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SUMMARY 

 

In recent decades there has been a gradual change to the corporate role in society. This change 

that has, in reality, occurred over a long period of time reflects the perception of companies as 

“the good member of society” has increased in importance. This can to some extent be 

described as a consequence of the traditional security guarantor, the state, which has gradually 

diminished as a consequence of deregulation. This is identified in that today’s companies 

often encounter significant and contradictory demands from its customers, employees and 

shareholders. Consequently the stakeholders demand more insight and the taking of social 

responsibility by companies. There are a number of different theses that describe the 

companies’ endeavours to live up to expectations and create a set of regulations for this type 

of task including Corporate Citizenship (CC) which tries to describe the companies’ social 

responsibility. 

The purpose of this paper is to examine the companies’ work within CC. This includes the 

perspective in which involvement per se is important as well as the perspective where the 

companies’ financial incentive also plays a role. Through the presentation of empirical 

evidence gathered from interviews, there is discussion associated with the true relationship 

between these perspectives and whether one of them is more prominent than others. The study 

also aims to gain an insight into how the work of CC has arisen in the different companies, 

how this is presented, and its meaning today. 

We have chosen to study three companies of which two are banks and one is in the oil 

industry. This done of the basis that these companies have an integrated CC organisation 

within their activities and are therefore examples of typical case companies. Since different 

industries have been examined there is an understanding that they may well differ from each 

other. This is taken into account in this study. The intention is not to compare these with each 

other without being conscious of any differences and how development has occurred within 

these different industries. 

According to the empirical study it is essentially interplay between the companies, their 

stakeholders, external pressure and strategic assessments of the future that play a part with 

regard to which area within CC and which companies one has chosen to work with. 

Furthermore, the study shows that it is a question of subjective assessment as to whether there 

exists an economic driving force. Throughout it can be said that CC has been identified in all 



case companies in different forms before it became a matter of more general interest. This 

shows that CC has been developed from pure commitment in the first place to something that 

companies have also learned to derive economic benefit from. 
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1 INLEDNING 
 

Företagens roll i samhället håller på att förändras mot en ökande grad av samhällsansvar, 

vilket kan förklaras genom påverkan av den snabba ekonomiska expansionen i framträdande 

ekonomier. Denna förändring i utveckling har inneburit en ny potentiell roll för företagen i 

samhället, vidare innebär denna roll ett engagemang i samhället genom ett socialt-, 

ekologiskt-, eller ekonomiskt engagemang i ett långsiktigt perspektiv. Genom att ta ansvar 

inom något av dessa områden kan företagen uppnå Corporate Citizenship (CC), vilket kan ses 

som företaget som den goda medborgaren. CC kan ses även som en strategi genom 

kombinationen av företagens nya roll tillsammans med en värderingsförskjutning, som pekar 

mot ett större intresse av etik, ansvar och en hållbar utveckling som resulterar i att samhällets 

aktörer ställs inför nya krav på förhållningssätt.  

Företagen har blivit alltmer aktiva i sin företagsamhet inom CC och deras motiv till 

applicering av detta koncept utmärks av ökad attraktion som arbetsgivare, legitimitet i 

samhället, kundlojalitet, lönsamhet och ett starkare varumärke. För övrigt kan CC ses som 

företagens engagemang och påverkan i samhället som gynnar både dem själva och samhället. 

Till detta hör att företagen till skillnad från tidigare, då de endast skulle skapa värde för sina 

aktieägare, nu handskas med andra frågor såsom större ansvar, kränkning av mänskliga 

rättigheter, hållbarhetsstrategier, etik på arbetsplatser och intressentmanagement. För att få en 

förståelse över företagens roll i CC bör vi definiera medborgarskap – citizenship. 

Medborgarskap är de rättigheter och plikter ett lands medlemmar har och som juridiska 

personer är företagen medlemmar i länder och kan därmed ses som ”Corporate Citizens”, med 

juridiska plikter.  

Till följd av att företagens närvaro påverkar de samhällen de verkar inom mer och mer, ökar 

förväntningarna på företagen dramatiskt. Konceptet CC kan därmed inte undvikas av företag 

och i varje globalt företags intressentkrets kommer nya samhällen kontinuerligt att tillföras. 

Om utvecklingen inom CC forstätter i samma riktning som hittills är det troligt att det finns en 

stor framtida potential bland svenska företag, för en utveckling mot ökat socialt 

ansvarstagande till följd av att regeringen inte längre anses vara den dominerande aktören för 

att upprätthålla välfärden (Berglöf och Bielkhammar, 2002).  
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2 CORPORATE CITIZENSHIP – BAKGRUND, UPPKOMST  
OCH  UTVECKLING 

 

Uppkomsten till begreppet CC har i sin omfattning fått stor påverkan från det snarlika 

begreppet ”Corporate Social Responsibility” (CSR) som är mer allmänt känt inom 

företagsvärlden. CC som kan ses som en förgrening eller precisering av CSR, som sedan 

slutet av 1990-talet följt en stadig utveckling som bidragit till att CC idag är ett välkänt 

begrepp inom ekonomin. Dock uppkom det redan på 1830-talet i Frankrike och Storbritannien 

termer som ”socialekonomi” för att identifiera ekonomins ”sociala” dimension, vilket visar på 

tanken att beblanda ekonomi och etik i företagande. Under början av 1900-talet blev etiska 

reglers betydelse uppmärksammade och de regler som kunde omsättas i praktiken fick störst 

prioritet och genom det skulle reglerna tjäna sitt egentliga syfte – att skapa en bättre 

affärsmoral. Även 90 år senare är detta fortfarande det mest prioriterade syftet med CC och 

CSR (Bonnedahl, Jensen & Sandström, 2007). 

Intresset för företagsetik har blomstrat under 2000-talet, främst sedan en del skandaler blivit 

uppmärksammade. Dock har man även på 1980-talet i Sverige resonerat kring ämnet, då 

främst från akademiskt håll. Därefter har intresset fått större bredd och medhåll från olika 

håll, bland annat från fackligt håll av Civilekonomerna som sedan början av 1990-talet antagit 

yrkesetiska riktlinjer för civilekonomer, men även från Svenskt näringsliv som sedan 2001 

gett ut ett flertal skrifter under namnet ”Det goda företaget” .  Trots att Sverige genom åren 

haft en uppsjö av författare som intresserat sig för ämnet och som väckt intresset för hur man 

skapar en gemensam värdegrund, har man inom den engelska litteraturen varit steget framför.  

Enligt Hervé Corvellec (2006) utgör traditionen i engelsktalande länder att diskutera just 

sammanhanget mellan ”business” och ”ethics” och dess egentligen paradoxala 

sammanbindning till ”business ethics”.  Som ett exempel på detta kan nämnas att 

nationalekonomen Adam Smith redan år 1759 författade verket ”The Theory of Moral 

Sentiment” (ibid). Genomgående har även politiska beslut och engagemang varit en drivande 

faktor för utvecklingen utav CC. Ett viktigt startskott för denna utveckling gällande företags 

sociala ansvar skedde vid Global Compact toppmötet den 24 juni 2004.  
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Under ledning av FN:s generalsekreterare Kofi Annan samlades 400 företagsledare från hela 

världen till Global Compact Leaders Summit på FN-högkvarteret i New York för en 

diskussion kring framtida arbete, samt att konstatera att det är hög tid att omsätta principerna 

till handling. Redan år 1999 tog Kofi Annan initiativet till Global Compact och idén till 

inbjudningen av företag om att frivilligt följa tio enkla principer om mänskliga rättigheter, 

arbetsvillkor, miljö och korruption. Flera av dessa principer är överensstämmande med 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Deras riktlinjer kom till år 2000 och stöds 

frivilligt från bland annat den svenska regeringen genom ett projekt kallat Globalt 

Ansvarprojektet. Toppmötet, som var ett arbetsmöte, syftade till att utbyta erfarenheter och att 

skapa konkreta förslag om hur man skulle gå tillväga med den fortsatta utvecklingen med 

Global Compact. Detta initiativ resulterade i en uppmaning från Kofi Annan och Brasiliens 

president Luis Inácio Lula da Silva att företagens roll skulle få en utvidgad mening i 

betydelsen av företagens samhällsansvar (Anon, 2004). Utöver detta har även Europeiska 

Unionen engagerat sig i företags samhällsansvar, CSR, som de efter egen utsago anser vara ett 

krångligt uttryck för en rätt enkel idé (Anon, 2008:a).  

Utan underdrift kan det konstateras att företag idag har ett större ansvar än tidigare och vidare 

att den informella förändringen i detta är större än den formella. Löhman & Steinholtz (2003) 

beskriver fenomenet som ansvarskontroll innebärande värdeökning, vilket från början var 

Agenda 21 – resultatet av FN:s möte i Rio de Janeiro 1992. Idag kan det med rätta påstås att 

företag har ett ansvar för att bidra till en hållbar utveckling samt att det bör ske i relation med 

företagets intressenter. Som generell anledning till uppkomsten av CC och dess relevans idag, 

kan nämnas att omvärldstrycket i dag är stort på företagen och näringslivet. Det handlar inte 

längre enbart om att vara konkurrenskraftig på marknaden och skapa en hållbar utveckling 

genom att erbjuda bra produkter till ett bra pris och god service. Konsumenterna ställer nya 

krav på miljöhänsyn och "hållbart" framställda produkter och därmed kan inga företag i 

längden undvika att granska sin verksamhet utifrån ett etiskt perspektiv. Den faktiska 

utvecklingen av CC märks bland annat även genom att det idag krävs ett allt större ansvar från 

företagsledningar. Det är inte längre enbart politiker som drar upp riktlinjer för 

samhällsutvecklingen. Även företagen, som ekonomiskt verkar mot konsumenterna i 

samhället, måste utveckla synen på sig själva till att bli mer genomdrivande vad gäller 

samhällets val av riktlinjer.  
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Begreppet CC har sitt ursprung i USA och det är vanligt bland amerikanska företag att 

sponsra skolor, daghem och andra samhällsinrättningar. Eftersom USA saknar offentlig sektor 

som vi känner den, finns det behov och regler som gör det både lämpligt och möjligt för 

företag att bistå och finansiera delar av det omgivande samhället. Begreppet CC var och är, 

vanligt förekommande i Europa också, men det håller på att ersättas av CSR. När CC som 

begrepp används är det oftast med samma tolkning som läggs i begreppet CSR. En anledning 

till att CSR används i Europa kan möjligen vara att Europa till skillnad från USA haft idén om 

välfärdsstater och byggt in olika former av sociala skyddsnät för medborgarna (ibid). 

3 STUDIENS INRIKTNING  
 
3.1 PROBLEMOMRÅDE 
 

CC har som tidigare nämnts blivit ett fenomen som under det senaste årtiondet fått luft under 

vingarna och som sysselsatt författare med det teoretiska och företagen med det praktiska. 

Därför är det naturligt att vi i denna studie undersöker de teorier som författare kommit fram 

till, samtidigt som företag grankas för att få fram den verkliga och praktiska biten. Därmed är 

benämningen som har valts att genomgående användas i uppsatsen, det komna begreppet från 

USA – Corporate Citizenship och eftersom det finns olika inriktningar inom området, som var 

och ett kan avhandlas som ett oberoende ämne, har vi valt att koncentrera denna studie på det 

sociala och etiska ansvaret som är två av fyra beståndsdelar inom CC. Vidare definieras CC i 

denna uppsats som ”företagens samhällsansvar” och innefattar sammanfattningsvis vad 

företaget gör i hänseende till de olika hönstenarna; socialt-, etiskt-, juridiskt-, miljö-, samt 

samarbetsansvar (Bilaga 1- Principles of Corporate Citizenship).   

Majoriteten av de studier som tidigare gjorts inom området CC, har granskat väletablerade 

och globala företag såsom IKEA, H&M och Ericsson. Dessa är förebilder inom CSR och CC 

som helhet och har i många fall varit de drivande företag som gjort det möjligt för andra 

företag att också applicera idén om ”företaget som god samhällsmedborgare”. Företagen inser 

att de bör hålla jämna steg med utvecklingen för att kunna vara konkurrenskraftiga gentemot 

andra, och som kan beaktas ur inledningskapitlet ovan har det skett omfattande förändringar 

gällande området marknadsstrategier sedan Adam Smith introducerade det traditionella 

produkt och marknadssynsättet.  
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Vår problemdiskussion utgörs av att det anas en förhoppning inom företag att skapa mervärde 

genom detta nutida koncept om moraliskt och socialt ansvarstagande. Företag och andra 

aktörer på marknaden har intensivt debatterat med kritiker för att få vägledning till 

applicerande av detta koncept, samtidigt som det ligger i företagens intresse att kunna 

balansera de avkastningskrav som aktiemarknaden ställer på dem. Därmed innebär konceptet 

CC en ny tid för företagens tillvägagångssätt när det berör att skapa värde både för dem själva 

och för samhället. Eftersom konceptet baseras på etik och moral och vidare hur företagen bör 

ta ett ansvar gentemot samhället, kan det diskuteras huruvida företagen som vinstdrivande 

aktörer enligt lag balanserar det genuina intresse som förväntas av dem med deras finansiella 

syfte.  

Därmed avser vi att belysa CC ur ett lönsamhetsperspektiv, huruvida ekonomiska motiv 

driver arbetet inom konceptet och vilket mervärde som skapas genom detta arbete ur ett 

långsiktigt perspektiv. För att underlätta belysningen av detta område, bör vi härmed förklara 

lönsamhetsbegreppet, med andra ord dess innebörd av vad som anses skapa lönsamhet inom 

företag. Som tidigare nämnts befinner företag sig i en tid då inte endast omsättningen bevisar 

företagens lönsamhet. Ett flertal andra värden kan mätas inom detta begrepp, såsom huruvida 

företagets legitimitet i samhället, utökning av affärsverksamhet, attraktion som arbetsgivare, 

differentieringsstrategier, kundlojalitet, ökning av goodwill samt konkurrenskraften i 

företagets varumärke. Samtliga av dessa värden skapar mervärde och konkurrensfördelar för 

företaget, vilket bör generera lönsamhet på lång sikt genom ett samhällsinfluerat arbete 

uppnått av CC. 
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3.2 PROBLEMFORMULERING 
 

Vi avser att undersöka följande fenomen: 

Är Corporate Citizenship ett genuint eller finansiellt intresse?  

 

- Är företagens prioriterade intressentbild samhället eller aktieägarna?  

- Inriktar sig företagens differentieringsstrategier mot ett ökat samhällsvärde eller 

aktieägarvärde?  

- Är det sociala ansvarstagandearbetet fördelat på företagets hela verksamhet? 

- På vilket vis har företaget skapat mervärde genom sitt arbete inom CC? 

 
3.3 SYFTE 
 

Syftet med denna uppsats är att beskriva framväxten samt det nutida engagemanget av CC i 

företag som är framträdande vad gäller det sociala ansvaret. Därefter undersöks huruvida 

företagen arbetar med CC utifrån ett genuint eller finansiellt intresse. Genom att 

företrädelsevis använda teoribildningen inom CC ämnar vi att förklara vad engagemanget 

inom CC kan ha för sociala och ekonomiska effekter på företaget. Genom detta, tillsammans 

med en tidigare studie från Lunds universitet, har vi förhoppningar om att påvisa en relation 

mellan CC och företags lönsamhet.  
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4 UPPSATSENS DISPOSITION 

 

Inledande kapitel – introduktion samt problemformulering 

Litteraturstudie - bakgrund och teori  

Metod 

Presentation av tidigare studie 

Empiri – intervju med tre typiska fallföretag 

Analys – utav det empiriska resultatet med jämförelse av den presenterade tidigare studien 

Slutsatser – besvarande av problemformulering samt indikationer till fortsatt forskning 

Bilagor 
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5 TEORI 
 

I teorin presenteras konceptet CC tillsammans med det snarlika 
konceptet CSR för att få en djupare förståelse av begreppens 
integration. Vidare presenteras dess fundamentala delar och 

applicerandet av CC som en naturig strategi i en verksamhet, samt 

belyses olika författares olika synsätt på konceptet.  

 

5.1  INLEDNING 
 

Vår teoribildning bygger på en sammanställning av den litteraturgenomgång som har 

genomförts om hur företag applicerar konceptet CC, vidare hur de eftersträvar att kunna 

balansera de avkastningskrav som aktiemarknaden ställer på dem med det sociala 

ansvarstagandet som samhället förväntar sig av företaget. Därmed innebär CC en ny tid för 

företagens tillvägagångssätt när det berör att skapa värde både för dem själva och för 

samhället. Vidare anser vi det relevant att i denna studie beakta företagens påverkan av 

globaliseringen och hur de hanterar sin nya roll som en dominerande aktör i dagens samhälle 

med avregleringar.  

 

Genom litteraturgenomgången har vi insett att litteraturen inom ämnet är omfattande och att 

teoribildningen inom CC även behandlar det snarlika konceptet CSR, som beaktar fyra olika 

typer av ansvar, såsom ekonomiskt, juridiskt, etiskt ansvar samt det ansvar som eftersträvas 

och önskas från företagens och samhällets sida. Ekonomiskt ansvar innefattar hur företagen 

kan bevara en god ekonomi och samtidigt möta konsumtionsbehovet. Vidare inkluderar 

juridiskt ansvar hur företagen agerar för att upprätthålla sina finansiella aktiviteter enligt lag. 

Etiskt ansvar innebär att företagen ska ta hänsyn till de moraliska principer som finns i vårt 

samhälle. Slutligen eftersträvas ett ansvar om att se företagen aktivt involverade i 

förbättringen av samhället och bidra till ”en bättre värld” (Löhman & Steinholtz, 2003).  
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För att uppnå full förståelse av CC anser vi det vara väsentligt att även belysa teorin rörande 

konceptet CSR och dess integration med CC och andra jämförbara begrepp som anses 

relevanta i sammanhanget. Med förhoppning om att underlätta förståelsen av begreppens 

integration, vad som skiljer dem åt och deras påverkan av varandra, kommer en koncis 

förklaring med modell senare i uppsatsen att tydliggöra begreppens samband. Nedan följer en 

sammanvävning av olika författares synsätt på samtliga begrepp inom detta område.   

