategi i övrigt är via TV-reklam. Enligt Företag 2:s 

sekundärdata var det 95% av respondenterna i en marknadsundersökning som kände till 

företaget. Kajsa menar att företagets positiva bild har uppnåtts genom att det inte varit i något 

”blåsväder” och därmed inte haft någon negativ publicitet under sin existens. Företaget har 

erhållit positivt gensvar av sin TV-reklam, men samtidigt visar dess marknadsundersökning 

att det var betydligt färre som hade kännedom om vad Företag 2 faktiskt gör. Detta kan vara 

ett tecken på att företaget saknar en viss närhet till sina potentiella intressenter. Företaget 

trycker på att det är viktigt att hålla uppe ett positivt varumärke genom exempelvis sponsring 

och samarbeten, men samtidigt är det intressant att varken företagets hemsida eller annat 

externt material innehåller en dokumenterad uppförandekod på viktiga förhållningssätt. 

Utifrån dessa ovannämnda faktorer, bedömer vi att Företag 2:s främsta motiv bakom CSR är 

att stärka sitt varumärke på markanden i stort, men det glömmer i viss mån bort sina primära 

intressenter. Graafland och Mazereeuw-Van der Duijn Schouten (2012, s. 392) finner att ett 

företag kan vinna marknadsandelar och därmed förbättra sin marknadsposition genom att 

tillämpa CSR. Vi bedömer att Företag 2 har en önskan om att förbättra sin position på 

markanden med hjälp av exempelvis sitt samarbete med SOS-barnbyar. Kajsa menar att om 

företaget påvisar bra samarbeten genererar det ett starkare varumärke och kan i sin tur 

förbättra positionen på marknaden. Vi kan dock inte bedöma om det uppnåtts genom ökat 

samarbete, då vi inte studerat företagets tidigare position före införandet av dessa 

komponenter.  

 

Företag 3:s huvudkontor i Holland har utarbetade strategier gällande CSR-arbete på den 

internationella marknaden. Dessa strategier är dock inte enligt vår uppfattning lika 

framträdande på den svenska marknaden. Företag 3 tar på den svenska marknaden inga egna 

initiativ till CSR-arbete utan håller sig till den policy och de regler huvudkontoret fastslår. Vi 

bedömer att denna brist på initiativtagande på den lokala marknaden är en av orsakerna till att 

varumärket har en svagare ställning på den svenska marknaden än på den internationella. 

Företag 3:s största marknadsföringsstrategi på den svenska marknaden är att dess personal får 

agera som så kallade marknadsföringspelare. Med denna typ av marknadsföringsstrategi 

arbetar företaget proaktivt. Nan och Heo (2007, s. 67-68) menar att ett företag kan förbättra 
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sina intressenters attityder gentemot varumärket, om företaget marknadsför sitt engagemang i 

CSR-arbetet. I enlighet med Nan och Heo, bedömer vi att Företag 3 på den internationella 

marknaden vill stärka intressenternas syn på företaget genom sitt samarbete med 

volontärorganisationen VSO. I detta samarbete hyr företaget ut personal till olika projekt i 

länder i tredje världen. Däremot etableras inga samarbeten med välgörenhetsorganisationer på 

den svenska markanden, utan företaget förlitar sig strikt på huvudkontorets CSR-arbete och 

riktlinjer i Holland. Vi bedömer att företagets strikt förlitande på huvudkontorets CSR-arbete 

och bristen på egna initiativ är en av orsakerna till den sämre positionen på den svenska 

marknaden. Denna bedömning baserar vi utifrån vad Graafland och Mazereeuw-Van der 

Duijn Schouten (2012, s. 392) finner, nämligen att företag som tillämpar CSR kan vinna 

marknadsandelar och därmed förbättra sin position på marknaden. Vi bedömer att Företag 3 

delvis går miste om dessa fördelar då det endast förlitar sig på huvudkontorets CSR-arbete. 

Företaget har trots detta ökat sina marknadsandelar ett visst antal procentenheter de sista 

kvartalen, vilket visar att det trots allt går i rätt riktning när det gäller dess position. Då det 

inte i större utsträckning arbetar med CSR på den lokala marknaden kan vi inte bedöma 

huruvida dess förbättrade position beror på CSR-engagemangen. I och med detta kan vi därför 

heller inte dra slutsatsen att Företag 3 motiveras till att förbättra sin position på den svenska 

marknaden genom att tillämpa CSR.   

 

Vi bedömer att Företag 4 tar ett socialt ansvar genom att det samarbetar med en lokal 

kommun för att minska arbetslösheten för nyanlända flyktingar. Denna kommun har haft 

problem med hög arbetslöshet hos dessa. I och med detta samarbete har kommunen kunnat 

minska sitt försörjningsstöd, varav stödet från Företag 4 har varit till stor hjälp, både 

ekonomiskt och socialt. Detta samarbete bedömer vi falla under begreppet cause-related-

marketing, vilket innebär att företag samarbetar med annan organisation för att stärka sitt 

varumärke och förbättra sin position på marknaden (Jobber och Fahy, 2009, s. 36). Om ett 

företag använder sig av CRM-komponenter i sin markandsföring kan det förbättra 

intressenters attityd gentemot företaget (Nan och Heo, 2007, s. 70-71). Under intervjun 

nämnde Lars att företaget tillsammans med kommunen driver ett företag som finns till för att 

hjälpa kommunen att ta hand om dess individer, men även för att tjäna pengar längs vägen. Vi 

bedömer utifrån detta att ett starkt motiv bakom Företag 4:s samarbete med den lokala 

kommunen är att stärka sitt varumärke. Forskaren Graafland (2002, s. 134-135) finner att 

företag stärker sitt varumärke genom att engagera sig i problem i samhället. Vi bedömer att 

Företag 4 således siktar mot att stärka sitt varumärke genom sitt engagemang med 

kommunen, då intressenterna och invånarna i den lokala kommunen har gynnats i olika 

avseenden vilket kan ha genererat en positiv bild av Företag 4. Det är en bedömning vi gör, då 

Lars från Företag 4 i intervjun nämnde att detta får företaget att bli sett som en betrodd partner 

inom arbetsmarknadsfrågor. Ett ytterligare bevis på detta är att företaget ett flertal gånger fått 

tillfälle att diskutera arbetsmarknadsfrågor under Almedalsveckan. Vår bedömning blir 

således att Företag 4 motiveras att tillämpa CSR med avsikt att kunna stärka sitt varumärke. 

Detta bekräftas även av Graafland och Mazereeuw-Van der Duijn Schouten (2012, s. 392) 

som finner att ett företag kan vinna marknadsandelar och därmed förbättra sin position på 

marknaden genom att tillämpa CSR. Vi kan dock inte göra en fullständigt säker bedömning av 

orsakssammanhangen. Det finns inte verifierade bevis som visar att positionen har förbättrats, 

men samtidigt inte heller försämrats.  