 
5.2 OLIKA SYNSÄTT PÅ SOCIALT ANSVARSTAGANDE 
 

Av materialet som finns att tillgå är kopplingen mellan koncepten CSR och CC relativt diffus 

och många gånger benämns begreppen som liktydiga. Med avsikt om att tydliggöra 

begreppens skillnad förklarar EU-kommissionen CSR som ett begrepp som innebär att 

företagen på frivillig grund integrerar social och miljömässig hänsyn i sin verksamhet och i 

sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen kräver. Denna förklaring vittnar om 

likheten med begreppet CC som tar samma område i beaktning. Vidare kan begreppet CSR 

enligt Löhman & Steinholtz (2003) betraktas som sammanlänkad med begreppen 

sustainability, som står för hållbar utveckling (detta begrepp förklaras närmre längre fram i 

uppsatsen), Corporate Accountability som förklaras som företagets ansvar, samt Corporate 

Governance som innefattar hur företaget sköts. Eftersom CSR är ett område som snabbt 

förändras och är relativt diffus i sin betydelse finns ytterligare benämningar för CSR, såsom 

Corporate Citizenship som belyses i denna studie och Social Responsibility Investments (SRI) 

(ibid).  

Till skillnad från CSR behandlar enligt teorin CC ett mer nischat område som avser de 

aktiviteter som företag genomför för att på ett ansvarsfullt sätt möta samhällets sociala krav. 

Vidare innehåller CC ett flertal olika definitioner eftersom dess ramar är så pass diffusa, och 

därmed har det valts ut dem som vi anser vara centrala för att få både bred och djup förståelse 

av konceptets innebörd. McIntosh (1998) menar att CC definieras som en idé om hållbarhet 

och att det är likartat med Corporate Societal Responsibility, vilket är ett annat närbesläktat 

koncept inom detta område och inkluderar all slags inverkan ett företag har på samhället. 

Författarna Crane & Matten diskuterar i management tidskriften ”Academy of Management 

Review” (2005) huruvida CC och CSR egentligen skiljer sig åt.  
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Enligt författarnas mening kan likaväl endast det traditionella begreppet CSR användas, 

eftersom CC enligt deras mening inte handlar om huruvida företag idkar välgörenhet. Istället 

kan CC beskriva en utvecklingstrend som går i riktningen mot att företagen själva agerar 

inom det som tidigare varit endast statens roll, nämligen att fungera som leverantör av 

medborgares rättigheter. Exempel på detta kan vara att tillhandahålla vård och skola för de 

anställda och deras familjer i den miljö de verkar.  

Perreault och McCarthy (2002), definierar CSR som ett företags förpliktelse att utveckla de 

positiva effekterna på samhället och eliminera de negativa effekterna, som företagets 

verksamhet medför till. McWilliams och Siegel (2001) utgår från vad handlingarna inom CSR 

medför och benämner dessa som aktiviteter som ligger utanför företagets egentliga intresse 

och de lagenliga förpliktelserna (Matten & Crane 2005).   

Ett annat synsätt på CC är det som författaren Noel M. Tichy och Andrew R. McGill (2003) 

vill framhäva, där de belyser företagets verkliga handling som svaret på vad som är CC. Det 

mest fundamentala är enligt författarna att det krävs att företagsledare på alla nivåer måste 

engagera sig i att vara goda samhällsmedborgare för att kunna motarbeta orättvisor och andra 

utmaningar som världen står inför. Detta möjliggörs genom att föra vidare den kunskap som 

genererats. Vidare betonar författarna nödvändigheten av att dagens globala företag engagerar 

sig i olika frågor rörande CC och därmed har fyra principer sammanställts. Dessa fyra 

principer innefattar att företag som agerar i den globala världen därigenom får globala 

förpliktelser och att ett aktivt deltagande i samhället då är mer fundamentalt än att endast 

tillhandahålla kapital.  

Vidare bidrar volontärarbete till att främja de ledarskapliga färdigheterna för individ, företag 

och samhälle, samtidigt som det skapas möjligheter till lärande. Den sista principen behandlar 

enligt författarna att aktiviteterna som företagen utför för en större andel medborgarskap även 

aktiverar arbetstagare och skapar förbindelser (Tichy & McGill, 2003). Denna diskussion har 

självfallet sin grund i fenomenet att företags roll i samhället har förändrats och mer tagit sig 

an statens roll när den privata sektorn mer och mer övertar den offentliga. Författarna anser att 

det är företagens ständiga förändring och betydelse i samhället som ska förknippas med 

användandet av begreppet CC. Detta har dock inte alltid varit fallet och CC har i vissa fall 

använts som en beskrivning för vad företaget skulle kunna bidra med för ett förbättrat 

samhälle. Detta är enligt författarna en vanlig förekommande missuppfattning av innebörden 

av CC (Bonnedahl, Jensen och Sandström, 2007). 
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I dagens samhälle är större ansvar, hållbarhetsstrategier, etik på arbetsplatser och 

intressemanagement endast ett fåtal områden som företagen bör utveckla och anpassa sin 

strategi emot. Därmed påstår ett flertal författare att om CSR anses vara ett koncept som både 

är lönsamt och tillmötesgående av de förväntningar som samhället ställer på det, så skulle det 

betyda att CC är korrekt använt när företag är mer medvetna om det samhälle de är 

verksamma inom. Av McIntosh (1998) hävdas det att skillnaden mellan den 

välgörenhetsmodell som är traditionell och väl använd av företag skiljer sig väsentligt i 

jämförelse med CC. Den centrala skillnaden ligger i att företagens sedvanliga finansiella 

donationer generellt sett endast genererar ytterst liten social förändring. Detta på grund av att 

de inte utnyttjar företagens färdigheter fullständigt. Därmed finner författare att betydelsen av 

konceptet CC faktiskt kan generera hållbara lösningar på sociala problem på grund av att 

konceptet innehåller en bas av innovation och affärsutveckling som företag i en global värld 

behöver anpassa sig efter (Altman och Vidaver, 2000).  

 

Många företag rör sig mot en global arena och opererar i många delar av världen och av 

allmän kännedom påverkar globaliseringen både företagens aktiviteter och dess arena. Vidare 

bör även Corporate Global Citizenship beaktas i denna diskussion (Tichy & McGill, 1997), 

eftersom begreppet anses vara centralt då globaliseringen har en väsentlig koppling till CC. 

Denna definition inkluderar globaliseringens betydande roll och har samtidigt fokus i 

företagets samtliga aktiviteter som syftar till att förbättra samhället genom aktivt och 

metodiskt engagemang. Enligt Altman och Vidaver (2000) svarar Corporate Global 

Citizenship för påverkan på det framtida globala affärsklimatet, vilket sker genom att 

integreringen av globalt politiska, sociala och miljörelaterade frågor ökar. På lång sikt 

kommer denna inverkan att driva företagen att definiera om sin roll som svar på integrationen 

i världen.  

 

I enlighet med författaren Zadek (2001) är det så kallade ”Civil Corporation” en benämning 

då företag utnyttjar möjligheterna till lärande och integrerar sociala och miljöinriktade mål i 

sin verksamhet genom att aktivt utveckla interna värderingar. Denna definition av ”företaget 

som den goda medborgaren” utgör de förväntningar som vi medborgare har på företagen och 

deras strategier mot att uppnå hållbar utveckling. För att ta sig an de utmaningar såsom 

sociala och miljömässiga problem som existerar i dagens samhälle, antar företagen CC som 
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en vägledning till att hantera problem och vidare hur de kan hantera den ”nya” roll som en 

mer dominant aktör i jämförelse med staten. Företagens tillvägagångssätt baseras på 

begreppen förståelse, värderingar, engagemang, handling och samarbete. Vidare är meningen 

med CC att sammanlänka dessa begrepp och därmed skapa en grund till att ta sig an 

samhällsproblemen, vilket sker genom att skapa mervärde till hela samhället på lång sikt.  

 

 6.  

 
Figur 1 Författarnas egen tolkning av begreppens integration med varandra 
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5.3         HÅLLBAR UTVECKLING – SUSTAINABILITY  
 

Begreppet hållbarhet, vars koppling till CC och CSR illustrerades ovan, uppkom vid FN:s 

möte i Rio de Janeiro 1992 och Agenda 21. Begreppet avser att beskriva hur vi ska klara att 

balansera såväl de sociala och ekonomiska faktorerna som exempelvis miljöfrågorna i 

världen, så att vår långsiktiga överlevnad inte hotas. Begreppet används inom ett flertal olika 

områden och med flera olika innebörder. Den vanligaste definitionen är kallad 

generationsdefinitionen och förklaras som att varaktig hållbar utveckling innebär att 

tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att klara sina 

behov (Löhman & Steinholz, 2003). Generationsdefinitionen är ytterst väsentlig eftersom den 

anger ett långsiktigt perspektiv och det är ett betydligt längre perspektiv än vad som är vanligt 

förekommande. Men begreppet hållbar utveckling innehåller inte endast ett tidsperspektiv 

utan ämnar även till att skapa bästa möjliga förutsättningar för hela jorden att klara det 

långsiktiga, hållbara miljöperspektivet. Inom ramen av miljö ingår såväl människor som djur 

och i princip hela skapelsen i begreppet. Att människan kommer i första hand beror inte bara 

på att vi sedan länge bestämt oss för att människan har en särställning på jorden, utav även på 

att det finns en insikt om att det är människan som är problemet och samtidigt möjligheten.  

Möjligheten består i att skapa bättre utvecklingsmöjligheter för de fattiga i världen. 

Utveckling är för dem en förutsättning för att de i sin tur skall kunna ta ett ansvar för den 

miljö de befinner sig i. Om det skall kunna ske behövs en ekonomisk tillväxt som kan skapa 

sociala förbättringar som förutsätts leda till en positiv utveckling. Denna ekonomiska tillväxt 

som ansvar till förbättringar anses vara företagens ansvar, vilket vittnar om detta problems 

betydelse. Detta understryker betydelsen för företagen att ha en mission i linje med ett socialt 

ansvarstagande. Vidare är dilemmat att ekonomisk tillväxt i en värld som har en befolkning 

som av många anses vara för stor innebär ökad produktion och konsumtion, vilket kräver mer 

resurser vilket i sin tur har en negativ påverkan på miljön.  

Avregleringar har lett till att företag fått större frihet och öppnare marknader. Frihet innebär 

ansvar, och för dem som inte klarar balansen uppstår risker. Men motsatsen gäller också - 

möjligheter uppstår. Globalisering, avreglering och kommunikation skapar möjligheter att öka 

värdet för både företaget och dess intressenter i linje med hållbarhetsperspektivet.  
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Immateriella värden och fungerande relationer med dem som företaget är beroende av kan 

komma att vara avgörande och en viktig omvärldsförändring är individualiseringen som 

handlar om en förskjutning på den systemtekniska kollektiva nivån. Avregleringarna flyttar 

både friheten och ansvaret från den politiska nivån till den individuella. Det upplevs allmänt 

att politiker har minskat sitt ansvarstagande till förmån för det privata näringslivet. Om 

företag får större betydelse så upplevs de av omvärlden också ha ett större ansvar mot 

hållbarhet, vilket är en orsak till att CSR och CC har vuxit sig så starkt (ibid). Denna 

utveckling kommer ofta i uttryck av företagens värderingar, vilket kommer att diskuteras 

närmre längre fram.  

 
5.4     HÅLLBARHETSREDOVISNING – SUSTAINABLE ACCOUNTING 
 

Att låta redovisningen omfatta företagets värderingar och intresseperspektiv är ett strukturerat 

sätt att skapa mätbarhet inom området CSR och CC. Global Reporting Initiative (GRI) är en 

sammanställning av riktlinjer för redovisning i de tre dimensionerna ekonomi, socialt 

agerande och miljö och sker på frivillig bas. Dessa riktlinjer kan användas som en mall för 

både inventering och vad som är väsentligt i ett arbete inom CC och som utgångspunkt i en 

redovisningsprocess. För de företag som strukturerat arbetar med för närvarande existerande 

riktlinjer (exempelvis GRI) behöver det inte betyda att företagets konkurrenssituation 

förbättras. Förbättrade förutsättningar uppstår när företaget börjar analysera sin ståndpunkt 

och identifierar en funktionell värderingsgrund samt klargör för vilka de finns till. Utifrån 

dessa resultat startas processen som ger strategin hållbarhet och långsiktigt fokus som 

frambringar större möjligheter till värdeskapande för företaget. 

Genom att föra diskussionen vidare angående redovisning inom konceptet CC, innebär 

begreppet ”hållbarhetsredovisning” att redovisa företagets resultat inom just området 

hållbarhet. I praktiken visar det vad företaget gör och vilka resultat som har generats inom de 

tre dimensionerna. Vidare är hållbarhetsredovisning baserat på begreppet ”Triple Bottom 

Line” (TBL) som innebär att förutsättningar skapas genom att mäta hur hållbarhet inom ett 

företag utvecklas. Med andra ord kan det uttryckas som för att kunna uppnå hållbarhet så bör 

en mätning ske av hur företaget presterar inom området.  
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Om ett företag använder exempelvis GRI:s riktlinjer i syfte att mäta hur det klarar att vara 

hållbart, kan det utifrån det resultatet starta en lärprocess i syfte att bli bättre på det sätt som är 

möjligt för det enskilda företaget. Därmed kan även TBL tas med i resonemanget kring 

redovisningen av CRS och CC. Som nämnt visar denna modell att det i näringslivet idag finns 

ett ökande intresse av att bredda den finansiella posten till att även ta miljö och socialt ansvar 

i beaktning. TBL syftar till de tre fundamenten ekonomi, miljö och socialt ansvar, med 

resultatet att flera aktiefonder startats med långsiktiga mål inom just dess områden (Löhman 

& Steinholtz, 2003). För att upplysa om dessa mätmetoders relevans inom detta område bör 

det nämnas att inom World Business Council for Sustainable Developement, en 

sammanslutning av internationella storföretag innehållande bland annat Proctor & Gamble, 

BP, ABB och Vattenfall, finns en arbetsgrupp inom CSR som har till uppgift att ta fram 

lämpliga mätinstrument för dessa områden (Anon, 2008: b). Utöver denna organisation finner 

man även Social Venture Network, grundad 1987 i USA, som syftar till att stärka 

medlemsföretagen och organisationerna i arbetet för socialt ansvarstagande, där ett av de mest 

kända och aktiva företag inom denna organisation är Body Shop (Anon, 2008: c).  

Konceptet TBL uppfanns 1994 av Elkington, en förespråkare för hållbar utveckling. Enligt 

Elkington (1997) är det sju dimensioner att ta i beaktning vid en implementering av TBL 

synsättet i ett företag. Dessa dimensioner är; marknaden, värdet, genomskinlighet, den 

teknologiska livscykel, samarbeten, tidsperspektiv och staten. Meningen är att företag som 

implementerat TBL i verksamheten kommer ha en fördel gentemot konkurrenterna eftersom 

företaget genom sin tydliga vision och värderingar kommer att kunna vinna aktieägarnas 

förtroende och därigenom deras kapital. Detta kan enligt Elkington (1997) ses som en enorm 

möjlighet till ökad teknologi- och därigenom produktutveckling, där de företag som tagit sig 

an modellen kommer att stå kvar som vinnare medans resterande har missat en väsentlig del 

av utvecklingen.  
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Figur 2 Illustration över Triple Bottom Line’s beståndsdelar  

 (Cohen, 2006)  

 

De olika delarna inom modellen syftar till de negativa förändringar som skett i vart och ett av 

områdena, exempelvis ökade utsläpp och försurning av sjöar, och att det även är företagens 

ansvar att motarbeta dessa trender. Modellen kan väl sättas i förbindelse med konceptet CC 

genom att den innefattar det sociala arbete som även CC innebär i sig självt, fast med hänsyn 

till den finansiella prestationen, vilket inte är av nackdel när det finansiella perspektivet av CC 

ska belysas (Cohen, 2006). 

 
5.5 SOCIALT ANSVARSTAGANDE 

 

Fenomenet socialt ansvar som arbete har för företagen ofta haft sin grund i verkliga 

situationer, händelser och konflikter. Detta har med stor sannolikhet även varit en bidragande 

faktor till att arbetet idag är mer utbrett och uppmärksammat. Genom att finna lösningar på 

problem som uppkommit eller ansetts vara befarade inom företags handlingsområde, har ett 

motarbetande i form av ansvarstagande visat sig som respons. 
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Ledande svenska företag som tagit ett betydande steg inom detta arbete, vilket tydliggörs i 

deras värderingar och intressentbild, är exempelvis IKEA och H&M. På grund av IKEA:s 

affärsområde är deras främsta handlingsområde att med olika medel och insatser bidra till att 

bekämpa barnarbete. Detta har blivit en naturlig reaktion efter att det år 1995 i en tysk 

dokumentär påpekats att IKEA skulle använda barn för sin mattillverkning. Som följd av detta 

sattes en process i rullning som förde IKEA till ett samarbete med UNICEF som ledde till att 

skolor i Bangladesh öppnades för utbildning av barn som annars skulle kunna bli 

barnarbetare. Utöver detta skapades efter incidenten bland annat ett dokument kallat ”10 jobb 

på 10 år”, som ska ge ett perspektiv på vad IKEA vill uppnå på lång sikt.  