 

6.2 Jämförelse  
I detta avsnitt av analysen kommer vi analysera hur CSR-arbetet skiljer sig åt mellan 

företagen inom branscherna. Vi kommer med hjälp av de tidigare avsnitten i analysen att 
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kunna visa om det föreligger skillnader mellan företagen inom de två branscherna, och 

beskriva anledningen till detta. 

 

Sweeney och Coughlan (2008, s. 120) finner att företags CSR-arbeten skiljer sig åt med tanke 

på den bransch de är verksamma inom. Det beror på karaktären av verksamheten, exempelvis 

branscher med kundfokus tenderar att ta ansvar genom att mer fokusera på sina kunder, 

medan branscher som är skadliga för miljön tenderar att ta mer miljömässigt ansvar (Sweeney 

och Coughlan, 2008, s. 120). Vi kan dock inte bedöma huruvida det skiljer sig åt mellan de 

företag vi studerat inom byggnadsbranschen respektive rekryteringsbranschens företag. Vi 

finner att fallföretagen både inom byggnadsbranschen och rekryteringsbranschen engagerar 

sig i CSR dels i form av att värna om sina kunder men även värna om samhället, exempelvis 

genom att sponsra olika välgörenhetsorganisationer, och ta ansvar för sin negativa 

miljöpåverkan. Således kan vi inte bedöma om Sweeney och Coughlan (2008, s. 120) resultat 

stämmer överens med våra studerade fallföretag inom de två branschernas CSR-arbeten.  

 

Vi kan inte finna skillnader mellan byggnadsbranschens och rekryteringsbranschens CSR-

arbeten, däremot föreligger det skillnader mellan företagen inom branscherna. Exempelvis 

finner vi att Företag B inte helt insett nyttan med att ta ytterligare ansvar i samhället. Företag 

B menar att det inte behöver vanlig marknadsföring, som annonser och dylikt, utan endast 

behöver den positiva ryktesspridning som uppstår när det genomför eget projekt på ett bra 

sätt. Företag B nämner att det tar ansvar i samhället genom att det ibland kan sponsra 

ungdomsverksamheter, som ungdomsidrotter och ungdomsorganisationer. Sven, respondenten 

från Företag B, menar att det i sådana fall sponsrar dessa verksamheter för den samhällsnytta 

det bidrar med och inte det reklamvärde som det skulle ge. Russo och Tencati (2008, s. 344) 

har funnit i sin forskning att mindre företag tenderar att inte ha lika utarbetade strategier 

gällande sitt CSR-arbete som större företag har, vilket beror på sämre kunskap och färre 

resurser att lägga på begreppet (Russo och Tencati, 2008, s. 348). Genom intervjun och 

hantering av sekundärdata har vi funnit att Företag B delvis saknar strategi för CSR, då det 

menar att det ibland kan sponsra ungdomsverksamheter om möjligheten infinner sig. Bristen 

på dokumentation angående denna sponsring leder till att vi bedömer att Företag B saknar 

strategi för sitt CSR-arbete. Sven nämnde även under intervjun att företaget inte har 

tillräckligt med resurser för att sponsra ungdomsverksamheter i den mån det skulle vilja. 

Således bedömer vi att Företag B:s bristande dokumentation av sitt CSR-arbete beror på 

företagets mindre storlek. Detta i sin tur beror enligt Russo och Tencatio (2008, s. 344; 348) 

beror på en begränsad kunskap och att mindre resurser finns att lägga på CSR. 

 

Till skillnad från Företag B, har Företag A och Företag C mer utarbetade strategier gällande 

sitt respektive CSR-arbete. Denna bedömning baserar vi på det faktum att de tar fler initiativ 

och engagerar sig i flera olika projekt som ligger i linje med CSR. Företag A och C 

dokumenterar även nästintill allt sitt arbete gällande varumärke, värdegrund och CSR-arbete. 

Exempelvis dokumenterar Företag C sitt arbete för sina anställdas arbetsmiljö och kan påvisa 

vad det gör, hur det skall arbeta för att nå sina mål samt de resultat det uppnått. Även både 

Företag A och C redovisar och presenterar sina minskade koldioxidutsläpp per år på ett 

konkret sätt som är tillgängligt för deras intressenter. Vad gäller bemötande till deras 

respektive interssenter presenterar Företag A och C konkreta exempel i form av 

arbetsmarknadsdagar där företagen berättar om sin verksamhet samt besvarar frågor från sina 

potentiella intressenter. Däremot skiljer sig den skriftliga redovisningen beträffande deras 

arranagemang åt mellan Företag A och C. Företag A presenterar detta i sin hållbarhetsrapport 

medan Företag C inte har ett sådant underlag utan endast kunde redogöra för detta under 

intervjun. Företag C möter även sina intressenter under såkallade ”framtidsdagar” där det 
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bjuder in samtliga intressentgrupper. Under detta engagemang får samtliga intressenter 

möjlighet att ställa frågor och lära sig mer om Företag C. Både Företag A och C motiverar sitt 

CSR-arbete utifrån möjligheten att stärka sitt varumärke och förbättra positionen på 

marknaden; däremot skilljer sig deras verkliga arbete åt. Företag A engagerar sig genom att 

sponsra miljö- och välgörengetsorganisationer, medan Företag C utbildar personal och övriga 

intressenter inom områdena säkerhet, ”green-know-how” och ”technical-know-how”. Russo 

och Tencati (2008, s. 344) menar att större företag har väl utarbetade strategier gällande sitt 

CSR-arbete, vilket med all sannolikhet beror på att de besitter mer kunskap om begreppet och 

har större tillgång till resurser att lägga på CSR (Russo och Tencati, 2008, s. 344). Således 

bedömer vi att CSR-arbetet skiljer sig åt mellan Företag A och C och Företag B, beroende på 

att Företag A och C är större företag och har fler anställda än Företag B. Denna bedömning 

baserar sig vidare på att det tydligt märks skillnader mellan företagens kunskap och strategier 

rörande begreppet.  

 

Det skiljer sig även åt mellan fallföretagen inom rekryteringsbranschen. Företag 2 är ett 

mindre företag på den svenska marknaden än Företag 1 och Företag 4 och dokumenterar inte 

sitt ansvarstagande i samma utsträckning som Företag 1 och 4 gör. Skillnaden mellan Företag 

1 och 2 är dock inte lika påtaglig som den är mellan Företag B och de två andra fallföretagen 

inom byggnadsbranschen, då Företag B tycks sakna strategi, tillgänglig dokumentation och 

kunskap gällande CSR-begreppet. Företag 1 har erhållit en utmärkelse om att vara Sveriges 

bästa arbetsplats på grund av sin satsning på friskvård, ledarskap och delaktighet bland 

medarbetarna. Detta går hand i hand med företagets värdeord. Företag 4 har även det erhållit 

en utmärkelse för att vara världens mest etiska företag, som även det går hand i hand med 

företagets värdeord. Detta är tydliga exempel på att företagen motiverar sitt CSR-arbete på att 

förmedla sina värdeord och därmed stärka sin identitet. Trots att Företag 1 och 4 är så pass 

stora ser de till sina lokala intressenters behov och uppfyller deras krav, medan Företag 2 

endast ser till marknaden i stort och Företag 3 förlitar sig på sitt huvudkontor i Holland. Vad 

gäller de primära intressenterna påstår sig samtliga av rekryteringsbranschens fallföretag att 

prioritera kunder och medarbetare. Däremot är det endast Företag 1 som kan presentera 

konkreta exempel på vad det gör för att möta dessa intressenters krav och påtryckningar. 

Företag 3 och 4 har tillgängliga hållbarhetsrapporter där även deras primära intressenter 

nämns och med visioner om hur företagen skall möta dessas krav. Hur detta rent konkret skall 

uppnås framgår dock inte. Företag 2 å andra sidan saknar tillgänglig hållbarhetsrapport och 

skriftlig dokumentation gällande dess intressenter och hur dessa skall mötas.  

 

Vad gäller fallföretagens marknadsföringsstrategier ter de sig olika. Företag 1 ägnar sig åt 

sponsring och sociala medier, Företag 2 via TV-reklam och samarbetspartner, Företag 3 

använder sin personal som marknadsföringspelare och Företag 4 som vill bli en betrodd 

partner i arbetsmarkandsfrågor ställer upp som representant under Almedalsveckan. Det är 

endast Företag 2 som helt ägnar sig åt TV-reklam och tidningsannonser, medan resterande 

värderar att marknadsföra sig på ett mer personligt plan för att försöka komma närmare sina 

intressenter. I detta fall når Företag 2 ut till en bred publik snabbt snarare än att lära känna 

sina primära intressenter. Vi anser att orsaken till att Företag 2 skiljer sig från de andra 

fallföretagen beror i första hand på att det är ett mindre företag och enligt Russo och Tencati 

(2008, s. 348) därigenom har mindre kunskap och färre resurser att lägga på konceptet. I 

Företag 2:s fall anser vi att orsaken kanske ej beror på att det har färre resurser att lägga på 

konceptet, utan snarare saknar kunskap och strategi om hur det skall möta tillkommande 

intressentgrupper vid en expandering. Vår bedömning är exempelvis att Företag 1 har stor 

medvetenhet om begreppets innebörd och har mer resurser att lägga på konceptet. Det har en 

god dokumentation över de olika typer av ansvar företaget tar i samhället utifrån sin 
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värdegrund och påvisar en utarbetat strategi över dess CSR-arbete. Russo och Tencatis (2008, 

s. 348) resultat om att större företag har utarbetade strategier och större kunskap gällande 

CSR, stämmer således in på Företag 1. I Företag 3:s fall kan vi dock inte göra en bedömning 

som går i linje med Russo och Tencatis (2008, s. 348) resultat. På den internationella 

marknaden anser vi att Företag 3 är ett stort företag som bevisligen besitter stor kunskap 

angående CSR och har ett gediget CSR-arbete. Dock har företaget strikta regler att förhålla 

sig till angående hur koncernen skall ledas och verksamheten drivas och därmed hur det skall 

möta sina intressenter. Detta gör att Företag 3 glömmer bort att se till sina närmaste 

intressenter på den svenska marknaden då det inte har befogenhet att fullt ut möta dessa. Med 

andra ord tillämpar inte Företag 3 CSR för att möte sina intressenter och knyta tillräcklig 

kontakt med dessa på den svenska marknaden. Detta är en skillnad gentemot Företag 4 som 

även det är centralt styrt, men samtidigt extremt lokalt, vilket leder till att det har en större 

befogenhet att möta sina lokala intressenter eftersom det ligger ett stort mervärde i detta.   
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7 Slutsats 

I detta kapitel kommer vi presentera vårt teoretiska bidrag, genom att uppfylla studiens syfte 

och besvara studiens forskningsfråga. Syftet med denna studie är att jämföra företags motiv 

bakom CSR inom byggnadsbranschen och rekryteringsbranschen för att kunna besvara 

problemformuleringen: “Hur ser motiven bakom CSR ut i byggnadsbranschens företag och i 

rekryteringsbranschens företag?” 

 
 

Vår studie ämnar således se på hur motiven för ett CSR-arbete ser ut i företag inom 

byggnadsbranschen och rekryteringsbranschen. Tidigare studier har funnit att motiven bakom 

olika företags CSR-arbeten ser annorlunda ut beroende på vilken bransch de är verksamma 

inom. Vi har dock funnit i denna studie att begreppet CSR är för komplext för att kunna 

generaliseras på vilken bransch företagen är verksamma inom. Vi finner att CSR-arbetet 

snarare påverkas av företagsspecifika faktorer än av branschspecifika. Vi anser även att CSR-

begreppet kan användas som ett hjälpmedel för företag att förmedla sin företagsidentitet till 

sina intressenter och samhället i stort. Därför är det viktigt för företag att basera sitt CSR-

arbete på den värdegrund företagen vill förmedla. I denna studie har vi funnit att samtliga 

företag inom byggnadsbranschen tillämpar CSR-arbetet för att förmedla sin respektive 

värdegrund och därmed sin företagsidentitet. Däremot har vi inte funnit att alla fallföretag 

inom byggnadsbranschen tillämpar CSR för att möta sina intressenter, stärka sitt varumärke 

och förbättra sin position på marknaden. Vi finner att de större företagen inom 

byggnadsbranschen till större del drivs utifrån de inledningsvis nämnda motiven, vilket beror 

på att dessa har större kunskap om konceptet och känner till de fördelar som kan uppnås. 

Företag B, vilket är ett mindre företag inom byggnadsbranschen, drivs varken av 

intressenternas roll eller av varumärke och positionering. Detta beror på att företaget inte 

besitter samma kunskap om konceptet och de fördelar företaget kan uppnå. Dokumentation 

över exempelvis respektive företags CSR-arbeten är mer påtaglig hos Företag A och C än hos 

Företag B. 

 

I rekryteringsbranschen finner vi att Företag 1, 3 och 4:s CSR-arbete drivs för att förmedla 

respektive företags värdegrund. Däremot finner vi inte att Företag 2 motiverar sitt CSR-arbete 

för att förmedla sin värdegrund, då det saknar en strategiskt plan och dokumentation över 

anledningen bakom CSR-arbetet och företagets olika samarbetesförhållanden som föreligger. 