”Jobb” nummer 9 står för att företaget vill ta ansvar för sina leverantörer, sina anställda och 

för miljön. Detta har bidragit till att IKEA oanmält kontrollerar sina leverantörer efter olika 

kriterier, dels arbetsförhållanderelaterade och dels miljörelaterade. De leverantörer som bryter 

mot en given överenskommelse riskerar efter ett upprepande att förlora sin roll som leverantör 

till IKEA. Det som framgått som svårighet för IKEA och för andra företag i liknande 

situationer, är vetskapen om fenomenet och dess olika synvinklar som bör vara väldigt god.  

Ett exempel på svårighet med att ta ställning uppträdde 2005 när det framkom att en av 

leverantörerna utnyttjade sina anställda maximalt och lät dem arbeta mer än tillåtet, använde 

sig utav för trång utrymmen med mera. Efter kontroll och samtal med de anställda visade det 

sig att de anställda medgav att de uppskattade den långa arbetstiden eftersom deras 

levnadsförhållanden annars skulle medburit att det krävdes ett ytterligare arbete vid sidan av 

för att kunna försörja sin familj och släkt. Kontentan skulle kunna sägas vara att den verkliga 

världen har olika perspektiv, samt att det finns svårigheter med att ta beslutet angående vad 

som ska anses som en social olägenhet. Speciellt då globaliseringen och internationaliseringen 

medför att synsätt från en del av världen ska vara lika applicerbar i en annan (Barlett, Dessain 

och Sjöman, 2006). 

5.6 GENUINT INTRESSE ELLER FINANSIELLT SYFTE? 
 

Det finns ett flertal olika drivkrafter bakom utvecklingen av CC. Den största drivkraften är 

troligtvis den generella värdeförskjutningen, vilken har påverkat samhälle och näringsliv till 

att se farorna i miljöförstörning, social utslagning och de allt för stora skillnader mellan 

människor och samhällen på vår jord. Dock finns det förutom denna övergripande drivkraft 
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flera företagsrelaterade sådana som exempelvis varumärkesdiskussionen, humankapital och 

SRI (Social Responsible Investments). Materiella värden har varit viktiga och är fortfarande 

viktiga, men under 1990-talet har framväxten av immateriella tillgångar (bland annat 

värderingar och etik) tagit alltmer fart. Detta ger uttryck i att företagens värderingar och 

mission inte längre enbart ser till interna värden, utan har anammat ett bredare och externare 

synsätt gällande samtliga intressenters intressen.     

Företagens värderingar och strategi mot att finna en balans av att optimera humankapitalets 

potential och på samma gång bevara miljön, gör att de måste ta hänsyn till sociala, etiska och 

miljömässiga frågor i sin redovisning istället för endast sina aktieägare. Vidare kräver CC 

engagemang som tar hänsyn till värderingar som fokuserar på att göra långsiktiga 

investeringar som ger dem mervärde i det långa loppet. På detta sätt kan företagen engagera 

sig utan för den skull minska sin vinst. Det som är centralt i företagens värderingar enligt CC 

är den långsiktiga visionen om att företagen behåller sina värderingar även i en recession.  

Vidare bör samtliga anställda inom företaget engagera sig och sträva mot att uppfylla de 

ändamål som konceptet bygger på. Slutligen förenar begreppet samarbete samtliga delar av 

CC-arbetet genom att företagen och staten etablerar en dialog och ett samarbete dem emellan.  

Att uppnå hållbarhet i samhället är det långsiktiga målet för de företag som anammar 

konceptet, vilket uppnås genom att dialogen utvidgas till alla slags intressenter och att 

företagen dessutom utvecklar ett gediget förhållande till sina anställda. 

 

Globaliseringens roll tillsammans med statliga avregleringar som utökar privatiseringen har 

omstrukturerat de aktörer som har mest inflytande i vårt samhälle idag. Företagens roll har 

idag förändrats genom påverkan av globaliseringens roll tillsammans med statliga 

avregleringar och huruvida konsumenter inte längre är enbart konsumenter, utan även ägare i 

allt större omfattning som därmed kräver mer insyn i företagens verksamhet. Nobel-

pristagaren Milton Friedman (1972) anser att det ansvar företag har är endast att utöka 

aktieägarnas värde och därmed bör ett arbete om socialt ansvarstagande inte ingå i ett företags 

dagliga verksamhet. I motsats menar andra att den vinst och det maximala värde Milton 

Friedman presenterar är ett förtroendekapital som bör vara hållbart för att överhuvudtaget 

kunna existera.  
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Det råder tvetydigheter kring denna diskussion och hur stor denna lönsamhet är trots att 

konsumenternas värderingar får allt större betydelse i företagens verksamhet. Ola Löhman 

hävdar att arbetet mot CSR inte baseras på etik och moral i företagens avseende utan om rena 

finansiella incitament för företag att ta ett omvärldsansvar och därmed skapa ett mervärde för 

samtliga företagens intressenter. Vidare diskuteras det hur konsumenter söker sig till 

produkter som innehåller så mycket mer än ett just bara en produkt, eftersom man numera inte 

endast konsumerar produkten utan man köper hela varumärket och med det en identitet. 

Företagens viktigaste resurs är deras rykte och varumärke, vilket med andra ord är deras 

förtroendekapital (Löhman & Steinholtz, 2003).  

 
5.7 MÄTMETODER AV FÖRETAGS HÅLLBARHETSARBETE 

 

FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annans värderingar har haft stor inverkan i arbetet 

med utvecklingen mot förtroendekapital, då han för två år sedan introducerade idén om hur 

aktieägare kan påverka företagens ansvar för sin omvärld. Det såkallade Ramverket, även 

kallat Principles Responsible Investments ( PRI), finns på Dow Jones börsen. Genom detta 

Ramverk åtar sig aktörer inom finansvärlden att påverka de företag de investerar i utifrån ett 

hållbart perspektiv.  

Den globala försäljningschefen på kapitalförvaltningsbolaget SAM, Eric Gelfgren, är en av 

upphovsmännen till Dow Jones Sustainability Index vars syfte är att ranka hållbara företag. I 

mån om att föra diskussionen vidare menar han att företagens ansvar mot omvärlden har idag 

lika stor betydelse som pris och kvalitet när de utvärderar ett företag. Dessutom har det 

utvecklats ett verktyg som utvärderar ett företags sociala och miljömässiga ansvar ur ett rent 

finansiellt perspektiv.  

SAM fokuserar på icke finansiella faktorer när de utvärderar ett företag och därmed 

identifierar de helt enkelt de faktorer inom CSR konceptet som leder till bättre 

konkurrenskraft hos företaget, såsom exempelvis starkare varumärke. Vidare är det 

fundamentala i deras analys att företagets arbete inom konceptet CSR ska ha ett affärsmässigt 

ändamål.  
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Ett flertal analyser visar att många företag gör misstaget att enbart se till kostnadsdelen av 

CSR och CC arbetet och inte den lönsamhet som kan visas på lång sikt av engagemanget. 

Dessa företaget ser arbetet inom CSR och CC som en utgift som är nödvändig och bör 

minimeras ovillkorligen. Dock kan denna syn på arbetet fått fäste genom att det inte finns 

konkreta riktlinjer för hur företag kan utveckla sin strategi mot CSR eller CC. Eric Gelfgren 

anser vidare att om företag har fått full förståelse för vad arbetet inom CSR och CC innefattar, 

frågar man sig därmed hur mycket vinst företaget kan generera på ett socialt engagemang.  

Diskussionen huruvida ett arbete mot CSR eller CC har ett reellt värde eller inte är tvetydig, 

men sedan 1995 då SAM startades har de analyserat och jämfört företags engagemang med 

deras finansiella avkastning.  

För företag som har inriktning mot CSR och därmed bredare intressentbild och tydliga 

värderingar mot ett socialt ansvarstagande, visar Dow Jones Sustainability Index en ökad 

lönsamhet på tolv procent i jämförelse med de företag som står utanför detta engagemang. Det 

visas vidare att humankapitalet inom företaget generar ökad lönsamhet genom sambandet 

mellan aktiekurs och immateriella värden (Engardio, 2007). 

Företagsrapporter om CSR och CC var som så tidigt som för fem år sedan relativt 

transparanta och detta för att ge en illusion om en hållbarhetsimage i företaget. Numera är det 

en mer sofistikerad förståelse att aktiviteter och engagemang inriktat mot socialt ansvar och 

hållbarhet ger strategiska fördelar, utdelning och minimerar förlust och bakslag. Eftersom 

riktlinjerna inom CSR och CC arbetet är diffusa är det är inte lätt för företag att hitta en balans 

och därmed underkänns många aktiviteter inom konceptets område på grund av att de är för 

dåligt framförda. Vidare hävdar Michael Porter (ibid) att om arbetet och engagemanget inom 

CSR och CC inte är kopplat till företagets hela verksamhet så blir effekten knappt synbar. 

Vidare har det visat sig att investerare också har svårigheter, då erfarenhet påvisar hur riskfyllt 

det är att välja aktier som främst baseras på ett företag som positioner sig mot långsiktigt 

miljö och socialt ansvar.  

Som tidigare poängterats har nya mätmetoder inom CSR uppkommit, där exempelvis 

företaget Innovest och andra företag har utvecklat mätmetoder i hopp om att analysera och 

mäta insatser inom hållbarhetsengagemanget. Detta har i sin tur övertygat ledningar på företag 

runt om i världen att arbetet inom konceptet kommer att ge utdelning på lång sikt. Företaget 

New York’s Communications Consulting Worldwide (CCW) studerar huruvida ett dåligt 

rykte kan påverka ett företags lönsamhet. De utvärderade hur mycket det erkända företaget 
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Wall Mart’s aktiepris har påverkats av företagets dåliga rykte om arbetskraft och miljö. Deras 

analys visade att om Wall Mart hade haft ett bra rykte och sett mer till sina samtliga 

intressenters värden, hade deras aktiepris stigit med minst 8, 4 procent. Detta påvisar därmed 

hur centralt det är för företag att engagera sig inom hållbarhet och vilken relevant faktor 

hållbarhet är för framtida investeringsbeslut för att nå lönsamhet.  

Ett flertal studier har försökt hitta ett direkt samband mellan ett företags hållbarhetsansvar och 

deras finansiella prestation och för närvarande är resultaten mixade. Därmed bör man 

ifrågasätta hur beprövade och pålitliga dessa mätmetoder för att välja aktier egentligen är. 

Kiernan på Innovest erkänner att de utvärderingar de gör på företag angående detta område 

faktiskt inte kan påvisa ett direkt samband och orsakande faktorer. Svårigheten ligger i att den 

ekonomiska nyttan innebär långsiktiga mål och visioner, då arbetet inom CSR och CC inte ger 

ekonomisk utdelning under kortsiktiga förhållanden och många av företagens externa 

intressenter fortfarande granskar och kritiserar företag under kortsiktiga förutsättningar (ibid). 

 
5.8 VARUMÄRKETS BETYDELSE 
 

Företaget IBM är ett av världens högst värderade varumärken och företaget har ett 

långtgående samhällsengagemang och har blivit utnämnt i USA till årets ”Corporate Citizen” 

tre år i rad (1999-2001). Varumärkesarbetet avser något mycket viktigt och är en av företagets 

viktigaste tillgångar: varumärkeskapitalet, även kallat brand equity. I en hårdnande 

konkurrens behövs de mjukare värdena för att bygga företagets rykte och många gånger är 

dessa värden det enda som differentierar företaget från konkurrenterna.  

Idag ser vi också andra nya företeelser som anses påverka företagens varumärke, såsom 

företagskultur, personalpolitik, val av affärspartner, mångfald i organisationen, 

könsfördelningen. Med andra ord företagets totala sätt att uppträda. Det sätt som idag används 

för att försöka styra organisationens beteende är att förstärka en kultur och skapa en 

funktionell värderingsgemenskap, vilket idag kan ses som en tydlig koppling mellan 

varumärkesarbetet och CC (Anon, 2007). 
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Med syfte om att exemplifiera det sistnämnda, kan det framstående amerikanska företaget 

Johnson & Johnson nämnas. Detta företag har med hjälp av sina riktlinjer ”Credo” placerat 

kunden och inte aktieägarnas intressen, högst upp på listan över ansvarstaganden. Detta blev 

mycket påtagligt när företaget 1982 var tvungna att återkalla deras ledande medicin Tylenol 

som blev manipulerat från handeln för att värna om sina kunder, vilket resulterade i en förlust 

på 100 miljoner USD för företaget. Men företagets varumärke stärktes ytterligare av 

företagets handling. Man beslutade att sluta sälja Tylenol i kapselform som tidigare hade ett 

lett till att manipulerandet av medicinen kunde genomföras och istället bara producera 

tabletter i förslutna burkar med skruvlock, en förpackningslösning som tidigare inte funnits. 

Inom ett år hade Tylenol återfått sin ledande position på marknaden, men aldrig tidigare hade 

principerna i Johnson & Johnsons Credo genomgått en hårdare prövning. Reaktionen från 

nyhetsmedierna och allmänheten var dock oerhört positiv. Washington Post summerade 

företagets agerande på följande sätt: ”Johnson & Johnson har på ett effektivt sätt visat hur ett 

större företag ska agera i en katastrofsituation” (Anon, 2008: d).  

5.9 DIFFERENTIERINGSSTRATEGIER  
 

Christina Båge på CSR International framför av erfarenhet bland annat från tredje världen att 

CSR kan ge flera fördelar än de rent varumärkesstrategiska, till exempel att skapa större 

marknader. CSR och CC handlar om att ta ansvar, men också om att skapa nya möjligheter. 

Hon nämner exempelvis att om ett energibolag förser en afrikansk by med el så bör det inte 

ses som en biståndshandling, eftersom elbolaget har öppnat upp en ny marknad för sin el 

genom att höja levnadsstandarden.  

Med detta poängterar Christina Båge (Engardio, 2007) att arbetet inom CSR och CC 

innefattar att skapa affärer och söka nya affärsmöjligheter som med andra ord är de primära 

mål som företag alltid har haft. Hon understryker vidare globaliseringens påverkan inom CSR 

och CC och att den bevakande funktionen från omvärlden som begreppen innebär, är något 

som är mycket värdefullt vid etablering på främmande marknader.  
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Med CSR och CC får företagen viktig information om affärsetiken gällande högriskländer och 

hur dessa fungerar, vilket är information som är direkt avgörande för ett företags etablerande i 

ett annat land. Patrick Cescau som är VD på Unilever menar att det är centralt för företag att 

hjälpa utvecklingsländer för att på så sätt bli konkurrenskraftiga i framtiden, eftersom 

moraliskt ansvar också handlar om tillväxt och innovation. Han fortsätter poängtera att det 

kommer att bli det enda sättet att göra affärer i framtiden (ibid). 

 
5.10 DEN SVENSKA MARKNADEN 
 

Den svenska kapitalmarknadens intresse för socialt ansvarstagande har ökat på senare år, även 

om den svenska finansmarknaden är relativt konservativ. Som redan nämnts, är riktlinjerna 

för arbetet diffusa, vilket gör att kompetensen tyvärr inte är särskilt spridd. Detta kan bero på 

att det framförallt handlar om ett riskminimerande angreppssätt, snarare än att se en finansiell 

potential i CSR arbetet. Det är först på senare år som branschen har öppnat upp för CSR 

utifrån ekonomiska motiv. Eric Gelfgren menar vidare att företag som redan har ett gediget 

arbete inom CSR, ser fördelar gällande att stärka sitt varumärke och vara öppna för nya 

affärsmöjligheter, såsom exempelvis det brittiska företaget Body Shop som har byggt upp 

hela sin affärsidé kring detta arbete. Som tidigare nämnts var Storbritannien tillsammans med 

USA de länder som var först med att introducera konceptet och det är främst företag från 

dessa länder som skickligast har utnyttjat sitt engagemang till att också ge ekonomisk nytta 

(Anon, 2007). 

 Man kan se tendenser på att den dominerande strategin inom CSR i Sverige är inriktad mot 

att stärka varumärket, och företag inom kommunikationsbranschen har under lång tid 

anammat fördelarna med CSR och därmed integrerat konceptet som en del i det ordinarie 

varumärkesarbetet. David Wästberg är kommunikationskonsult och expert inom CSR på 

Utsikt kommunikation i Stockholm och han påstår att CSR har fått starkt fäste mycket på 

grund av att varumärket ofta förknippas med företagets värderingar och som avgör hur 

framgångsrik deras produkt är. Viktigt att ta i beaktning är även att människor blir alltmer 

medvetna om hur deras beteende påverkar miljö och omvärld och därmed krävs samma 

medvetenhet av arbetsplatser.  
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5.11 FÖRSTÅELSE AV KONCEPTETS INNEBÖRD 
Arbetet inom CC är för företag frivilligt och denna frivillighet kan för vissa företag vara 

begränsad om det finns aktiviteter inom företaget som av omvärlden och intressenterna, 

upplevs som icke önskvärd. I dessa situationer har företag redan en slags handlingsplan som 

syftar till att förbättra situationen, eftersom att inte handla efter intressenternas önskemål 

skulle innebära att öka risken för att varumärke och rykte försämras. De ekonomiska värden 

som förlust av rykte och varumärke initierar till ett arbete som syftar till handling.  

Dock är riskperspektivet inte det som är mest aktuellt för företag i Sverige, vilket troligtvis är 

en konsekvens av svenska arbetsmarknadstraditioner och arbetsmarknadskulturer. Svenska 

företag upplevs ofta i internationella sammanhang som välskötta och ansvarsfulla. En 

konsekvens av att det är möjligt att via ett riskperspektiv inom området CC kunna värna om 

och skydda den ekonomiska värden hos företag borde därmed också rimligen vara att det går 

att skapa värden med hjälp av CC. Ett företag som frivilligt och därmed inte påverkas av 

externa faktorer, arbetar aktivt utifrån en strategi i syfte att skapa goda relationer till de 

aktuella intressenter som finns i dess omnejd, bör få en förbättrad position på marknaden 

enligt författarnas åsikt och därmed bli mer konkurrenskraftigt på lång sikt.  

Denna diskussion grundar sig vidare på att också företagets produkter eller tjänster bör ha 

stark attraktionskraft, eftersom det inte är tillräckligt att endast fokusera på att värna om 

intressenterna på ett konkurrenskraftigt sätt. De formella lagarna som finns för att ge företag 

riktlinjer i arbetet är inte tillräckliga och är till stor del diffusa som därmed gör att arbetet 

inom CC uppfattas som komplicerat. De internationella riktlinjer som finns från exempelvis 

OECD, Internationella handelskammaren och FN är frivilliga. Många företag har ambitionen 

att följa dessa globala riktlinjer som stöd i deras arbete inom CC, men som redan nämnts är 

det frivilligt och behöver därmed inte innebära något värdeskapande. Istället kan det innebära 

en ytterligare kostnad som företaget inte kan motivera med ökade värden utan snarare som en 

kostnad för att undvika andra kostnader och värdeförluster. Det krävs ett tydliggörande av 

företaget självt för att deras arbete inom CC ska fungera som en strategi som syftar till att 

skapa mervärde och ekonomiska värden och då få potential att bli långsiktigt värdeskapande. 

Företaget måste ha en tydlig riktning som omfattar de frågor som varför företaget finns, för 

vilka det finns, och på vilket sätt det avser att bedriva sin verksamhet (Steinholz & Löhman, 

2003). 
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5.12 BALANSEN MELLAN DEN EKONOMISKA NYTTAN OCH 
INTRESSENTERS VÄRDE 

 

Det upplevs som tidigare nämnts komplicerat att som företag båda utöka ett ansvar och 

samtidigt öka den ekonomiska nyttan. Den motsatta tanken kan återfinnas inom näringslivet 

att det som företag inte är möjligt att utöka ansvaret utan att det påverkar de finansiella 

förutsättningarna negativt. Dock är detta negativa och konservativa samband vid närmare 

eftertanke inte vidare starkt. Om företrädare för näringslivet har en intuitiv känsla av att 

intressenters värde och de finansiella värdena inte kan kombineras, så är den upplevelsen än 

mer betonad hos dem som tar sin utgångspunkt i övriga intressenters värden. Att skapa 

ekonomisk nytta genom att utökat ansvaret till samhället bör ske på andra grunder än 

finansiella och det kan uttryckas med orden ”att man får inte bli rik på etik”. Finansiella 

värden kan bli ett problem som kan skapa ”ovärdiga” prioriteringsförhållanden, där man antar 

att de finansiella incitamenten vinner i relation till övriga värden.  

Det eftersträvas att kunna skapa en ekonomisk nytta som samtidigt skapar värden för 

intressenterna och omvärlden, och därmed kommer företag som skapar och förvaltar bra 

relationer till sin omvärld få bättre förutsättningar till att bli finansiellt framgångsrika. Det är 

av betydelse att betona att människor som individer också är beroende av att företag skapar 

ekonomisk nytta för vår framtida försörjning, där företagens värdetillväxt i allt högre grad 

kommer att utgöra grunden för våra framtida pensioner. Därmed kan man uttrycka att den 

paradox som man intuitivt upplever finns mellan att å ena sidan öka lönsamheten och 

samtidigt ta ett ansvar för företagets relation till intressenterna inte existerar. Snarare är ett 

balanserat förhållande en förutsättning för att klara konkurrensen idag vilket också kommer 

att gälla i allt större omfattning i framtiden (Löhman och Steinholtz, 2003). 
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5.13 FÖRETAGSETIKENS ”TVÅ ANSIKTEN”   
 

Hervé Corvellec skrev år 2006 en GRI-rapport för Handelshögskolan vid Göteborgs 

Universitet och författaren har gjort en intressant och omfångsrik sammansättning utav 

information gällande CC (CSR) och tolkat detta utifrån två olika perspektiv. Perspektiven som 

Corvellec ämnar kalla ”företagsetik som teknik i företagandets tjänst” samt ”etik som kritik av 

företagandet”.  

Corvellec (2006) menar att genom det ökade användningsområdet, både på det teoretiska samt 

på det praktiska fältet inom CC, har en hel del följdfrågor kommit upp . Svar söks bland annat 

på frågor kring nya definitioner för företag och ledares ansvar samt hur aktieägares status står 

i förhållande till andra intressenter. (Två som är speciellt insatta i CC ur detta perspektiv är 

författarna Crane & Matten, 2005). Att det etiska företagandet inte med lättsamhet infinner sig 

naturligt anser sig Corvellec kunna utläsa av det faktum att redovisnings- och finansvärlden 

gör märkbara ansträngningar för att ta fram tydliga kriterier för etiska företag för att kunna 

sälja sina tjänster med en etisk inriktning, exempelvis etisk revision eller index över etiska 

företag. Vidare diskuterar Corvellec över orsakerna till dagens intresse för företagsetiken och 

kommer fram till två möjliga förklaringar. Dels kan det syfta till att förbättra förtagandet 

genom att utgöra ett verktyg som gör detta möjligt, och att man därför skapat en mer 

sofistikerad managementteknik som uttrycker sig i företagens mission och värderingsgrund. 

Det andra synsättet är att etiken kan ses som en anledning till att kritisera dagens företagande 

som alltmer utvecklats till ett kapitalistiskt system. Företagsetiken har därför kommit att 

användas som ett kritiskt verktyg.   

 
5.14 FÖRETAGSETIK SOM TEKNIK 
 

Författaren Corvellec (2006) redogör att det är höga kostnader som är förbundna med att ta 

fram företagsetiska koder. Dessa åtgärder kan förutom att ofta vara tekniskt komplicerade, 

även utgöra en osäkerhet inför deras effektivitet. På grund av ovanstående argument tar vissa 

företagsekonomiska skribenter ställning mot att införa företagsetiskt arbete. För att nå 

framgång  behöver man enligt Corvellec visa på att det inte endast är lönsamt ur både ett 

etiskt och ekonomiskt perspektiv. Corvellec nämner att det på samma sätt är flera författare 



27 

 

som betonar betydelsen av det arbete som utförs inom företaget. För en forskare som Hällsten 

(2003) är etiken en praktisk klokhet som fungerar som ett sammanhållande kitt för 

organisationen, detta eftersom människors engagemang ger dem möjlighet att genom det 

ökade ansvar de givits påverka samhället som helhet. Dessutom understryker författarna 

Johnson och Röttorp (1993) att god moral är god samhällsekonomi och för ett resonemang där 

företagsetiken, genom sitt förtroendegynnande, sänker transaktionskostnaderna och 

därigenom skapar en konkurrensfördel, gällande för såväl mindre företag, länder eller hela 

nationer.  

Författaren Philipson (2004) samt religionsvetaren och konsulten Trollestad (2000) delar 

ovanstående ståndpunkter. Även Beck (1996) säger att etik är tänkt att leda till bättre 

arbetsplatser, på grund av att medarbetarnas välbefinnande och motivation gynnas. Kotler och 

Lee (2005) ställer sig annorlunda till varför företagsetiken kan ses som lönsam. Enligt 

Corvellec (2006) lyfter dessa istället fram att det är gynnsamt för företagets image att arbeta 

med etik. Detta eftersom det ska ha skapats en ny social norm som är krävande på så vis att 

företag antas göra det som anses som det goda. Författarna poängterar dock att det är viktigt 

att välja sina projekt väl, eftersom man därigenom väljer vilka principiella frågor som ska 

stödjas samt vilka åtgärder som ligger i linje med företagets strategi.  

Vidare för detta till valet av vilka man ska ingå samarbete med och som därigenom blir 

partners. Corvellec (2006: 11) beskriver att det genomgående i deras resonemang sägs att 

”företagsledningen ska se till att maximera den symboliska, politiska och ekonomiska 

avkastningen av sina etiska och samhällsansvariga ansträngningar”. Författarnas syn på etik 

kan härröras till synsättet om att etiken kan ses som ett verktyg som kan användas till att 

förbättra företagets image och genom det, lönsamheten. Detta kan enligt författaren Nylén 

(1996) betraktas som ett sätt för företagsetiken att verka positivt genom att attrahera 

intressenter som kunder, potentiella rekryter och finansiärer och därigenom bredda 

intressentbilden. Vidare beskriver Graafland (2002) att man som företag stärker sin 

trovärdighet, legitimitet samt sitt sociala tillstånd att verka (”social licence to operate”) genom 

att vara etisk. Corvellec (2006: 11) skriver att ”centralt för detta ställningstagande är att 

etiken och moralen inte är poängen i sig, utan vad den möjliggör i termer av företagande”.  
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På ett annat spår befinner sig de författare som hävdar att det inte är gynnsamt för affärerna att 

blanda etik och ekonomi. Främst kommer kritiken från ultraliberala ekonomer, likt Albert 

Carr (1968) som argumenterar som så att ”ekonomi är ett spel och att den likt poker därför 

styrs av regler”. Utöver Carr har även Milton Friedman (1972) som tidigare nämnts, yttrat sig 

negativt mot att beblanda ekonomin med etik, då han är av den meningen att ett företags 

enbara syfte är vinstdrivande och att samhället automatiskt gynnas eftersom det är 

företagsledarens sociala ansvar att se till att så sker. En annan författare som stödjer Friedman 

är David Henderson (2002), som menar att välfärden skulle drabbas på ett negativt sätt och 

marknadsekonomin undermineras om principen för företagets samhällsansvar antogs allmänt.  

Förespråkare för företagens samhällsansvar ängar sig åt ”kostsamma eftergifter och farliga 

tillmötesgåenden” samt att de ”visar brist på förståelse för den logiska grunden för 

marknadsekonomin och vilken roll vinst spelar i den” (Corvellec 2006: 12). Hur det 

egentligen skiljer sig i praktiken skildrar Corvellec (2006) som en blandning mellan de som 

har hoppat på det ”företagsetiska tåget”, och de som inte har det. Båda dessa synsätt på etik, 

om den är lönsam eller inte inom företag, får medhåll av näringslivet. Han anser dock att de 

företag som visar mindre intresse för etik inte nödvändigtvis behöver bete sig sämre än de 

som gör det. Det kan snarare vara så att man inte flaggar för konceptet eller det 

”företagsetiska tåget” som det ser ut idag.  

Bland de som flaggar för det märks en inspiration av de företagsetiska strategierna CSR 

(Fitch, 1976), Stakeholder Theory (Freeman, 1983) eller TBL (Elkington, 1997). Spridningen 

av dessa verktyg har mätts internationellt och sammanfattningsvis kan nämnas att 64 % av de 

250 största bolagen av Fortune 500 och 41 % av de 100 största bolagen i 16 på något sätt 

redovisar sitt samhällsansvar. Vissa av dessa företag, som H&M eller Telia, har detta 

nertecknat som en utav de styrande principerna för deras verksamhet, medans andra deltar i 

Förenta Nationernas Global Compact  (2005 var detta 30 företag).  

Vilken inställning företagen än må ha läggs det från näringslivets sida just nu onekligen 

alltmer resurser på denna ”företagsetiska trend”.  Corvellec (2006) menar att det genom detta 

har skapats en ny industri, den företagsetiska industrin som propagerar för den praktiska 

relevansen av företagsetiken. Bakom denna strategi kan man ana kapitalismen i bakgrunden, 

även om det som lyfts fram i första hand främst handlar om hur företag med ökad etisk 

medvetenhet kan införa denna som en röd tråd i företaget, både internt och extern, och genom 

detta skapa bättre management. Vidare skriver Corvellec (2006: 13) ”att moralisera 
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näringslivet med den etiska tekniken blir således ett sätt att rädda kapitalismen och världen 

från de hot som utgörs av exempelvis fattigdom, miljöproblem och globala ojämlikheter.” 

Samtidigt är företagsetiken en komplicerad teknik som är svårhanterlig och som skapar 

många frågor, där inte minst frågan om hur anställda ska hantera en eventuell konflikt mellan 

korta och långsiktiga mål.  

 
5.15 ETIK SOM KRITIK AV FÖRTAGANDET 
 

”Etik som kritik” framhäver att etiken kan vara ett instrument till att kritisera företagandet och 

företagens samhälleliga roll. Nu handlar det inte längre om att förhöja företagens effektivitet, 

utan hur verksamheten faktiskt påverkar samhället. Corvellec (2006) beskriver olika sorters 

etisk kritik, som dels hävdar till att näringslivet helt saknar etik, reformistisk företagsetisk 

kritik, samt kritik som berör korrektheten av hur CC arbetet genomförs. Den reformistiska 

kritiken har sin grund i påståendet att näringslivet många gånger saknar etik. Detta rapporteras 

oftast av icke-statliga organisationer och behandlar allt från produktsäkerhet till barnarbete 

med meningen att väcka opinionens intresse för dessa frågor.  

Även den tidigare Volvo- och Skandiachefen, Per G Gyllenhammar ville väcka intresse och 

skapa debatt när han i en debattartikel i Dagens Nyheter nyårsafton 2003, yttrade sig om att 

det enligt honom finns tecken på bristande civilkurage bland direktörer och styrelseledarmöter 

och att man bör stå upp och ta ansvar för sina misstag (Gyllenhammar, 2003). Denna kritik 

ligger enligt Corvellec nära den kritik som uppmärksammats i USA i redovisningsskandalers 

spår om att det ”krävs en moralisering av näringslivet därför att omoraliska agerande 

åsidosätter de spelregler som marknadsekonomin behöver för att kunna fungera på ett 

effektivt sätt” (Corvellec 2006: 15).  

Om man beaktar detta ur ett faktamässigt perspektiv om hur väl företag redovisar sitt 

företagsansvar, var det i Sverige år 2005 vart fjärde företag som rapporterade detta, antingen i 

årsredovisningen eller i ett separat dokument, jämfört med tre av fyra företag i Storbritannien 

under samma år och som anses vara ett av de framstående landen inom detta område (ibid).  
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Annan kritik är den om att företag som arbetar med företagsetik inte alltid gör det på ett 

korrekt sätt. Kritiken bottnar i att företag inte alltid har en fungerande kontakt mellan 

företagets intentioner och dess handlingar. Till detta hör att underleverantörer inte blivit 

ordentligt undersökta eller att framgångar inte rapporterats som de ska till Global Compact 

eller att OECD:s riktlinjer inte helt följs.  

Kritiken kan även vara riktad mot de företag som använder etiken endast för att stärka sin 

image och kreera en bättre bild utåt. Corvellec (2006) menar att denna radikala etiska kritik 

synliggör att det är förpliktigande att anta en etisk policy samt att företagsetiska ambitioner 

kan ha en kostnadssida, vilket det bör tänkas på om man endast har ekonomiska eller politiska 

skäl till att integrera etik i verksamheten.  

Samtidigt betonar Corvellec att denna kritik kan ses som orättvis eftersom den riktas mot 

företag som faktiskt arbetar med företagsetiska frågor. Vidare skriver Corvellec (2006: 16) att 

”skillnaden mellan de två kritikströmningarna är att medan den första ställer sig positiv till 

det företagsetiska projektet, så gör den andra inte det. Den reformistiska kritiken använder 

etiken för att ifrågasätta företagande men stödjer idén om att mer företagsetik kommer att 

skapa en bättre kapitalism. Så gör inte den radikala etiska etiken, som istället ifrågasätter det 

företagsetiska projektet per se, antingen därför att det används för att maskera oacceptabel 

praktik eller för att det öppnar för nya former av förtryck”.  

Vidare att ”kritiken om att företag talar om etik endast som en förevändning bottnar i att 

vinstkravet som hänger över kapitalistiska företag, hindrar dem från att vara etiska bortom 

detta krav. Anmärkningsvärt nog ligger denna radikala analys mycket nära de ultraliberala 

ekonomernas syn på att företag inte har någon annan skyldighet än att tjäna pengar åt sina 

aktieägare. Den enda skillnaden är att medan liberalerna finner denna fokusering på vinst 

ytterst angeläget, så finner de radikala kritikerna den förkastlig. Vattendelare är i 

sammanhanget inte hur man ser på företagen utan hur man ser på vinst” (Corvellec, 2006: 

17). Corvellec behandlar även problematiken som kan uppstå i och med att exempelvis 

projektanställningar blir alltmer vanliga och att arbetsmarknaden ställer allt högre krav på 

flexibilitet hos arbetstagare. Genom detta uppstår en problematik genom att man som anställd 

förväntas att till fullo följa och stödja företagets värderingar, oberoende på de egna moraliska 

referenserna. I slutändan ställer Corvellec (2006: 18) frågan om etik ”överhuvudet är möjlig i 

miljöer som domineras av hierarkier, instrumentalisering av de mänskliga förhållandena och 

den egna nyttan”.   
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5.16 TEORIMODELLER  
 

Nedan följer ett antal teorimodeller som vi anser vara väsentliga i 
resonemanget kring val av undersökningsmodell. Detta för att på 

ett förståeligt tillvägagångssätt välja bort, men också att dra 
lärdom av dessas samtliga komponenter med syfte om att finna den 

mest lämpade modellen med syfte om att besvara uppsatsens 

problemformulering .   

 

5.16.1 BEGREPPSPYRAMIDEN 
 

Den första modellen anser vi vara grundläggande till konceptet CC, då det ursprungligen ses 

som en förgrening av CSR. Utvecklingen av CSR och dess teoretiska begrepp kan enligt 

Carroll (1999) ses som en utveckling i tre faser; den första innefattar uppkomst och utveckling 

(1950-talet), fortsatt utveckling och mognad (1960 och1970-talet) och ”fullfjädrad 

profilering” (1980 och1990-talet).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Begreppspyramiden 

     (Carrol 1991) 
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Pyramiden ovanför (omarbetad av Carrol 1991) är en förklaringsmodell för CSR varvid 

nämndes i teoridelens inledning. Det ekonomiska ansvaret utgör basen och det totala ansvaret 

utgörs av den översta nivån på pyramiden. Carrol förklarar som så att det ekonomiska och 

juridiska ansvaret är krav som samhället generellt ställer på företag, vidare att det etiska 

ansvaret är ett förväntat ansvar, medans det frivilliga ansvaret är önskvärt.  