Inom rekryteringsbranschen finner vi att de större av företagen, Företag 1 och 4, motiverar sitt 

CSR-arbete för att lära känna och komma närmare sina intressenter. Dessa företag håller en 

nära dialog till sina intressenter.  Således lär företagen känna sina intressenters krav och kan 

därmed möta dessa. Företag 2 motiverar inte sitt CSR-arbete för att komma närmare sina 

intressenter.  Företagets satsning på att förmedla sitt samarbete med SOS-barnbyar via TV-

reklam gör att det når ut till en bredare publik snabbare, än till sina närmaste intressenter.  Vi 

finner att Företag 3 inte heller motiverar sitt CSR-arbete för att lära känna sina intressenter på 

den lokala marknaden. Vi drar denna slutsats då det inte tar egna initiativ på den lokala 

marknaden för att komma närmare sina intressenter. Detta baserar vi i sin tur på den 

information som framkommit under våra intervjuer, nämligen att Företag 3 i stor utsträckning 

förlitar sig på vad huvudkontoret fastställt. I och med detta tenderar Företag 3 att glömma bort 

sina intressenter på den svenska marknaden och känner inte till deras krav för att kunna möta 

dessa med CSR-arbetet.  
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I dagens samhälle förefaller CSR vara ett viktigt verktyg för att locka till sig såväl kunder som 

medarbetare. De större företagen: Företag A, Företag C, Företag 1 och Företag 4, har samtliga 

väl utarbetade hållbarhetsrapporter och kunskap om vilka deras intressenter är. Majoriteten av 

våra fallföretag engagerar sig även i frågor som står utanför deras primära kundgrupper. 

Tillvägagångssättet att möta sina intressenter skiljer sig däremot åt mellan företagen, 

exempelvis genom arbetsmarknadsdagar, kampanjer, sponsring, samarbeten och så vidare. De 

primära kunderna och medarbetarna har blivit mer noggranna i sina val av företag, då de ofta 

värderar företagen utifrån deras grundvärden och tillförlitlighet. Att företag engagerar sig i 

frågor som står utanför deras direkta huvuduppgifter, tyder på en samhällssyn som går i linje 

med vad som företaget utlovar i sina respektive värdeord och även något som medarbetaren 

liksom kunden kan och vill identifiera sig med. Företag är mer transparenta idag, då samtliga 

fakta kring ett företag förhållandevis lätt går att undersöka, vilket i sig leder till att det som 

kommuniceras muntligen via ett företag snabbare går att bedöma. Detta innebär också att det 

går relativt snabbt att fastställa hur mycket av detta som faktiskt stämmer med vad företagen 

de facto gör. I och med detta har det blivit enklare att granska ett företags verksamhet. Företag 

har således insett att en öppen dialog är en mycket avgörande faktor för att kunna hålla kvar 

sina intressenter.   

 

Mindre företag, som Företag B och Företag 2, har inte samma resurser som de större 

företagen att lägga på sitt CSR-arbete. Vi har även funnit att de inte har samma kunskap om 

vilka deras intressenter är och kraven dessa ställer på företagen samt att dokumentationen 

angående deras CSR-arbete är bristfällig. De bedömningar och analyser vi gjort på dessa 

fallföretag, tyder åter igen på att begreppet CSR är svårdefinierat, eftersom det har vuxit fram 

på marknaden och härrör från kunder, medarbetare, politiker och samhället i stort. För att 

kunna utföra och uppfylla intressenternas behov är det viktigt att företagen genomför arbetet 

enligt sina egna värdegrunder och identiteter för att öka trovärdigheten och samtidigt vinna 

ökat förtroende. Det är viktigt att inte endast muntligen berätta om sitt arbete, utan även med 

andra metoder kunna bevisa att företagen lever upp till sina målsättningar och att detta 

dokumenteras på rätt sätt ur CSR-aspekter. Det är viktigt att lyssna in marknadens behov, men 

det gäller att göra detta utifrån sin egen värdegrund och identitet för att på ett riktigt sätt 

kunna tillgodose sina primära intressenters förväntningar. Dessa två företag skiljer sig dock åt 

med tanke på hur de möter marknaden. Företag B använder sina medarbetare som 

marknadsföringspelare, medan Företag 2 satsar på dyr TV-reklam och tidningsannonser. 

Slutligen förlitar sig Företag B endast på den positiva ryktesspridningen som framstår vid ett 

bra utfört arbete och glömmer således bort att lära känna potentiella kunder och medarbetare. 

Det faktum att företaget endast förlitar sig på den positiva ryktesspridningen kan vara en av 

orsakerna till att det är få som känner till och söker arbete hos Företag B.  

 

I syfte att få en djupare förståelse för hur företag uppfattar CSR har vi undersökt hur motiven 

ser ut i företag inom byggnadsbranschen och rekryteringsbranschen. Vi har med denna studie 

funnit att begreppen och motiven inte kan generaliseras ur branschsynpunkt, då det snarare är 

företagsspecifika faktorer som påverkar ansvarstagandet och därmed CSR-arbetet. Vi har 

funnit att företag vill förmedla sin identitet för att bygga en närmare relation till sina 

intressenter och därmed stärka sitt varumärke och förbättra sin position på marknaden. Vi har 

även funnit att CSR-arbetet skiljer sig åt med tanke på företagets storlek, där större företag 

tenderar att lägga ner större resurser på detta koncept. Detta har sannolikt att göra med att 

större företag har fler intressenters behov och krav att uppfylla på ett enhetligt sätt, utan att 

tappa sin identitet och värdegrund. De större företagen besitter en större medvetenhet 

beträffande sina olika intressentgrupper och de tenderar därför att använda flera olika 

tillvägagångssätt för att möta dessas krav och förväntningar. Däremot ter sig 
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tillvägagångssätten olika oberoende av storlek på företagen, vilket i sin tur beror på 

företagsspecifika faktorer, exempelvis medarbetarnas involverande i CSR-frågor, 

företagskultur och styrning.  
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8 Förbättringsmöjligheter 

Nedan ger vi förslag till de olika företagen på möjligheter att förbättra och få större fokus på 

sina respektive CSR-arbeten. Detta gör vi för företagen bättre skall tillgodogöra sig de 

fördelar som finns att uppnå med hjälp av konceptet. 

 

Företag A har genomfört ett omfattande arbete gällande sina värdeord och har dessa 

dokumenterade i form av uppförandekoder. Dock har vi funnit en förbättringsmöjlighet vad 

gäller företagets dokumentation över vilka dess intressenter är, hur företaget skall hantera 

dessa och varför. Under intervjun med Sören nämnde han vilka intressenter som anses som 

viktiga och hur det når ut till dessa, dock har vi inte funnit denna information i de 

sekundärdata vi undersökt. Vi rekommenderar Företag A att framställa en intressentkarta för 

att kunna hålla sig uppdaterat om vilka intressener som tillkomer vid en expandering av 

företaget. Vi anser därför att en dokumentation över dess intressenter är en 

förbättringsmöjlighet för företaget. Om företaget dokumenterar vilka dess intressenter är, hur 

de skall nå ut till dessa och varför detta skall göras, kommer företaget, med all sannolikhet, att 

kunna bli ännu starkare på marknaden. De anställda i företaget kommer även de att få en 

klarare bild över vilka dess intressenter är och varför företaget skall nå ut till dem. 

  

Gällande Företag A:s varumärke och marknadsposition använder det sig av cause-related 

marketing för att stärka varumärket. Företagets samarbete med miljöorganisationen är något 

som Sören berättar för oss under intervjun, det finns även dokumenterat att det sponsrar en 

miljöorganisation. Det vi föreslår, som förbättring i detta fall, är att företaget skall ge en mer 

noggrann beskrivning av varför det har gått in i detta samarbete. Hur sponsrar det 

miljöorganisationen? Vad gör Företag A för dem? Vad vinner miljöorganisationen på att ingå 

i detta samarbete med Företag A? Hur går detta samarbete ihop med företagets värdegrund? 

Detta är frågor som vi föreslår Företag A att besvara i sin sekundärdata. Vi föreslår företaget 

även att förbättra sin dokumentation gällande det ansvar det tar gentemot samhället. I 

intervjun med Sören framgick att företaget engagerar sig i projektet Matteskolan, dock finner 

vi ingen dokumentation om detta. Därför föreslår vi Företag A att, liksom i deras samarbete 

med miljöorganisationen, dokumentera detta ansvar och förklara varför det gör det, på vilket 

sätt och vad samhället tjänar på detta engagemang. Om företaget dokumenterar detta kommer 

det bli lättare för företaget att se om det har lyckats uppnå de mål det satt upp med detta 

engagemang och därmed på ett enkelt sätt värdera om detta är något som är värt att fortsätta 

med eller om det skall avvecklas. Detta kommer enligt vår uppfattning, leda till att Företag A 

uppfattas som mer seriöst gällande sitt samhällsengagemang och ansvar.  

 

Vad gäller Företag B finns inget dokumenterat beträffande det CSR-arbete företaget utför. 

Allt tyder, enligt vår bedömning, på att dess vaga dokumentation om ansvarsfördelningen 

beror på dess mindre kunskap om vad begreppet CSR innebär för företaget. Vi hoppas, med 

denna studie, att vi har givit klarhet i vad begreppet innebär. Vi föreslår att Företag B skall 

förbättra sin dokumentation gällande ansvar, värdeord och intressenter, vilket säkerligen 

kommer leda till att företaget ses som en mer trovärdig aktör på marknaden. Vi 

rekommenderar företaget att framställa en intressentkarta för att underlätta vilka intressenter 

som har större betyldese än andra. Företag B bör även framlägga en strategi för hur det skall 

möta dessa. Ett exempel är deltagande på arbetsmarknadsdagar, där det finns möjligheter att 

både lära känna sina intressenter och samtidigt marknadsföra sig självt. Vi föreslår även 

Företag B att ta vara på de marknadsföringsmöjligheter som finns, när det sponsrar 

ungdomsidrott och ungdomsverksamhet. Sven nämnde att företaget inte gör det för 
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reklamvärdets skull, utan gör det av ideella skäl, men då det inte finns dokumenterat är det 

ingen som kan se vad bidraget till samhället från företagets sida innebär. Genom att vara 

noggrannt i sin dokumentation förväntar vi oss att det blir lättare för Företag B att växa sig 

större och starkare på marknaden.  

 

Även Företag C har redan genomfört ett omfattande arbete med CSR, vilket kan bero på att 

det är en stor aktör på marknaden och har stora resurser att lägga på konceptet CSR. Trots 

detta, menar vi att det finns vissa förbättringsmöjligheter gällande dess kommunikation och 

ansvar gentemot dess primära intressenter, kunder och medarbetare. I dagens samhälle ligger 

en stor värdering för de anställda i att utveckla sig själva, vilket leder till sökande efter en 

arbetsplats den personliga utvecklingen kan få en ”push” och vad företaget utifrån detta kan 

erbjuda. Vi föreslår en förbättring i dess kommunikation i form av ett kommunikationsforum i 

sociala medier mellan företaget och dess intressenter. I och med detta kan företaget möta och 

besvara sina intressenters frågor och funderingar och samtidigt lära känna dem bättre. Detta är 

även något som vi föreslår för Företag A, då det i många avseenden liknar Företag C. 

 

Det framgår tydligt både av intervjun med Företag 1 och av sekundärdata, att det finns en 

enighet i företagets uttalade värdegrund och identitet. Det visar på att Företag 1 arbetar inifrån 

med sin värdegrund och samtidigt agerar ut mot marknaden, vilket anses vara en av 

anledningarna till varför Företag 1 intar en så stark position på marknaden. Det finns även en 

lyhördhet för vad marknadens behov är, vilket företaget bevisar genom de innovativa 

lösningarna på att möta dessa behov genom att ständigt hålla en dialog med sina intressenter 

via de sociala medierna. De primära intressenter som Företag 1 anser sig ha utges av dess 

kunder och medarbetare och det menar att det är viktigt att satsa i första hand på sina 

medarbetare för att kunna leverera en god service till sina kunder. Strategin förefaller god, 

men vad Företag 1 skulle kunna göra för att styrka de positiva fördelar som detta medför, och 

som även kunde vara en stark konkurrensfördel för det, skulle kunna vara att dela med sig av 

extern skriftlig dokumentation på hur denna strategi faktiskt mottagits av både kunder och 

medarbetare. Genom att ytterligare lyfta fram sina primära intressenters åsikter, skulle det 

kunna bidra till att fler potentiella primära intressenter ges en chans att själva identifiera sig 

med företaget och dess värderingar. En del åsikter har framkommit, som exempelvis vinnarna 

av ”koncernchefsjobbet”, som företaget anordnat under ett x-antal somrar. För att förtydliga 

för sina nuvarande och potentiella kunder, vad dessa kan förvänta sig för service från 

företaget, skulle en redovisning av dess uppförandekod underlätta detta och även styrka 

företagets seriositet.   