Vart och ett av dessa steg kan ses som en komponent av ett företags helhet av CSR.  Vidare 

bör nämnas att inom ekonomiskt ansvar ingår faktorer som lönsamhet för aktieägarna, goda 

arbetsförhållanden samt kvalitetsprodukter för kunderna. Under juridiskt ansvar ingår 

lagefterlevnad samt att de ”spelregler” som finns ska efterlevas. Etiskt ansvar innebär att 

företag bör göra det som anses vara det rätta, är rättvist och undvika att personer skadas 

fysiskt eller psykiskt. Det frivilliga ansvaret bygger på aktiviteter som att frivilligt skänka tid 

och/eller pengar till organisationer som stödjer samhället (Jamali, 2007). Denna modell är 

relevant i sin omfattning då den på ett grundläggande sätt förklarar CSR både som helhet och 

konceptets samtliga komponenter och med detta i åtanke förenklas förståelsen för CC, då det 

har sitt ursprung i CSR. Eftersom uppsatsen fokuserar kring om CC är lönsamt för företag, 

kommer vi inte att analysera denna modell närmare då vi anser den vara för grundläggande 

för uppsatsens problemformulering. Dock kommer vi att ha den i åtanke eftersom den också 

utgör en del av uppsatsens funktion.  

 
5.16.2       DE TRE ANSATSERNA 
 

Modellen nedanför beskriver CC utifrån ett etiskt och ekonomiskt intresseperspektiv där de 

två ansatserna ses som ickekonkurrerande och ickehierarkiska. I modellen ingår även teorin 

att det under senare år tillkommit en ”politisk metafor” till fenomenet CC som påvisar att det 

finns en ”instrumental citizenship interpretation” och en ”ideal citizenship interpretation”. 

Den förstnämnda tolkningen baseras på tanken att på en strategisk nivå öka anseendet 

gällande CC och sina marknadsmöjligheter samtidigt som ledningens handlingsfrihet bör 

bibehållas. Den andra ansatsen förespråkar osjälviskhet och öppenhet för realisation av 

universella mänskliga rättigheter. Metaforen faller inom begreppsdelen för CC (Corporate 

Citizen Conception), mellan det etiska och ekonomiska perspektivet. Författaren Duane 

Windsor (2006) menar att det dock inte är så enkelt som att ”ideal citizenship interpretation” 
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enbart faller inom ramen för den etiska ansatsen eftersom inte någondera av citizenship 

interpretationerna intar någon större pragmatisk ställning. Detta oberoende utav etisk eller 

ekonomisk ansats. Det dessa två ansatser har gemensamt är strävan efter att öka den allmänna 

välfärden, även om detta må ske på olika premisser, samt att de båda finner sig i allmänhetens 

inblandning och acceptans. 

        

      

    
 

 

 

 

 

 

 

 

(Windsor, 2006) 

 

Figur 4 Corporate Citizenship Conception 

Modellen är intressant för uppsatsen eftersom det är det etiska kontra det ekonomiska 

perspektivet som undersöks. Även faktumet att dessa två ansatser kan föras samman genom 

att det väl kan finnas gemensamma interpretationer för dessa bidrar till modellens relevans. 

Dock upplever vi modellen som delvis partisk till samhällets fördel och då vi har valt att 

undersöka lönsamhet genererad från CC med kvalitetssäkring, har vi valt att utesluta denna 

modell ur analysen eftersom den kan påverka uppsatsens slutsats.   
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5.16.3      STRATEGISK  CSR 
 

Illustrationen nedan påvisar att det med strategiskt CSR är möjligt att framställa en 

kombinerad vinst genom att sammanstråla den ekonomiska nyttan med den sociala nyttan. 

Detta genom en effektiv kombination av ”philanthropic” bidragande med företagsmål och 

strategier, samtidigt som dessa tillåter en anpassning och viktning mellan de ekonomiska och 

sociala fördelarna.  

PURE PHILANTROPY 
 

 

 

                    

   

      

     PURE BUSINESS

  
 

Figur 5 Strategiskt CSR 

(Porter och Kramer 2003, ur Jamali, 2007) 

I detta hänseende kan alla ”philantropy” aktiviteter omfattas som kan bidra till en 

hållbarhetsfördel för företaget. Fördelar genom strategisk CSR kan ge uttryck genom konkreta 

fördelar som ekonomisk vinst, utökad affärsverksamhet med mera eller som exempelvis 

ökning i goodwill eller kundlojalitet (Jamali, 2007). Denna modell är användbar i hänseendet 

att den kombinerar både ekonomiska motiv och socialt ansvarstagande i sin helhet och ser till 

möjligheten att företagens samtliga aktiviteter kan generera lönsamhet med val av rätt strategi. 

Vi finner modellen tillämplig och giltig om än något ”smal” och odefinierbar, då den inte 

förklarar de komponenter i den ekonomiska och sociala nyttan som kan alstra lönsamhet för 

företagen. Vidare har vi valt bort denna modell eftersom den inte beaktar de områden som 

innefattas i uppsatsens lönsamhetsdefinition som vi upplever har stor betydelse i denna 

undersökning.     
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5.16.4 EXEMPEL: HENRY FORD 
 

I länder med marknadsekonomi kan det sägas vara allmänt accepterat att företagen strävar 

efter ekonomisk vinst, men att de samtidigt har ett visst ansvar. Synsättet att endast maximera 

aktievärdet på andra intressenters bekostnad får starkt mothugg från Freeman och Reed 

(1993) som menar att företag har en moralisk förpliktelse att se till alla intressenters intressen 

eftersom alla grupper har intressen i förstaget och dessutom är beroende av varandra. 

Synsättet, som kan kallas Shareholder value perspektivet, får i praktiken medhåll från bland 

andra Henry Ford som uttryckt sig: ”A business that makes nothing but money is a poor kind 

of business” (de Wit & Meyer, 1998: 805). Henry Ford som redan år 1917 tänkte i dessa 

banor anses vara en pionjär inom synen på företaget som god samhällsmedborgare på grund 

av hans åsikter om att företag finns till för att vara en service för samhället och dess 

medborgare. Detta synsätt, som till en början inte blev väl mottaget hos aktieägarna har levt 

kvar inom företaget och än idag är företaget Ford grundat på samma värderingar. 

Shareholder-value synsättet är från olika håll även teoretiskt grundat, det finns ett stort antal 

teoretiker som förespråkar synen som Henry Ford från början hade. Ett exempel är Jones 

(1995) som anser att ett företag uppnår den högsta effektiviteten genom att se till alla dess 

intressenter eftersom alla intressenters krav på detta sätt kan balanseras.  
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5.17 UNDERSÖKNINGSMODELL  
 

Den undersökningsmodell vi valt att använda oss av i denna studie kommer att utgöras av en 

modell framtagen av Ola Löhman och Daniel Steinholz innehållande tre grundläggande 

fundament, som är centrala för företag att beakta i sitt arbete inom CC. Till stor del handlar 

det om hur företaget definierar sig självt i förhållande till sin omvärld genom tre olika 

synvinklar;   

 Existensberättigande, värderingsgrund och intressentbild 

De tre ovanstående fundamenten bildar utgångspunkt för företagets hela verksamhet genom 

att de definierar företagets roll i relation till sin omvärld ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket 

framkommit ur teoriavsnittet som en väsentlig komponent till att bedöma CC:s 

lönsamhetsförmåga. Inom dessa tre relativt grova definitioner finns en mängd begrepp som de 

kan tänkas innehålla. De begrepp som är relevanta och intressanta för sammanhanget återfinns 

i rutorna bredvid de tre grundläggande fundamenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Påverkande faktorer till socialt ansvarstagande 

(Löhman & Steinholtz, 2003) 
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”Ett ansvarstagande företag har utifrån existensberättigande och värderingsgrund definierat 

sin roll i samhället och sitt ansvar i förhållande till intressenterna”  

(Löhamn & Steinholtz, 2003: 118). 

Man bör fråga sig vilka faktorer som påverkar företagets beslut att bli ett ansvarstagande 

företag och hur det i sin tur påverkar samhället omkring företaget. Dessa faktorer kan utgöras 

av vad företaget gör i sin dagliga verksamhet och hur det gör det. För att kunna uppnå kontroll 

över hela företagets verksamhet används frågor kring existensberättigandet, 

värderingsgrunden och intressentbilden för att kunna svara på de svåraste frågorna från 

omvärlden. Dock bevisar inte detta att företaget tar ansvar utan det skapar endast grunden för 

företagets verksamhet och aktiviteter genom att de förändrar sin policy. Det är företagets 

handlingar som visar att det tar ansvar. Att definiera företaget – att arbeta fram 

värderingsgrunden, existensberättigandet och intressentbilden kan därmed ses som en god 

början till ett gediget arbete. Det bör understrykas att dessa tre fundament (som också oftast är 

definitionen på vad som är en affärsidé) påverkas av varandra och därmed inte bör definieras i 

en viss ordning. 

 
VÄRDERINGSGRUND   - Hur ska företaget bedriva sin verksamhet? 

INTRESSENTBILD   - För vilka ska företaget verka? 

EXISTENSBERÄTTIGANDE   - Vad är företagets uppdrag i ett större perspektiv? 

 
5.17.1 VÄRDERINGSGRUNDEN 
 

Summan av alla värderingar inom företagets samtliga anställda brukar uppfattas som 

företagets värderingar och det bör tilläggas att även värderingarna hos företagets intressenter 

har stor inverkan. Dock måste detta fundament även kopplas till företagets finansiella och 

operativa uppdrag för att kunna utgöra värderingsgrunden och därmed syfta till att vara 

funktionellt. Utan värderingarna är det lätt att företaget får en identitetslös organisation som 

får svårt att orientera sig på marknaden och finna stark koppling till sina intressenter. 

Varumärket, som är en fundamental grund till företagets framgång, kan därmed bli ihåligt 
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utan funktionella värderingar. Vidare är det av allmän kännedom att de starkaste varumärkena 

har byggts på starka värderingar, vilket också förklarar betydelsen av en god värderingsgrund 

för att kunna skapa lönsamhet inom företaget. Värderingar och en tydligt kommunicerad 

vision kan leda företaget genom depressioner och lågkonjunktur där värderingarna blir 

”stöttepelaren” för att företaget tar rätt beslut ifråga om att spegla företagets valda roll i 

samhället. 

 I definition av företagets värderingsgrund bör det nämnas dess koppling med visionen i 

företaget där det generellt sett visar sig att värderingsdrivna företag också har en stark 

position i samhället, vidare ett existensberättigande som syftar till något större än enbart 

finansiella incitament. Värderingsdrivna företag är hållbara företag och värderingar innebär 

att förstärka eller i vissa fall förändra organisations beteende för företagets nytta, då 

värderingsgrunden stöttar handling och kommunikation. Sammanfattningsvis kan 

värderingsgrunden beaktas som företagets sätt att möta världen, vidare ett ”verktyg” till att 

integrera med sin omvärld och dess intressenter. Med andra ord; företagets fundament och 

kompass på samma gång (Löhman & Steinholtz, 2003). 

 
5.17.2 INTRESSENTBILDEN 
 

Begreppet intressenter är av avgörande betydelse oberoende av företagets val av inriktning 

inom CC. Nationalencyklopedin definition lyder enligt följande; ”Intressenter är de som har 

legitima intressen i ett företag. Tidigare betraktades endast ägarna som intressenter, men 

ordet har fått en vidare betydelse. Grunden för att bli betraktad som en intressent till ett 

företag är nu att man påverkas av åtgärder och själv kan påverka dem. Exempel på 

intressenter är förutom ägare, de anställda, fordringsägare, kunder, leverantörer, långivare, 

samt stat och kommun. På senare tid har det ifrågasatts om inte också miljön är en 

intressent”. Vilket är ett intressant konstaterande med tanke på att miljön inte är en fysisk 

eller juridisk person (Löhman & Steinholz 2003: 128-129). Företagets integration med 

samhället sker ur en mängd olika kontaktnät och ett sätt att se på företags relation med 

samhället är att företaget ska ge mer än det tar från samhället. En annan definition av 

intressentbilden kan lyda: ”En intressent är en individ, grupp eller annan företeelse som kan 

påverka – eller påverkas av – företagets verksamhet” (Löhman & Steinholz 2003: 129). 
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Det är inte i vid mening möjligt att interagera med omvärlden och intressenterna, om man 

föreställer företaget som ”den goda medborgaren”. Detta eftersom företag är beroende av 

intressenterna och i flertal fall är även intressenterna också beroende av företaget. Det blir en 

kedjeeffekt då olika intressenter påverkar varandra som i sin tur påverkar deras relation till 

företaget. Det kan ge stora strategiska fördelar för företag att arbeta med sina intressenter på 

ett aktivt och medvetet sätt och det kan vidare betraktas som ett sätt att hela tiden vara i 

harmoni med sin omvärld. I denna fråga kan detta arbete som anses vara relativt krävande, 

samt utgöra större kostnader. Dock innebär fördelen med detta att företaget utvecklas i det 

långa perspektivet. Skälen till att företag frivilligt ålägger sig ett intressentperspektiv kan vara 

idealistiska, ekonomiskt orienterade eller en kombination mellan de båda, även om de inte har 

en verksamhet som är direkt kopplat till denna just denna intressent.  

Ett exempel på ett sådant val är när företag sponsrar Röda Korset och när företag visar att de 

tar ansvar för sina intressenter uppmärksammas det av exempelvis finansmarknadens aktörer. 

Dels därför att det är omöjligt att spekulera vad som kommer att skapa framtida 

konkurrensförmåga för ett företag och dels därför att man vill eliminera risker som 

framkommer om ett företag har dålig kontroll. Det finns också skäl att definiera hur de olika 

intressenterna förhåller sig till varandra, eftersom den indirekta påverkan kan vara inflytande 

då en intressentgrupp kan påverka mer på andra intressentgrupper än på själva företaget.  

En väl fungerande kommunikation med intressenterna på villkor som kan anammas av 

samtliga partner är en förutsättning för att generera ett förtroendefullt ansvarstagande och 

därmed utveckla ett gediget förtroendekapital. Företag kan bli identifierat av olika 

intressentgrupper för bristande ansvarstagande, men en kontinuerlig och väl fungerande 

dialog med de identifierade intressenterna är ett strategiskt beslut som kan leda till en 

förbättrad relation till omvärlden och samhället de verkar i (ibid). 
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5.17.3 EXISTENSBERÄTTIGANDET 
 

Existensberättigandet beskriver varför företaget finns, det yttersta syftet med verksamheten 

och vad det kan tillföra sin omvärld, vidare kan det beskrivas som företagets mission. 

Existensberättigandet framkommer genom en analys av företagets affärsidé, verksamhet, 

kärnkompetens och inriktning och organisationens värderingar. Existensberättigandet stöttar 

företagets affärsidé genom att tydliggöra företagets inriktning likaväl som det också påverkar 

dess affärsidé på så sätt att det kan styra om verksamheten i en gynnsammare riktning. Detta 

klargörande är av betydelse för varje organisation som är på väg in i den process som innebär 

att ta sin roll i samhället på allvar – och som vill fördjupa sin förankring för affärsidén. Att 

definiera företagets existensberättigande påverkar hela företagets sätt att agera och hur de 

definierar sin roll i samhället. Om denna process framskrider på rätt sätt blir det den som 

skiljer företaget från dess konkurrenter. Begreppet CC är intressant i sammanhanget eftersom 

den direkta översättningen är ”företaget som medborgare”, vilket indikerar en proaktiv 

drivkraft. Företaget bör finna en balans och strategi där det kan göra lönsammare affärer och 

samtidigt bidra till ett bättre samhälle. 

“Business has become, in the last half century, the most powerful institution on the planet. 

The dominant institution in any society needs to take responsibility for the whole”. 

Willis Harman, World Business Academy 

Milton Friedmans devis “the business of business is the business” är inte längre lika aktuell, 

som betyder att företag endast ska fokusera på det de är bra på. Företagets intressenter kräver 

mer än just enbart detta och frågan är om inte företaget ståndpunkt idag är just det som är 

företagets ”business”. I många fall ser företagsledningar den direkta nyttan av att blicka 

bortom balans- och resultaträkningen, för att definiera företagets samhälleliga syfte – med 

andra ord existensberättigandet. I dagens samhälle förutsätts det finnas ett arbete som är mer 

värdeskapande än enbart det ekonomiska. Definitionen av existensberättigandet begagnas 

idag ofta för att skapa långsiktighet och därmed hållbarhet för företagets verksamhet.  
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Exempelvis kan Stockholmsbörsens existensberättigande kunna lyda enligt följande; ”bidra 

till Sveriges tillväxt och välfärd genom att effektivisera kapitalanskaffningen för svenskt 

näringsliv”. På detta sätt kan det förklaras att existensberättigandet bör fokuseras bortom 

företagets effektivitet och lönsamhet. Den bör och förväntas beskriva företagets verkliga nytta 

som företagets bidrag till samhället. Förutom affärsfokus skapar definitionen ett mervärde för 

samtliga inom företaget och medverkar till en illustration av företagets yttersta syfte och 

ändamål med verksamheten. Existensberättigandet bör därmed indikera på det större 

sammanhang som företaget befinner sig i och som pekar bortom de ekonomiska incitamenten. 

Att tydliggöra hur företaget avser att behandla intressentgrupper är en principfråga som ter sig 

olika beroende på var företaget är verksamt i världen. Det som är kopplat till företagets 

verksamhet är dess ansvar och i en allt mer globaliserad värld kommer allt fler företag att bli 

förenade med andra företag. Dessa företag kan ha verksamhet som kan komma att omfattas av 

de internationella konventionerna och därmed uppfattas de företag som är sammankopplade 

med dem ha ett indirekt ansvar (ibid). 