 

Det som framgår av intervjun och av hemsida för Företag 2 är att det har en stark värdegrund, 

som framförallt är riktad till sina primära intressenter: kunder och medarbetare. Däremot går 

det inte att, via deras hemsida, finna konkreta exempel i form av uppförandekoder, 

medarbetar- och kundundersökningar eller hållbarhetsrapporter om hur detta faktiskt 

realiseras och upplevs av dess intressenter. Redovisning av detta kan vara ett bra hjälpmedel 

för att kunna stärka företagets identitet i form av vad det faktiskt gör. Företag 2 vill uppfattas 

som ett ansvarsfullt och seriöst företag och har därför strikta förhållningsregler beträffande 

vilka samarbeten det ska delta i, då det måste ligga i enlighet med dess egna värderingar samt 

hjälpa företaget att förstärka sitt varumärke. Tanken anser vi god ur ett varumärkessyfte, men 

samtidigt så finns ingen redovisning av vilka typer av samarbeten Företag 2 faktiskt ingått i, 

vilket lätt kan få potentiella intressenter att ifrågasätta vad företaget faktiskt står för. Företag 2 

har, via marknadsundersökningar, påvisat att det har ett starkt varumärke med tanke på att 

hela 95 % av respondenterna hade hört talas om företaget, men samtidigt var andelen lägre 

när det gällde kännedom om av vad företaget faktiskt gör. Utifrån sin värdegrund blir det mer 
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motiverat att engagera sig för den del som utgår från företaget självt, både för att kunna stärka 

sin identitet liksom för att kunna se en långsiktig hållbarhet för företaget även på en framtida 

marknad, en marknad som ständigt är i förändring. Det gäller att se en skillnad mellan att 

stärka sitt varumärke och att stärka sin identitet. Dessa behöver inte alltid gå hand i hand. Det 

går att stärka sitt varumärke exempelvis genom sponsring, samarbeten och TV-reklam, det 

vill säga genom att ständigt synas och även registreras i sina intressenters undermedvetna. Att 

stärka sin identitet däremot, handlar mer om att agera på ett sätt som är i överensstämmelse 

med vad företaget står för och värderar. Genom handling och redovisning av vad det 

åstadkommer, ger företag sina intressenter något mer konkret att identifiera företaget med.    

 

Företag 3 har uppsatta värdegrunder som de arbetar efter och det framgår även i dess 

årsrapporter och hållbarhetsredovisningar. Företaget intar en stark position på den 

internationella marknaden, vilket tyder på att det lyckats uppfylla behov hos många av sina 

intressenter. Dessvärre framkommer inte dess starka marknadsposition lokalt, vilket vi baserat 

denna studie på. Detta skulle tyda på att det inte arbetar lika intensivt med att möta de lokala 

intressenternas behov. Detta skulle Företag 3 kunna förtydliga mer genom att på liknande sätt 

som de gör internationellt, redovisa med dokumentation en strategi för hur det går tillväga för 

att uppfylla ett specifikt behov hos den lokala intressenten. Det gäller att hitta metoder för att 

möta denna intressent för att sedan, baserat på sin värdegrund, se vad företaget kan erbjuda 

denna. Företag 3 trycker på att det ställer höga krav på bland annat den arbetsmiljö dess 

potentiella kunder har att erbjuda sina medarbetare, men det framgår inte hur dessa krav ser 

ut. Det skulle kunna visa både för kunden och för medarbetaren vad dessa kan förvänta sig av 

ett samarbete med företaget. Detta skulle även kunna klargöra bilden av företagets identitet 

för vad de har att erbjuda. Företag 3 engagerar sig stort i internationella projekt, men inte i 

någon större utsträckning i de nationella. Detta är något vi vill uppmuntra företaget till, då det 

skulle kunna hjälpa till att förstärka dess identitet. 

 

Företag 4 har tydliga värdeord som det arbetar efter, vilket framgår både i intervjun samt i 

sekundärdata, där stor fokus ligger på kunden och medarbetaren. Det visar även på ett gediget 

CSR-arbete genom sin hållbarhetsrapport, där det av konkreta exempel framgår vad det gör 

för människan i form av volontärarbeten och projekt på lokal nivå som till exempel 

samarbetet med en lokal kommun. Företag 4 vill även ses som expert på arbetsrelaterade 

frågor i samhället i stort. Detta visar man genom delaktighet i bland annat Almedalsveckan. 

Genom dessa åtgärder vill företaget visa att det satsar på att förbättra sina relationer utifrån en 

större intressentkarta, där det försöker att fylla så många behov som möjligt. Det vi däremot 

reagerar på i dess redovisningar är att det största kravet företaget trycker på är sin 

redovisningsplikt gentemot sina investerare och analytiker, snarare än sin redovisningsplikt 

gentemot sina primära intressenter: medarbetarna och kunderna. För att styrka sin identitet 

även för dessa skulle redovisningar av medarbetar- och kundundersökningar kunna visa vad 

företaget faktiskt spelar för påtaglig roll hos dessa. Den individuella identifieringen skulle 

därmed förstärkas genom att dessa intressentgrupper skulle kunna få en klarare bild över vad 

företaget faktiskt kan erbjuda dem i form av positiv inverkan på deras egen vardag. 
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9 Förslag till framtida forskning 

Tidigare forskning, som undersökt skillnaden mellan olika företags CSR-arbete, har haft 

företagens storlek som utgångspunkt. Större företag tenderar att ha mer kunskap om konceptet 

och mer resurser att lägga på CSR-arbete. Små- och medelstora företag har inte lika 

utarbetade strategier för sitt CSR-arbete och har färre resurser att lägga på konceptet. I denna 

studie har vi undersökt och gjort jämförelser mellan företag inom byggnadsbranschen och 

rekryteringsbranschen, där fallföretagen tillhört stora och medelstora företag. Detta har skett 

med begränsningen av de på förhand definierade motiven: Värdegrund, Intressenternas roll, 

Varumärke och Position. Som fortsatt forskning tycker vi att det skulle vara intressant att ta 

del av en liknande studie som undersöker huruvida uppfattningen och motiven bakom CSR 

skiljer sig beroende på om det är ett B2B-företag eller B2C-företag. Med andra ord skulle de 

skillnader som föreligger om företagets huvudintressenter är privatkunder eller företagskunder 

studeras. Genom denna jämförelse skulle eventuella skillnader kunna identifieras, och 

eventuella lärdomar dras, från olika scenarier, vilket skulle kunna vara till nytta för ett företag 

i implementeringen av CSR. 

 

Vi har i vår studie utgått från interna faktorer inom ett företag som motiverar ett CSR-arbete 

och hur företagen, utifrån detta, arbetar med konceptet. Fallföretagen drivs till övervägande 

del av att kunna möta sina intressenters behov. Då medarbetarna är en av företagens 

intressenter skulle det vara intressant att studera ett företags CSR-arbete ur ett 

medarbetarperspektiv. Med en sådan typ av studie kan undersökningen finna hur långt ner i 

organisationen konceptet går och hur organisationens delar ser på begreppet. 