 

5.18 AVSLUTANDE KOMMENTARER 
 

Vi anser att dessa ovan nämnda komponenter utgör en funktionell och giltig grund för att 

kunna belysa företagens lönsamhet alstrad från socialt ansvarstagande. Komponenterna 

innefattar samtliga aktiviteter som har direkt påverkan på företagens lönsamhet, vilket inte 

endast utgörs av absoluta termer såsom kapital. Vikten av tydliga värderingar, intressentbild 

och visioner utgör ramen för hur väl de aktiviteter som påverkar arbetet inom CC generar 

vinst ur ett långsiktigt perspektiv. Genom att undersöka fallföretagen utifrån 

undersökningsmodellen ämnar vi få svar på frågeställningen. Genom att bryta ner empirin 

gällande företagens helhet till undersökningsmodellens tre komponenter 

(Existensberättigandet, intressentbilden och värderingsgrunden) avser vi att först belysa 

företagens förhållningssätt till CC på en relativt grov och överskådlig nivå. Därefter sker en 

mer genomgående analys genom att ta hänsyn till de begrepp som satts i direkt anknytning till 

de tre huvudområdena. Detta för att kunna skåda en mer nyanserad bild av företagets roll och 

ståndpunkt gällande dess insats i CC arbetet och för att därmed avgöra hur pass stor den 

direkta lönsamheten är för företag vars verksamhet anknyter till CC.   
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6 METOD 

I detta avsnitt presenteras val av metod samt beskrivs och förklaras 
undersökningens tillvägagångssätt. Samtidigt diskuteras för- och 

nackdelar gällande valet av metod med hänvisning till lämplig 

litteratur.  

 

6.1 INLEDNING 

”Vilken syn forskaren har på världen påverkar hela forskningsprocessen – från 

att hitta en frågeställning, göra en problemformulering, samla in och 

analysera information, till att tolka den” 

 

(Bogdan & Biklen i Merriam, 1994: 66)  

 

Citatet ovan visar på att forskarens syn på dess omvärld inte gör det helt möjligt att skapa en 

totalt objektiv forskningsprocess eftersom forskarens omvärld är subjektivt betraktad utav 

denne. Det är det metodiska tillvägagångssättet viktigt och Kvale menar att kvaliteten på 

intervjun lägger grunden för kvaliteten på det vidare arbetet som analysen (Kvale, 1997: 134).  

 
6.2 FORSKNINGSMETOD 
 
6.2.1 INDUKTIV ELLER DEDUKTIV ANSATS? 
Dessa två olika datainsamlingsstrategier syftar till att man med den ena eller andra som 

utgångspunkt förväntar sig ett visst sorts resultat. Den induktiva ansatsen kännetecknas 

genom att författarna inte utgår från en klar modell och därför inte har några klara antaganden 

på förhand. Därigenom finns det möjlighet att tolka världen utan några inskränkande 

riktlinjer. Motsatt utgår den deduktiva ansatsen från just olika antaganden som efter analys av 

empirin antingen får medhåll eller förkastas. Förkortat kan sägas att den induktiva ansatsen 

går från ”empiri till teori” och den deduktiva från ”teori till empiri” (Jacobsen, 2000: 34-35). 

För denna uppsats kommer en teorimodell att vara utgångspunkten samtidigt som en del av 
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intervjufrågorna får betraktas som öppna. Därigenom är det svårt att säga om uppsatsen 

endast utgår från den induktiva eller den deduktiva ansatsen. Snarare kan det förklaras som så 

att en teorimodell är utgångspunkten men att svaren inte endast kommer att tjäna till att 

kontrollera validiteten av en viss modell, så som den deduktiva ansatsen ämnar göra.  

 
6.2.2 KVALITATIV ELLER KVANTITATIV ANSATS? 
Även om all forskning har som grund att generera ny kunskap finns det skillnader på vilken 

sorts kunskap som generas genom olika metodansatser. I den kvalitativa metoden ligger i 

resonemanget att det är ett effektivt tillvägagångssätt om man inte i förväg kan precisera vad 

man letar efter och man vill inte vill ha någon begränsning på den information som 

uppgiftslämnaren kan ge. Enligt Jacobsen (2000) är öppenhet ett nyckelord att sätta i 

förbindelse med denna ansats, som både ger en närhet mellan intervjuobjektet och den 

intervjuande samtidigt som det finns utrymme för flexibilitet. Även Kvale (1997: 34) 

poängterar att det är skildringen av hur intervjuobjektet uppfattar en viss situation eller 

händelse som är det intressanta och hela meningen med den kvalitativa forskningsmodellen. 

Vidare kännetecknas modellen av ett ömsesidigt intresse från båda parters sida, ämnet 

intresserar båda, vilket medför att den intervjuade förhoppningsvis har en grund till att föra en 

diskussion.   

Motsatt till den kvalitativa ansatsen finner man den kvantitativa metodansatsen där 

informationen kodas om till tal istället för ord. Jacobsen (2000: 49) utgår dock ifrån att dessa 

båda ansatserna principiellt inte skiljer sig ifrån varandra då båda har som uppgift att samla in 

empiri, det är snarare sammanhangen då de är olika bra lämpade som skiljer sig åt. Den 

kvantitativa metoden är relativt sluten och lämpar sig bäst då många enheter ska undersökas 

samt då det är önskvärt att standardisera datainsamlingen och exempelvis genom givan 

svarsalternativ skapa möjligheten till att generalisera resultatet (Jacobsen, 2000: 281).  

För denna undersökning har den kvalitativa forskningsansatsen valts utifrån 

empiriinsamlingens karaktär; eftersom det endast är ett fåtal enheter som ska undersökas samt 

att intresset finns i att erhålla en så nyanserad blid som möjligt passade den kvalitativa 

metoden bäst. Meningen är heller inte att generalisera vilket, som tidigare nämnts, främst är 

meningen då en kvantitativ metodansats väljs (Jacobsen 2000). Svårigheten med den 

kvalitativa ansatsen är att ha ett öppet förhållningssätt till intervjupersonens svar och inte låta 
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de personliga förväntningarna påverka resultatet. Men andra ord att försöka ge all information 

lika utrymme och inte fokusera på det man själv tycker överensstämmer med verkligenheten 

eller det svar man förväntar sig. Även om informationen kommer att analyseras på ett så 

objektivt sätt som möjligt, kan det inte undgås att en viss del utav subjektiv selektering 

kommer ske. Detta eftersom man som forskare sorterar ut informationen efter sina 

föreställningar och har sin egen uppfattning av världen vi lever i. Även Jacobsen påpekar att 

det alltid finns en risk till att det är undersökningen i sig självt som skapar resultatet när man 

genomför en empirisk undersökning (Jacobsen 2000). 

Fördelen med den kvalitativa ansatsen är bland annat att empirin, om intervjupersonerna är 

väl valda, kan erhålla större bredd än vid en kvantitativ ansats. Detta eftersom man som 

forskare är öppen för subjektiva svar. Detta medför även att en intervju kan leda till nya 

insikter då den intervjuade under intervjuns gång kan förändra sin beskrivning (Kvale 1997).  

 

6.3 DATAINSAMLING  
 

Den kvalitativa primärdatainsamlingen kan enligt Jacobsen (2002) genomföras som 

intervjuer; personliga, via telefon, video eller datorer. Man kan även använda genomföra 

gruppintervjuer eller observationer. Gruppintervjuer syftar till att skapa en diskussion kring 

ett ämne och på så sätt få in fler synvinklar och aspekter än vad som är möjligt vid intervju 

med en person. Som komplement till primärdata kan sekundärdata samlas in genom att 

exempelvis granska skrivna artiklar och avhandlingar. Vid en observation observerar man 

personen istället för att se om dess handling överensstämmer med hur personen säger att den 

agerar (ibid).  

På grund av att det är ett fåtal enheter som ska undersökas lämpar sig enligt Jacobsen i detta 

fall en öppen individuell intervju. Med en öppen intervju skapar man möjligheten för 

intervjuobjektet att svara relativt fritt på frågorna som ställs. Ett uttalat problem gällande 

besöksintervjuer kallas enligt Jacobsen (Jacobsen, 2000) intervjuareffekten och syftar till 

intervjuarobjektets reaktion på intervjuarens fysiska närvaro. Genom att denna kan observera 

intervjuaren, och kan bli påverkad av intervjuarens uppträdande och helhetsintryck, kan det 

hända att den intervjuade uppträder onormalt och uppger de svar som personen tror att 
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intervjuaren vill ha. Genom att istället för en besöksintervju anordna en telefonintervju kan 

enligt Jacobsen intervjuareffekten mildras men även här kan intervjuobjektet bli påverkat men 

då endast utav intervjuarens sätt att ställa frågan på. Trots det går det inte att helt utesluta att 

resultaten av intervjuerna skulle kunna komma att påverkas av den rådande situationen eller 

av andra subjektiva betingelser (Jacobsen 2000). Även Kvale påpekar att man som forskare 

måste vara medveten om att själva intrånget på intervjuobjektet kan ha effekter eftersom det 

vid en undersökning uppstår en störning i dess naturliga miljö som kan ha påverkan på det 

slutliga resultatet. (Kvale 1997). 

 
6.4 URVAL 
 

6.4.1 VAL AV INTERVJUOBJEKT 
 

På grund av frågeställningen fanns ett självklart krav att de företagen som skulle intervjuas 

ägnade sig åt CC, eftersom uppsatsen utgår från ett pågående CC arbete. För att erhålla 

intervjumaterial som är relevant för uppsatsens omfattning togs beslutet att intervjua tre 

fallföretag som är verksamma i Sverige. Eftersom frågorna är av en relativt allmän karaktär 

och har som syfte att passa företag oberoende av aktivitet, har det inte tagits i beaktning 

vilken bransch företaget är verksamt i. Valet av företag gjordes istället genom faktumet om 

CC ingår i verksamheten eller inte. Därmed skiftar tyngdpunkterna inom CC, som exempelvis 

inriktning på miljömässigt eller socialt ansvarstagande, med företagen. Efter en del 

förfrågningar till olika företag blev Skandinaviska Enskilda banken, Swedbank och Preem 

Petroleum de tre fallföretagen. En fördel som dessa stora och välkända företag har är att de 

oftast har mer information att ge samt att det även i större utsträckning kan finnas en anställd 

med fokus på just CC inom företaget. 
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6.4.2 VAL AV INTERVJUPERSON 
 

Eftersom företagen vi valt att intervjua är relativt stora har telefon-, eller mailkontakt 

upptagits för att få tag på den mest lämpade personen som även är villig att delta i 

undersökningen. Uppgiftslämnarna för undersökningen är: 

SEB - Anders Halvor, före detta CSR officer med över 30 års erfarenhet inom SEB.  

Swedbank – Staffan Dahlberg, CSR koordinator med 30 års erfarenhet inom Swedbank.  

Preem – XX (önskar att vara anonym), Riskmanager, med 10 års erfarenhet inom Preem.  

Enligt Kvale är goda intervjupersoner ”samarbetsvilliga och välmotiverade, de är vältaliga 

och kunniga” (Kvale, 1997: 135). Efter att i förhand haft tillgång till intervjufrågorna har de 

alla tre ansett sig själva besitta tillräcklig information för att svara på frågorna, vilket vi ansett 

vara den primära förutsättningen.  

 
6.5 GENOMFÖRANDE 
 

På grund av den geografiska distansen kom intervjuerna att genomföras som en 

besöksintervju och två mailintervjuer, eftersom det inte fanns möjlighet till att enbart 

genomföra besöksintervjuer vilket till viss del skulle varit att föredra då intervjuerna skulle ha 

blivit mer enhetliga med varandra. Intervjuobjekten hade på förhand fått ta del av frågorna så 

att tid för eventuell förberedelse från deras sida skulle finnas tillhanda. På så sätt skapas även 

möjligheten till att komma åt mer trovärdig och genomarbetad information. Jacobsen menar 

att frågorna för en öppen intervju bör vara någorlunda strukturerade för att på något sätt kunna 

styra intervjun och att en intervju kan befinna sig någonstans emellan helt öppen eller helt 

strukturerad. Även Kvale hänvisar till användningen av en intervjuguide där ämnena för 

intervjun och dess ordning tas upp. Kvale poängterar även att man bör betänka att ju spontare 

intervjuprocessen är, desto troligare är det att även svaren blir spontana och ibland oväntade 

(Kvale 1997).  
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För att följa denna logiska linje skapades en intervjuguide med en fast och logisk 

ordningsföljd samt specifika frågor med möjlighet till öppna svar.  Intervjuguiden utgick i 

grunden från den i teorin uppkomna teorimodell som kan säga utgöra uppsatsens grund och 

frågorna har därigenom kommit att beröra hur företagen ser på dess existensberättigande, 

intressentbilden samt sin värderingsgrund. (Bilaga 2). Intervjuguiden är i vårt fall ett redskap 

för att se till att inget ämnesområde i intervjun får större utrymme eftersom det är av hög 

prioritet att alla delar får lika mycket tid för att kunna säkerställa ett reslutat med så hög 

trovärdighet som möjligt.  

 
6.5.1 OBSERVATIONER 
 

Besöksintervjun, med SEB, skedde i den omfattning och längd tills det ansågs att den 

intervjuade gett tillräckligt uttömmande svar. Frågorna ställdes i tur och ordning med rum för 

relevanta avvikelser och följdfrågor och kom därigenom att bli relativt ostyrd vilket är att 

föredra då vi ville vara öppna för den intervjuande personens individuella perspektiv på sin 

omgivning och situation. Intervjun dokumenterades med hjälp av bandspelare för att inte gå 

miste om information.  

Vid intervjutillfället med SEB inkom tidigt en avslappnad känsla och intervjupersonen var 

mycket personligt engagerad i ämnet och verkade uppskatta intervjun. Intervjuerna med 

Preem Petroleum och Swedbank genomfördes via mail, där listan med frågorna i förväg 

sändes till intervjupersonerna. På grund utav relativt kortfattade svar från Preem 

kompletterades mailintervjun med ett telefonsamtal. Swedbank svarade utförligt och gav 

möjligheten till vidare kontakt om någonting verkade oklart.  

Genom att intervjuerna genomförts på olika sätt finns en risk för att detta påverkat resultaten 

och oss som författare. Uppfattningen i efterhand är att vår intervjuperson på SEB verkar ha 

en starkare personlig koppling till ämnet CC och ett starkare engagemang vilket kan leda till 

att SEB i helhet betraktas som mer framstående inom CC. I jämförelse med de övriga 

intervjupersonerna var det en relativt personlig kontakt som uppstod och efter intervjun gavs 

möjlighet att låna hem dennes privata böcker gällande CC. Även med hänseende till 

dokumentationen är denna mer omfattande från SEB eftersom mer hann bli sagt under 
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besöksintervjun än vid de erhållna skriftliga svaren. Detta är dock något som vi varit 

medvetna om och tagit i beaktning från början genom att ta upp samma sorts information i 

ungefär samma omfattning för de undersökta företagen.  

 

6.6 VALIDITET OCH RELIABILITET 
 

Enligt Jacobsen (2000) måste empirin uppfylla två krav, oberoende insamlingsmetod. Empirin 

måste vara giltig och relevant (validitet) samt tillförlitlig och trovärdig (reliabilitet). 

Validiteten för en undersökning syftar till att man mäter det som önskas mäta och att det som 

mätts uppfattas som relevant i jämförelse med verkligenheten. För att lyfta fram och öka 

validiteten kan man se till vad Jacobsen beskriver som intern validitet, som syftar till att 

kritiskt granska sitt tillvägagångssätt och jämföra sitt resultat med andra studier, samt extern 

validitet som behandlar huruvida resultatet är applicerbart på andra kontexter. Den interna 

validiteten har i denna undersökning tagits i beaktning på så vis att tidigare seriösa studier 

undersökts och teoriram valts utefter dem. För att erhålla en teoretisk realistisk bild över 

ämnet har tidigare studiers resultat och slutsatser granskats och bedömningen gjorts att 

undersökningen vi bedrivit varit tillvägagångsmässigt i enlighet med dessa.  

Yttringar kring validiteten gällande intervjuerna blir svårare eftersom utsagorna beskriver en 

subjektiv syn och verklighet. Vad är egentligen rätt och vad är fel? Verkligheten kan sägas 

ligga i betraktarens ögon vilket skapar svårigheter vid värdering av intervjupersonernas svar. 

För att öka validiteten gällande intervjuerna har intervjupersonernas argument styrkts genom 

teori, dvs. genom sekundärfakta. Genom att matcha utsäganden med fakta ges en mer 

tillförlitlig blid av undersökningen.  
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Reliabiliteten ifrågasätter resultatet och ifall detta kan tänkas vara trovärdigt. Exempelvis 

ställer Jacobsen (2000: 22) frågan ”Skulle vi fått samma resultat om vi genomförde exakt 

samma undersökning en gång till?”.  Undersökningen kan sägas ha hög reliabilitet när samma 

mätinstrument eller samma metod för insamlingen av data ger samma reslutat. Grunden till 

intervjuguiden för denna uppsats är uppbyggd genom en del huvudområden som konsekvent 

gås igenom med var och en av intervjupersonerna. Ett begrepp som beskriver idealet för ett 

forskningsresultat är replicerbarhet som syftar till tanken om att två olika forskare som 

använder sig av samma forskningsmetoder, rent praktiskt ska kunna komma fram till samma 

forskningsresultat eftersom ett resultat inte ska vara beroende utav forskaren (Jacobsen 2000).  