 

I vår studie har vi belyst vad som driver våra fallföretag till att arbeta med CSR och hittat 

metoder som kan förbättra deras arbete med konceptet. Detta skall ses från ett perspektiv som 

fokuserar på dess fördelar och vad företagen kan vinna på att implementera konceptet. Det 

finns bevisligen även risker med att ange strategier som stärker ett företags image av 

ansvarstagande i sin marknadsföring. Ett exempel kan vara om ett företag lovar mer än vad 

det kan leva upp till, eller om företag ger löften om ett CSR-arbete som i praktiken inte 

stämmer överens med hur det arbetar, vilket kallas för Greenwashing. Detta är något som 

snarare kan skada ett företags förtroende och varumärke än att stärka det. Därför menar vi att 

en studie som visar på hur företag skulle kunna arbeta för att minimera riskerna med att 

hamna i ett sådant läge skulle vara intressant. Detta skulle ytterligare vidga förståelsen och 

innebörden av CSR-begreppet, genom att både påvisa fördelarna, men också riskerna med att 

lova mer än företagen kan leva upp till, i syfte att förstärka sin position på marknaden. CSR är 

ett begrepp som över tiden växer starkt, varför det gäller att vara uppmärksam på alla dess 

praktiska konsekvenser efter ett införande. 
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10 Sanningskriterier 
 

I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Därför kommer vi att 

använda oss av Guba och Lincolns (refererad i Bryman och Bell, 2005, s. 306-309) kriterier, 

utifrån vilka kvalitativa studier skall värderas. Författarna menar att för att kunna värdera 

kvaliteten i kvalitativa forskningar måste skribenterna specificera termer och metoder som är 

alternativ till begreppen reliabilitet och validitet. De begrepp som författarna har kommit fram 

till att bedöma kvalitativa studier utifrån är: trovärdighet och äkthet. Författarna anser att 

kvalitativa studier skall värderas utifrån dessa begrepp då deras uppfattning är, att det inte 

endast finns en rätt bild av den sociala verkligheten, utan att det finns mer än en bild som kan 

beskriva verkligheten. (Guba och Lincoln, refererad i Bryman och Bell, 2005, s. 306) Nedan 

kommer vi att utvärdera vår studie utifrån begreppen trovärdighet och äkthet. 

  

10.1 Trovärdighet 
Begreppet trovärdighet har fyra olika delkriterier som skall uppnås, dessa är: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Delkriteriet 

tillförlitlighet innebär att författarna både skall säkerställa att forskningar har genomförts i 

linje med existerande regler samt att författarna skall förmedla resultaten av studien till de 

respondenter som har varit en del av den, vilket oftast kallas för respondentvalidering. 

(Bryman och Bell, 2005, s. 307) I denna studie har vi spelat in de intervjuer vi har genomfört 

med fallföretagen, vilket har godkänts av respondenterna, samt transkriberat materialet. I och 

med detta har vi kunnat gå tillbaka till inspelningarna och transkriberingen vid utformandet av 

empirin och analysen vid de tillfällen vi har varit osäkra på vad som sagts och på vilket sätt 

det sades. Vi har även redogjort för hur vi har gått tillväga med datainsamlingen, 

empiriframställningen samt analysen i kapitlet Praktisk Metod, vilket tydliggör hur vi har 

kommit fram till de slutsatser vi har dragit. Utöver respondenternas svar har vi även undersökt 

sekundärdata för att få en ökad förståelse och en bredare kunskap om företagens CSR-arbete.  

Således anser vi att det material som vi har samlat in från våra primärkällor samt studien i sin 

helhet kan anses som tillförlitliga. 

 

Det andra delkriteriet inom trovärdighetskriteriet, överförbarhet, innebär att resultatet av 

studien går att applicera på en annan situation eller kontext, eller i samma kontext vid en 

senare tidpunkt (Bryman och Bell, 2005, s. 307). Vi har försökt skapa så goda förutsättningar 

som möjligt för detta kriterium genom att förklara denna studies process så detaljerat som 

möjligt, utan att riskera våra fallföretags anonymitet. Vi har, i denna studie, funnit att 

begreppet inte kan generaliseras ur branschsynpunkt. Vi har funnit att varje företag måste utgå 

från sin värdegrund vad gäller sitt CSR-arbete, för att kunna förmedla sin företagsidentitet till 

sina intressenter. Därför är denna studies resultat applicerbart på företag som tillämpar, eller 

ämnar tillämpa, CSR. Detta betyder att vi anser att vi även har uppfyllt det andra delkriteriet 

överförbarhet. 

 

Pålitlighet, som är det tredje delkriteriet inom trovärdighetskriteriet, innebär att författarna till 

en kvalitativ studie bör tillämpa ett granskande synsätt. Detta innebär att alla processer inom 

forskningen skall vara redovisade för att det skall finnas möjlighet till att granska kvalitén på 

studien. (Bryman och Bell, 2005, s. 307) Vi har tillsammans läst all den litteratur och de 

vetenskapliga artiklarna vi använt för att minska risken för misstolkning. I avsnittet Källkritik 

har vi även beskrivit hur vi kritiskt har granskat de artiklar och den litteratur vi har valt att 

använda oss av. Vi har även försökt att visa en god transparens i studien för att kunna ge 

läsaren möjligheten att kritiskt granska vår studie. Vi har även haft en handledare som 
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kontinuerligt har läst och granskat studien och därmed haft full insyn i processen. Således 

anser vi att även det tredje delkriteriet pålitlighet är uppfyllt och redogjort för. Vår studies 

pålitlighet ökas även genom att vi har bekräftat respondenternas svar genom att också jämföra 

med material från företagens hållbarhetrapporter, årsrapporter samt företagsunderlag som 

finns tillgängligt på marknaden. 

 

Det fjärde och sista delkriteriet är möjligheten att styrka och konfirmera och innebär att 

författarna till studien försöker säkerställa att de har genomfört studien i så kallad god tro. 

Med detta menas att författarna inte skall väga in egna värderingar i studien. (Bryman och 

Bell, 2005, s. 307) Vi är fullt medvetna om att subjektiva tolkningar kan uppstå i 

forskningsprocessen i denna typ av studie, men vi vill poängtera att vi har undvikit att låta 

våra personliga åsikter påverka oss under forskningsprocessen, vilket gör att studiens resultat 

har framkommit genom agerande i god tro från vår sida. Vi har därmed hållit våra personliga 

åsikter åt sidan under studiens olika delar och därmed sett till att de inte påverkat studiens 

resultat. För att åstadkomma detta har vi underbyggt våra ställningstaganden genom att vända 

oss till redan befintliga teorier. Vi har försökt minska risken för subjektiva tolkningar och 

detta betyder slutligen att vi anser att även detta delkriterium är uppfyllt. 