 

6.7 KRITISK METODGRANSKNING 
 

Genom den öppna intervjun kan det hända att intervjupersonerna tolkar frågorna olika eller 

utifrån hur de själva önskar att tolka frågorna. Vidare skapas inte samma diskussion kring 

deras svar som vid exempelvis en gruppintervju där de svarande på ett mer ingående sätt 

rättfärdigar sin tankegång (Jacobsen 2000). Det kan i vårt fall vara möjligt att resultatet av 

intervjuerna hade blivit annorlunda eller mer uttömmande om endast besöksintervjuer skulle 

ha genomförts, exempelvis genom att en mer personlig kontakt skulle kunna komma att 

skapas, eller för att vissa uttalanden möjligtvis skulle kunna uppfattats annorlunda i tal 

jämfört med i skrift. Detta är vi dock medvetna om och har trots mailintervjuer eftersträvat så 

utförliga och uttömmande svar som möjligt. Vid den kvalitativa intervjuansatsen tillkommer 

även problematiken kring hur frågor och svar tolka, Kvale betonar svårigheterna med att 

omvandla tal till skrift eftersom varje utskrift från ett sammanhang till ett annat för med sig ett 

antal bedömningar och avgöranden (Kvale, 1997).  

Önskvärt hade även varit om alla intervjuer hade kunnat genomföras som besöksintervjuer. 

Därigenom hade företagen haft samma möjligheter till att uttrycka sig lika ingående samt att 

den personliga kontakten kan haft betydelse för tolkning av svar som möjligtvis inte framgått 

på samma sätt via mail. Detta är något vi haft i beaktning vid bearbetandet av den insamlade 

informationen och försiktighet har vidtagits vid evalueringen av denna.  
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7 TIDIGARE STUDIE 

 

I detta avsnitt kommer vi att presentera en tidigare studie gjord vid 

Lunds universitet som är relevant till området, då den påvisar 
samband som vi anser vara av intresse för vår studie. Denna 

tidigare studie är medtagen på grund av bristen av engagemang 
hos företag att delta i vår undersökning och den uppfyller de kraven 

för att vi ska kunna uppnå en giltig slutsats. Vidare kommer vi att 

använda denna studie som en referenspunkt i jämförelse med de 
resultat vår undersökning frambringar, då den har ett flertal 

centrala delar som är väsentliga till vår uppsats. Denna studie kan 
direkt kopplas till vår undersökningsmodell, eftersom den 

sammanlänkar de komponenter som vår modell består av med 

företagsetiska målsättningar som lyfts fram i följande text.   

 

7.1 INLEDNING 
 

Denna studie gjord på kandidatnivå vid Lunds universitets företagsekonomiska institution 

diskuterar detta fenomen i vilken utsträckning företag på den svenska marknaden har CSR 

policys och benämns som;  

”Utbredning av CSR på den svenska marknaden – en kartläggning av företag på 

Stockholmsbörsen” 

Syftet med denna studie var att undersöka och kartlägga huruvida svenska företag anser att 

CSR är viktigt och om företag på den svenska marknaden har utvecklade och implementerade 

CSR policys. Detta syfte har framkommit genom bakomliggande problemdiskussion, där 

författarna hävdar att storföretagens agerande på den internationella marknaden är av främsta 

orsak av allmänt intresse. Utöver detta har ett flertal storföretag de senaste åren blivit 

avslöjade av media för att agera oetiskt och där denna växande kritik mot oetiskt företagande 

får företagen att uppmärksamma vikten av ett etiskt arbete.  
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Därtill bör det nämnas att intressenters makt har ökat och företagen måste agera i linje med 

denna makt. Leder makten till ett ytligt engagemang där företagen skapar företagsetiskt arbete 

för att tysta ner eventuell kritik eller är det ett genuint engagemang där CSR är implementerat 

i företagets strategiska och löpande verksamhet? Vidare ifrågasätter författarna huruvida det 

föreligger något samband mellan hur företaget värderar sina intressenter och om de har en 

införd CSR policy. Författarna nämner även att enligt teorin ser företag med ett 

aktieägarperspektiv på CSR som en ”olaglig skatt” som vissa företagsledare påför sitt företag 

(Friedman, 1972). 

Vidare är undersökningen, som är av kvantitativ art och utförd som en enkätundersökning, 

avgränsad till företag från Stockholmsbörsens A- och O-lista. Enligt författarna besvarade 65 

företag (svarsfrekvens på 36 procent) denna studies enkät och behandlas i uppsatsen som 

totalt 100 procent. Svarsfrekvensen efter fördelningen av börslistans indelning visade att 64 

procent hos de A-listade företagen varav 29 procent bland de O-listade företagen svarade. 

Bortfallet benämns av författarna inte som någon väsentlighet för resultatet och av den 

anledningen beaktar vi denna uppsats resultat trots ofullständigheten. Vi har sammanställt 

resultatet av ett urval av de frågor och svar i denna studie som vi finner väsentliga för vår 

uppsats resultat. Denna studies frågor behandlar inriktningar till vår undersökningsmodells 

komponenter vilket underlättar de paralleller och slutsatser som ska genomföras med 

undersökningsmodellen som grund. 

 
7.2 PRESENTATION AV ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 
 

Vilken är företagets viktigaste intressent?   

Denna fråga finner vi direkt kopplat till den utvalda undersökningsmodellens komponent 

intressentbild. Frågan syftar till att se vilka intressenter som prioriteras för företaget och den 

antyder även till om företagen har ett aktieägarperspektiv eller intressentperspektiv. Vidare är 

frågan avsedd för att i analysen finna ett samband av att företagen verkar inom området CSR 

(CC) eller inte. 
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Svarsfrekvensen för frågan var 100 procent och 49, 2 procent vittnar att företagen inte 

rangordnar sina intressenter i en prioritetsordning. Vidare värderar 33, 8 procent av företagen 

kunderna som de viktigaste intressenterna medan 12, 3 procent menar att aktieägarna är av 

störst betydelse. Andra intressenter såsom staten, medarbetare och leverantörer har endast fått 

en röst vardera vilket blir en anspråkslös procentandel som därmed får mindre betydelse för 

resultatet.    

En orsak till att vissa företag inte prioriterar en intressent över en annan kan vara att samtliga 

intressenter är av väsentlig betydelse för att uppnå jämvikt. Dock kan svaret även tyda på det 

känsliga i att rangordna en intressent över en annan. Vidare har ett flertal av företagen angett 

kunder som sin viktigaste intressent och författarna menar att många av de svaren kommer 

från exempelvis IT-företag som till stor del bedriver konsultverksamheter och därmed inte har 

mycket kontakt med andra intressenter mer än kunder. 

Har företaget en CSR policy?  

Denna fråga påvisar CSR konceptets utbredning, vilket är betydande för vårt resultat både ur 

ett existensberättigande och ur ett värderingsgrundsperspektiv. Dessutom vittnar frågan 

mycket om intressentbilden, eftersom ett arbete inom CSR och CC är en intressentåtgärd och 

därmed indikerar ett intressentperspektiv.  

Resultatet visar att 64, 6 procent av företagen inte har en verksamhet inriktad mot CSR. 

Orsaker till detta kan vara att styrelsen har inställningen att CSR inte är av någon betydelse 

för företaget och att styrelsen kan se på CSR som en onödig kostnad som inte skall påföras 

aktieägarna. Ytterligare en anledning enligt författarna kan vara att företagen inte ser behovet 

av ett CSR koncept, eftersom de redan anser sig vara ett etiskt företag som har ett socialt 

ansvarstagande. CSR och CC är inte ett nytt begrepp, men innebörden har förändrats och 

konceptet har fått stor mediebevakning de senaste åren och därmed diskuterar författarna 

vidare att det kan tänkas att respondenterna är ovetande om konceptets innebörd. 
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Policyn blev formulerad i samråd med företagets intressenter 

Även denna fråga är betydande ur intressentbildssammanhanget för att på så vis åskådliggöra 

intressenternas betydelse för företagen. Enligt författarna ger detta påstående en indikation på 

hur väl företaget lyssnar på intressenternas krav och förväntningar. Vidare var det enbart 

företag med arbete inom CSR tog ställning till påståendet vilket resulterade i en svarsfrekvens 

på 35, 4 procent. 

Eftersom CSR och CC koncepten bygger på förtroendet hos företagets intressenter är det av 

stor betydelse att den har utformats genom ett samarbete för att den ska kunna vara praktiskt 

tillämpbar. Huruvida företagen kommunicerar med sina intressenter är väsentligt, då det 

påvisar konceptets anpassning till omvärlden. 

Studien visar att 12, 3 procent har svarat ”stämmer till viss del” vilket var det mellersta av 

fem alternativ. Detta svarsalternativ kan upplevas som relativt diffust, vilket kan betyda att 

man har tagit viss hänsyn till intressenterna eller att företaget tillsammans med intressenterna 

inte har kommunicerat gällande ämnet. Författarna menar att om det inte har förts någon 

kommunikation så kan man ifrågasätta hur väl det existerande konceptet fungerar praktiskt. 

Alternativet ”stämmer ganska bra” har fått en frekvens på 26, 1 procent och 17, 4 procent 

svarade ”stämmer mycket bra” medan samma procent besvarade alternativet ”stämmer 

dåligt”. Alternativet ”stämmer mycket dåligt” har endast ett företag besvarat. Författarna 

resonerar att svaret ”stämmer till viss del” kan innebära att verksamheten ändå kan ha haft en 

väsentlig dialog med intressenterna. De två sista alternativen besvarades av 21, 7 procent och 

indikerar om en dålig eller obefintlig kontakt med intressenterna. 

Policyn är publicerad och tillgänglig för omvärlden  

Detta påstående som indikerar den operativa implementeringen och antyder på en öppenhet 

mot omvärlden. Vidare bekräftar det företagets uppdrag i ett större perspektiv som med hjälp 

av vår undersökningsmodell förklaras som existensberättigandet. 

Resultaten visade att av de 23 företagen som bedriver CSR verksamhet svarade 65, 2 procent 

”stämmer mycket bra”, att de har konceptet publicerad och tillgänglig för omvärlden. 

Författarna förklarar att därmed har 13 procent svarat negativt jämfört med 69, 6 procent som 
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har svarat positivt. Vidare vittnar resultatet att företagen har en öppen inställning om sin CSR 

policy till omvärlden, vilket betraktas som mycket positivt då det är ett viktigt inslag i 

implementeringen av konceptet.  

Författarna tror att den låga frekvensen kan vara orsak av att det finns oskrivna riktlinjer för 

socialt och etiskt ansvarstagande inom företaget och eftersom företaget agerar i enlighet med 

dessa riktlinjer har de inte behovet av en nedskriven policy. Ytterligare en anledning kan vara 

att företagsledningen inte tycker att konceptet CSR är relevant för den bransch företaget 

verkar inom. 

De anställda har informerats om CSR policyn  

Detta påstående uttrycker om företagen arbetar aktivt med CSR och dess relevans kan kopplas 

till värderingsgrunden i vår undersökningsmodell. Då både anställda och styrelse sätter 

värderingarna för företaget kan värderingsgrunden förklara hur företaget bedriver sin 

verksamhet. Genom att informera de anställda om konceptet CSR ansvarar företaget därmed 

att arbeta med det. 

På detta påstående svarade 47, 8 procent ”stämmer mycket bra”, att de har informerat sina 

anställda om konceptet. Därmed förklarar författarna att 69, 9 procent har svarat positivt 

medan 30, 4 procent har svarat ”stämmer till viss del”. Enligt författarna kan anledningen till 

de positiva svaren vara att företagen är måna om att informera sina anställda om företagets 

policy. Orsaken till att företagen informerar sina anställda om CSR och CC bör vara att de vill 

uppnå en positiv uppfattning om företaget bland de anställda, vilket generellt sätt påverkar 

anställningsomsättningen. 

Inget av företagen med ett CSR koncept har valt de nedre svarsalternativen som säger att 

företagets anställda inte är medvetna om konceptet, vilket indikerar på en god kommunikation 

med de anställda om företagets arbete med CSR. Det bör understrykas att resultatet avviker då 

detta påstående tyder på en djupare integrering av konceptet i företaget. Företagen har i större 

grad besvarat att de anställda har informerats om konceptet jämfört med att konceptet finns 

tillgänglig för omvärlden. Författarna menar att detta kan bero på att svenska företag har en 

muntlig kommunikation internt i företaget medan det inte används resurser till att 

kommunicera den externt. 
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Styrelsen avsätter tid till CSR uppdatering på styrelsemötena 

I enlighet med författarna är syftet med påståendet att se om det på en strategisk nivå i 

företaget finns intresse för ett CSR engagemang, vilket även indikerar CSR och CC:s 

utbredning i värderingsgrunden i företaget. Finns det mål för CSR så är det ledningens ansvar 

att målen uppfylls och därmed bör företagsledningens arbete utvärderas, då det är av 

betydelse att CSR och CC innefattas i det strategiska arbetet. 

De flesta företag, vilket indikerar att 38, 1 procent har svarat ”stämmer till viss del” på detta 

påstående och därmed har 28, 6 procent av företagen svarat positivt och 3, 4 procent negativt 

till att styrelsen avsätter tid till CSR och CC uppdatering på styrelsemötena. Dock har två 

företag inte besvarat påståendet, vilket kan betyda att de inte har kännedom gällande 

styrelsemötenas upplägg.  

Författarna tror att varför flest företag har svarat ”stämmer till viss del” beror på att styrelsen 

tidvis diskuterar ämnet, men att det inte ingår som en obligatorisk del. Dessutom bör det 

beaktas att alternativet ”stämmer till viss del” också är ett neutralt svarsalternativ, vilket 

respondenter som inte är säkra på svaret möjligen väljer. 

 
7. 3 UNDERSÖKNINGENS RESULTAT 
 

Resultaten som uppkom ur denna studie tydde på att i takt med att företagens intressenter har 

fått upp ögonen för CSR, så har också deras inflytande över företagen ökat. Detta leder till att 

Milton Friedmans och Adam Smiths aktieägarperspektiv inte längre är lika aktuellt. 

Författarna nämner att förespråkarna för intressentperspektivet hävdar att dagens företag 

måste ta större hänsyn till intressenterna för att maximera aktieägarnas vinst. Författarna 

visade i denna studie att CSR ger företaget ökat förtroende som kan ha en påverkan på 

företagets vinst och att majoriteten av företag med policyn ligger på börsens A-lista med en 

högre omsättning i utlandet än övriga företag. Resultatet visar på ett samband mellan företag 

med hög omsättning också har infört en CSR policy. Dessvärre kan inte författarna härleda 

påverkande faktorn om en CSR policy leder till att företaget får en hög omsättning eller om 

den höga omsättningen leder till att företagen inför en policy? 
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Studiens resultat påvisar vidare en avsevärd skillnad mellan A och O-listan angående valet att 

inneha en CSR policy. En bidragande skillnad skulle kunna ligga i att media fokuserar mer på 

företag på A-listan, vilket kan förklara företagens val att arbeta mot CSR. Dessutom uppfyller 

A-listans företag högre krav om likviditet och antal aktieägare än övriga företag på börsen, 

vilket kan förklara deras större engagemang. Dock besvarades författarnas frågeställning 

genom att majoriteten av företag på Stockholmsbörsens A och O-lista inte har en CSR policy, 

och därmed har inte arbetet blivit helt etablerat på den svenska marknaden. Det är viktigt att 

påpeka att även om företagen innehar en CSR policy, visade denna studie på bristande 

operativ implementering hos en del företag samt bristande strategisk implementering hos alla 

företag. Strategisk och operativ implementering är ett krav för att arbetet mot CSR ska bli 

effektivt och dessutom fungera i den löpande verksamheten, vilket därmed kan förklaras som 

ett relativt tunt arbete hos majoriteten. Många företag kan ge illusionen om ett gediget arbete, 

men som dessvärre är ihåligt (Berglöf och Sveistrup, 2005). 
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8 EMPIRI 
 

I empiriavsnittet kommer vi att återge den information som har 

erhållits vid intervjuerna med företagen, samt återknyta till 
centrala begrepp ur teoriavsnittet. Dispositionen i detta avsnitt är 

uppdelat i tre huvudfrågor som sammanfattat följer intervjuernas 

underlagsfrågor och som är väsentliga till vår undersöknings-
modells uppbyggnad. För att kunna ge läsaren en möjlighet att 

skapa sig en egen uppfattning kommer förklaringar till val av 

frågorna att följa samt objektiva kommentarer till svaren. 

 
8.1 REDOVISNING AV DE ERHÅLLNA SVAREN  
 

Vi har valt att intervjua typiska företag i Sverige som är framstående inom området och enligt 

definition (Thomasson, 2007) klassificeras som stora företag både i omsättning och i antal 

anställda. Resultatet kommer att ligga till grund för två olika branscher och den tidigare redan 

presenterade kvantitativa studien för att kunna kvalitetssäkra resultatet. Dock anser vi ämnet 

CC vara oberoende av bransch, då det är väsentligt inom varje bransch att ta ett socialt 

ansvarstagande. Vidare har intervjuerna skett under olika former såsom besök-, telefon- och 

skriftlig intervju via mail, då dessa både föredrogs av intervjupersonerna och var tillåtna 

under de omständigheter som varit, då vi har befunnit oss i olika länder. På grund av 

tidsbegränsningar har endast nyckelpersoner på företagen intervjuats och resultatet bör bli 

hållbart på dessa grunder, eftersom respondenterna både har stor erfarenhet om företaget och 

en väsentlig position relaterat till ämnet.  