 

10.2 Äkthet 
Äkthetskriterierna är mer generella påståenden som handlar om forskningspolitiska 

konsekvenser. Äkthet har fem olika delkriterier, vilka är: rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Kriteriet rättvis bild 

innebär att studien lämnar en så rättvis bild som möjligt av de data som samlats in från 

respondenterna som deltagit i studien. (Bryman och Bell, 2005, s. 308-309) Genom att vi har 

använt oss av citat i empiriframställningen anser vi att vi har kunnat spegla respondenternas 

svar och åsikter om frågorna, vilket gör studien mer levande istället för att vi endast hade gjort 

en sammanfattning av de svar vi fått. Detta har även gjort det lättare för oss att visa en rättvis 

bild vid framställningen och tolkningen av resultatet. All den transkribering av de data vi har 

samlat in har lästs av båda skribenterna samt har godkänts av respondenterna, vilket minskar 

risken för misstolkningar. Delkriteriet om en rättvis bild i denna studie har därmed uppfyllts 

enligt vår uppfattning. 

 

Det andra delkriteriet ontologisk autenticitet innebär studiens förmåga att hjälpa de 

medverkande till att få en bättre förståelse om detta begrepp som har studerats (Bryman och 

Bell, 2005, s. 309). Vi anser att denna studie uppfyller detta kriterium, då syftet är att få en 

djupare förståelse om varför företag tillämpar CSR och vad begreppet innebär för dem. 

Byggnadsbranschen och rekryteringsbranschen får således en förståelse för CSR och till 

varför företag inom respektive bransch tillämpar detta koncept. Denna studie tillför även 

respektive bransch kunskap om några av de fördelar som kan uppnås av att tillämpa CSR. 

Dessa är främst: närmare relation till sina intressenter, stärkande av varumärken och 

förbättring av positionen på marknaden. Kriteriet ovan ligger i linje med det tredje delkriteriet 

som är pedagogisk autenticitet, vilket innebär att studien skall bidra till att de företag som 

medverkat skall få en bättre förståelse för hur personer i denna sociala miljö upplever 

tillvaron (Bryman och Bell, 2005, s. 309). Syftet med denna studie är att få en djupare 

förståelse om varför olika företag, inom två olika branscher, implementerar begreppet CSR 

och vad begreppet innebär för dem. Vi menar att fallföretagen även får en ytterligare 

förståelse för varför andra företag tillämpar CSR och hur de använder sig av begreppet. De får 

även en förståelse för hur det skiljer sig inom branscherna beträffande företagens storlek. Vi 

anser således att denna studie når upp till såväl det ontologiska autenticitetkriteriet som det 

pedagogiska autenticitetkriteriet. 
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Katalytisk autenticitet, som är det fjärde delkriteriet, innebär att studien skall vara gjord på ett 

sådant sätt att de som deltagit skall kunna förändra den situation de befinner sig i (Bryman 

och Bell, 2005, s. 309). Genom de förbättringsmöjligheter vi har presenterat, anser vi att de 

företag som har medverkat har möjlighet att förbättra sitt CSR-arbete och på det sättet ta till 

sig de fördelar som finns att hämta från en väl genomarbetad CSR-process. Genom att vi även 

i studien exempelvis har nämnt att företagen skall möta intressenternas krav vad gäller 

ansvarstagande, har vi gett förutsättningar för företagen att ta reda på och sedan möta dessa 

krav för att få en närmare relation till sina intressenter. Med detta anser vi att denna studie 

också har uppfyllt kriteriet katalytisk autenticitet. 

 

Det femte, och sista kriteriet, taktisk autenticitet, innebär att studien skall skapa 

förutsättningar för att de som deltagit skall kunna vidta de åtgärder som behövs för att uppnå 

ett bättre arbete med vad som har studerats (Bryman och Bell, 2005, s. 309). Vi anser att det 

är svårt att veta huruvida studien de facto lever upp till detta och anser vidare att det är helt 

upp till fallföretagen själva huruvida de väljer att vidta de förbättringsförslag som vi givit eller 

ej. Dock vill vi understryka, och poängtera, att vi har gett dem möjligheten till detta genom de 

förbättringsförlag vi nämnt. 
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11.1 Övrigt material 
 

Företag A – hållbarhetsredovisning, företagspolicy, årsredovisning, uppförandekodföreskrift 

och annat underlag via deras hemsida. 

 

Företag B – företagspolicy.  

 

Företag C – hållbarhetsrapport, broschyrer och annat underlag via deras hemsida.  

 

Företag 1 – hållbarhetsrapport. 

 

Företag 2 – uppförandekodföreskrift och annat underlag via deras hemsida. 

 

Företag 3 – årsredovisning.  

 

Företag 4 – hållbarhetsrapport och uppförandekodföreskrift.  

 
 

 

 

 



 
 

Appendix 1: Intervjuguide 
Bakgrundsinformation om respondenten:  
Namn, ålder, kön? 

Vilken roll har du i företaget? Vad innebär denna befattning? Hur länge har du varit i 

företaget? 

Vad är din roll i företagets CSR-arbete?  

Grundläggande information om företaget 

När startades företaget? 

Är företaget ett Aktiebolag? 

Vad bedriver företaget för verksamhet? 

Vart i världen är företaget verksam? Vart är huvudkontoret belagt? 

Hur styrda är ni av ert moderbolag/huvudkontoret? 

Företagets Värdegrund 

Vilka värderingar var tydliga vid starten av företaget? Är de fortfarande gällande? 

Vad är företagets ”samhälleliga” ansvar? 

Vad har företaget för vision? 

  

Företagets Intressenter 

Vilka är företagets intressenter?  

Vilka/Vilken är företagets viktigaste intressenter/intressent? 

Märker företaget av några påtryckningar från sina intressenter? 

Vilken målgrupp marknadsför ni er till? 

Vilket behov vill ni fylla hos era målgrupper? 

 

Varumärket 

Hur tror ni att ert varumärke uppfattas på marknaden? 

Hur vill ni bli uppfattade på marknaden? 

Hur arbetar ni för att utveckla/behålla ett starkt varumärke? 

Har ni något samarbete med någon annat företag eller organisation? Vilken är anledningen till 

dessa samarbeten? 

Vilka krav har ni på de samarbeten företaget går in i? 

 

Företagets position på marknaden 

Vad vill företaget bli associerad med? 

Hur går företaget till väga för att bli uppfattad så? 

Vilken position skulle ni säga att företaget har på marknaden nu? Hur har ni nått denna 

position?  

 

Företagets CSR-arbete 
Tar företaget något samhällsansvar? 

Har företaget något fokusområden inom CSR? 

Vad är företagets syfte med detta ansvarsengagemang? 

Hur länge har företaget tagit dessa/detta engagemang? 

Hur har företagets ansvarstaganden ändrats genom tiden? Om förändring skett, varför? 

Förmedlar företaget sitt ansvarstagande på något sätt?  

Vilken respons har företaget fått för sitt ansvarstagande? 

Anser ni att det finns någon nyttan med att företaget engagerar sig i samhällsfrågor? 

I framtagning av nya projekt inom CSR, vilken intressentgrupp blir ni framförallt inspirerade 

av?  
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