Mer information kring tillvägagångssättet i intervjuerna återfinns i metodavsnittet. Det bör 

tilläggas att intervjupersonerna till viss del inte var insatta i begreppet Corporate Citizenship, 

vilket medförde att vi var tvungna att ställa frågorna ur ett CSR perspektiv, då detta är ett mer 

välkänt begrepp. Dock anser vi det inte påverka vårt resultat nämnvärt, då koncepten är så 

pass snarlika och integrerade i varandra och deras innebörd likvärdig. Företagsinformationen i 

de inledande delarna är baserade på intervjuerna och företagens hemsidor. 
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8.2  SWEDBANK   
 
Koncernen Swedbank bildades 1997 ur Föreningssparbanken och är en av Nordens största 

banker samt har 23 000 anställda i nio länder. Swedbanks vision är att vara den ledande 

finansiella institutionen på de marknader de är verksamma och företaget har totalt ca 9 

miljoner privatkunder samt ca 500 000 företagskunder. År 2007 uppgick balansomslutningen 

till 1 608 miljarder kronor. Företaget förespråkar en prestationsorienterad kultur, transparant 

kommunikation med en vilja att förändra och stort engagemang hos de anställda. Detta är 

bankens grundläggande värderingar och indikerar bankens löfte till samhället för att minska 

skada, maximera fördelar till samhället, skapa förtroende och ansvarstagande och stimulera 

ekonomisk tillväxt.  

Swedbanks arbete motsvarar internationell standard och praxis och deras CSR policy är 

integrerad i samtliga aktiviteter i företaget. Dessutom innebär (CSR och CC) för Swedbank att 

man ska beakta samtliga intressenters intressen, men att det är en växelverkan mellan kunder 

och aktieägare. Exempelvis skulle ingen aktieägare gå emot något som är förmånligt ur 

kundsynpunkt. Detta då kunders tillfredställelse främjar aktieägarnas intressen. Koncernens 

främsta skäl till att verksamheten anammade konceptet är ursprungligen bankens rötter från 

1820-talet och dåvarande lokalsamhällen, varav Swedbanks grundläggande värderingar 

uppkom och fortfarande finns kvar. Det bör observeras att CSR och CC är bankens 

värderingar som styr deras verksamhet.  

Företagets syn på CSR och CC tar sig bland annat uttryck i de strategiskt sociala principerna 

angående arbetsförhållanden i banken, där man har infört en jämlikhets- och mångfaldspolicy 

bland de anställda. Detta för att uppnå en mångfald av erfarenheter och kompetens genom 

olika anställdas bakgrunder med en jämlik fördelning mellan män och kvinnor för att försäkra 

företagets attraktion som arbetsgivare. Rent konkret är deras mål formulerade i enlighet med 

bankens principer i ett avtal kallat IDA som betyder att arbete och samarbete i Swedbank ska 

karaktäriseras av ”Insight, Participation and Responsibility” för jämlikhet och mångfald för 

samtliga anställda.  
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Detta är baserat på en inställning som delas av styrelsen och de anställdas fackförbunds 

representanter. Staffan Dahlbeck som är skriftligt intervjuad via mail, anser vi vara en 

nyckelperson, då han med stor erfarenhet både om företaget och av konceptet CSR är mycket 

benägen till att kunna besvara våra frågor. Han är utbildad ekonom och har arbetat 30 år inom 

banken och är idag CSR koordinator samt ingår i koncernstaben. Resultatet som erhållits 

baseras på Staffan Dahlbecks svar samt företagets hemsida. 

Hur ser företaget på CC? 

Denna fråga indikerar de inledande underlagsfrågornas utseende och är relevant för att kunna 

skapa en uppfattning om CC:s betydelse för företaget. Då vår undersökningsmodell fokuserar 

på intressentbild, värderingsgrund och företagets existensberättigande är det nödvändigt med 

företagets syn på CC för att på så vis beakta undersökningsmodellens komponenter. Staffan 

Dahlbeck inleder med att; ”Swedbank definierar CSR som vårt ansvar för den påverkan som 

beslut och aktiviteter har på samhället och miljön”. Vidare ska detta ansvarstagande 

genomsyras av etiska principer som upprätthåller hållbar utveckling och samhällets välfärd. 

Staffan Dahlbeck tillägger att Swedbanks arbete inom CSR och CC är drivet av ekonomiska 

motiv, då detta arbete är en viktig ingrediens i varumärkesarbetet och har en stor betydelse för 

det förtroende som skapas ur varumärket som är viktigt ur kundsynpunkt. 

Hur har CC växt fram i företaget?  

Frågan angående framväxten är väsentlig av orsaken att det vittnar om konceptets utveckling 

inom företaget och hur stor betydelse CSR och CC har fått med åren. Staffan Dahlbeck menar 

att CSR och CC:s framväxt inom företaget är en del av bankens historia. Arbetet inom CSR 

och CC har under lång tid bedrivits av banken utan att policyn har varit nedskriven. Först i 

januari 2008 infördes policyn skriftligt, vilket beror på ett flertal orsaker. Enligt Staffan 

Dahlbeck skulle situationen se annorlunda ut och konceptet nedskrivet för åratal sedan om 

koncernen enbart hade haft verksamhet i Sverige.  
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”Internationaliseringen medför att värderingar måste dokumenteras och beslutas på högsta 

nivå för att vi ska kunna hänvisa till dem internt. Förutsättningarna är olika i de länder där 

banken är verksam. Baltikum och Ukraina är tillväxtekonomier där exempelvis miljö 

knappast finns på agendan”. 

(Staffan Dahlbeck, Swedbank)  

Sparbankstraditionen att hushålla med knappa resurser och att introducera ”spara och slösa” 

bland kunder hade större prioritet innan konceptet CSR anammades. Av den orsaken har 

policyn inte kommit i skrift förrän nu (trots att stort socialt ansvarstagande har funnits 

praktiskt under många år), samt att det har varit väsentligt att få en jämvikt och ömsesidigt 

beslut gällande intressen mellan de länder koncernen är verksam inom.   

Hur arbetar företaget med CC?  

Denna fråga är väsentlig för att få ta del av företagets praktiska arbete gällande CSR och CC. 

Det finns företag som vill ge en illusion av att de har ett engagerat arbete inom området utan 

att egentligen ha det, således ämnar frågan till att se i vilken omfattning företaget har ett 

praktiskt engagemang. Banken är beroende av samhällets förtroende, då samhället är deras 

kundstock och därför är etiska principer essentiellt för samhällets förtroende för banken och 

dess rykte. Därmed innefattar samtliga aktiviteter etiska principer, vilket kräver att Swedbank 

aktivt undersöker varje affärsaktivitet och etiskt ifrågasätter dessa. Swedbank och deras 

anställda motsätter sig transaktioner, uppdrag eller andra aktiviteter som inte uppfyller denna 

etiska policy och detta för att inte äventyra bankens förtroende och rykte. Staffan Dahlbeck 

förklarar att; ”arbetet med CSR inte är organiserat på ett speciellt sätt, utan ingår istället som 

ett naturligt inslag i all verksamhet. Vid rekryteringstillfället väljer man också personer med 

”rätt” profil, vilket då främjar genomsyrningen av CSR i den dagliga verksamheten” (Staffan 

Dahlbeck, Swedbank). Onekligen är det de ”små medlen” som möjliggör att aktiviteter 

genomsyras i bankens vardag, och enligt webbsidan “CSR i praktiken” är Swedbank ett 

framåtdrivande företag som förändrar en situation om så krävs.  
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Exempelvis har banken lanserat ett sparkonto, där kunden kan skänka räntan till 

Världsnaturfonden WWF:s naturvårdsarbete. Dessutom samarbetar Swedbank sedan tidigare 

med WWF genom Världsnaturkortet, där banken skänker 50 öre till WWF varje gång som 

kunden betalar med kortet. År 2006 genererade Världsnaturkortet 3,3 miljoner kronor till 

WWF och positionerade samtidigt Swedbank bland WWF:s medlemmar (Anon, 2007: a).   

Angående hur kommunikationen med anställda sker, så menar Staffan Dahlbeck att ”samtliga 

anställda deltar på alla avdelningar i arbetet dagligen, men på grund av företagets storlek så 

är webbinformationen gällande konceptet kanalen inåt/utåt”. Han fortsätter med att CSR och 

CC inte är ett enstaka projekt i företaget, utan som nämnts tidigare ska det integrera samtliga 

aktiviteter. CSR och CC vittnar om engagemang i ett flertal olika aktiviteter som exempelvis 

att Swedbanks Robur fonder är anslutet till Social Responsible Investments (SRI), där 

målsättningen med dessa etiska fonder är att erbjuda kunder möjligheten att investera i företag 

som beaktar sociala-, etiska- och miljöfrågor i sin verksamhet. Swedbank investerar inte i 

företag som inte klart och tydligt kan påvisa detta engagemang eller vilja till att anamma det. 

De undersöker också möjligheten för företag att omfattas av konceptet och stödjer dessa 

företag att utveckla detta arbete genom analyser och kommunikation för att kunna bli hållbara 

företag. Banken har ett flertal internationella avtal som påvisar deras CSR och CC 

engagemang och öppenhet mot omvärlden. Bland annat stödjer Swedbank FN Global 

Compact som förespråkar socialt ansvarstagande och miljömedvetna företag internationellt. 

Vidare stödjer de FN:s Environmental Program for the Financial Sector som är ett globalt 

samarbete mellan FN och den finansiella sektorn. Dessutom stödjer Swedbank också Carbon 

Disclosure Project (CDP), vars målsättning är att bli det största samarbetet i världen för att 

minska koldioxidutsläpp.  

År 2003 blev Swedbank den första nordiska banken som har sina svenska aktiviteter 

miljövänligt certifierade i enlighet med den internationella miljöstandarden ISO 14001. 

Vidare är banken kontinuerligt analyserad av SRI analytiker så att Swedbank aktien kan bli 

rekommenderad som en socialt ansvarstagande investering och den är också inkluderad i 

index som inkluderar FTSE4Good. Vidare uppnådde banken år 2007 en total rankning på 64 

av 100 i Dow Jones hållbarhets index. Lägst måste man få en rankning på 66 för att 

inkluderas i indexet, men Swedbank har ökat sin rankning varje år och kommer att fortsätta 

att förbättra sina möjligheter till detta. Vidare innebär bankens indirekta miljöpåverkan att 

följande delar är integrerade i policyn, såsom att miljö och etikfonder, investeringar som 
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granskas ur ett hållbarhetsperspektiv och E-konto numera är tillgängliga. Vidare är även 

bankens tjänster via Internet och telefon samt E-faktura integrerade i policyn för att på så vis 

minska företagets indirekta miljöpåverkan. Företaget har framtida målsättningar som kommer 

att införas under 2008, som innebär att utöka deras engagemang och som också ska fungera 

som differentieringsstrategi. Swedbank kommer att erbjuda service med en särskild 

miljöprofil och miljöfrågor kommer att ingå i utbildning och kompetensutveckling som 

bankens anställda deltar i. Genom sponsoraktiviteter kommer banken att stödja miljöprojekt 

och forskning kring ämnet. Avslutningsvis ämnar Swedbank till att vara en 

attraktivarbetsgivare som fokuserar på miljöfrågor vilket är integrerat i företagets 

grundläggande värderingar.  

 

Som avslutande kommentar kan nämnas att det är av väsentlig betydelse att beakta ”risken” 

att respondenten kan ha uppfattat frågorna ur sitt eget tolkningsperspektiv, likaväl som att 

analysen av det empiriska resultatet kan ha skett utifrån vår egen tolkning. Detta på grund av 

att intervjun har skett via mail. Dock uppkom återkommande kontakt och diskussion kring 

oklarheter, vilket styrker att både vår och respondentens synsätt och tolkning av frågorna 

slutligen har mötts. Vi upplevde Staffan Dahbeck som mycket sakkunnig med ett stort 

engagemang inom området, varav hans svar gav stor insikt till ämnet. Han var även mycket 

angelägen till vidare konakt om obesvarade frågor skulle uppkomma eller om fortsatta studier 

inom ämnet skulle vara aktuellt.  

 

8.3 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 
 

Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, bildades 1972 genom en sammanslagning av 

Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken. Detta för att kunna möta 

konkurrensen från de internationella storbankerna. SEB:s affärsidé är ”att tillhandahålla 

finansiella tjänster samt hantera finansiella risker och transaktioner för företag och 

privatpersoner på ett sådant sätt att våra kunder blir nöjda, våra aktieägare får en 

konkurrenskraftig avkastning och vi anses vara goda samhällsmedborgare”.  
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SEB formulerade under mitten av 1990-talet visionen om att bli den ledande nordeuropeiska 

banken, har sedan dess ökat sin geografiska bas och finns idag representerade på olika sätt i 

20 länder och har 630 kontor som innefattar ett medarbetarantal på cirka 20 000 personer. 

Koncernens balansomslutning uppgick i mars 2008 till 2 399 miljarder SEK.  

Sedan 1997 stödjer SEB stiftelsen Mentor, som riktar sig till ungdomar i samhället och har 

som mål att motverka droger, dels genom att SEB har en aktiv roll i dess styrelse likaväl som 

de anställda uppmuntras till att själva vara mentorer. SEB strävar efter att just spela en aktiv 

roll i samhället och att påverka samhället i positiv riktning i de områden där de är verksamma. 

De har en policy för Corporate Responsibility som byggs på FN:s Global Compact samt 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag och att dessa eftersträvas. SEB arbetar 

långsiktigt med organisationer som Rädda Barnen, Röda Korset, Världsnaturfonden, 

Naturfonden, Stadsmissionen och Mentor och arbetar aktivt med att höja sin ambitionsnivå 

genom nya åtaganden. Under 2008 är de fyra högst prioriterade områdena; ökad 

uppmärksamhet kring hållbarhetsfrågor, samhällsansvar som långivare och investerare, 

samhällsansvar inom den egna verksamheten samt förbättrad kommunikation, främst inom 

området hållbarhetsrapportering (SEB:s hemsida).  

Intervjun med SEB skedde genom en besöksintervju med Anders Halvor, CSR officer mellan 

åren 2005 och 2007 samt verksam inom SEB sedan 1975. Därför anses Anders Halvor 

fungera som en nyckelperson gällande vår undersökning på grund av den omfattande och 

breda kunskapen kring CSR arbetet inom banken. 

Hur ser företaget på CC? 

Företaget ser på CC som SEB:s samhällsansvar. Definitionen av CC kan enligt Anders Halvor 

definieras på många olika vis; hållbar utveckling, sustainability eller Corporate 

Responsibility. SEB har valt att låta detta gå under begreppet CSR.  
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Hur har CC växt fram i företaget? 

Den enskilda person som varit den mest drivande gällande CSR frågor inom företaget är 

enligt Anders Halvor den förre VD:n Lars Thunell, i början av 2000-talet. Därefter har SEB 

iakttagit andra företag som exempelvis H&M och IKEA och deras utveckling inom området 

och funderat kring hur även en bank skulle kunna bidra till ett bättre samhälle. Början var 

något diffust då man inte hade någon direkt koppling mellan företagets verksamhet och 

områden som skulle kunna påverkas. I vilket fall inte på samma sätt som just H&M eller 

IKEA då det finns en tydlig ”supply chain” till andra världsdelar som kan undersökas.  

En bidragande faktor till det kommande CSR arbetet kom dock ett projekt i Ghana att bli; 

SEB finansierade ett borrningsprojekt som resulterade i att vattnet i omgivningen blev 

förgiftat. Händelsen medförde en risk för företaget att komma i dålig dager och för att 

motverka detta, samt för att bidra till en hållbar framtida utveckling satte SEB upp vissa 

riktlinjer, ingick samarbete med FN och Världsnaturfonden samt upprättade en miljöpolicy, 

en etisk policy samt en CSR- kommitté. Därigenom kan det vid en första anblick verka 

otydligt att se vad SEB konkret arbetar med inom CC, men inom företaget och i samarbetet 

med olika organisationen sker en hel del. Till detta hör även finansieringen utav projekt som 

på något sätt verkar bidragande till ett bättre samhälle. Grunden till uppkomsten av CC inom 

SEB säger sig Anders Halvor den förra VD:n Lars Thunell vara.  

 

”Jag tror att det är ett trendintresse kopplat med ett genuint intresse från den personen som 
Lars Thunell var.” 

(Anders Halvor, SEB) 

SEB är medvetna och tror på att de har möjlighet till att påverka samhället i positiv riktning 

genom åtgärder som inte skulle uppenbara sig från statligt håll, detta skulle ta för lång tid 

jämfört med vad dagens företag har resurser till att åstadkomma. Genom den möjligheten kan 

enligt Anders Halvor företag påverka varandra i en större utsträckning än vad staten gör. 

Betydelsen utav CC har förändrats genom åren genom att förut ha varit en mecenatroll, där 

endast monetära bidrag gavs, till att ha blivit en naturlig del av företaget.  Detta anses bland 

annat vara en följd av att företag idag har fått en annan roll i samhället, en roll som involverar 
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med ansvarstagande. För att kunna omvandla detta ansvar till samhällsnytta krävs dock att 

företag integrerar CC i sin dagliga verksamhet och ser det som något naturligt.  

”Jag tror aldrig att det här med CSR frågor kommer att få någon riktig förankring om inte 

det blir en naturlig del av affären.” 

(Anders Halvor, SEB) 

Hur arbetar företaget med CC? 

Inom SEB bygger man CC på tre värderingsord; engagemang, ömsesidig respekt, samt 

professionalism. Dessa begrepp kan även kopplas samman med den rådande företagskulturen 

samt långsiktighet, något som eftersträvas i SEB:s handlingar. Därmed ligger främst samhälls- 

och miljöarbete i linje med företagets övergripande strategi, eftersom SEB som företag anser 

sig även vara närmast relaterat till dessa områden. Det är viktigt att de anställda, genom hela 

organisationen ska vara medvetna om de värderingar som styr företaget. SEB försöker 

engagera medarbetarna i största möjliga mån och det är av stor vikt att ha en kontinuerlig 

dialog med dem. Information för de anställda finns tillgänglig i det interna intranätet, som 

även ständigt uppdateras gällande CC arbetet. Om engagemanget är tillräckligt förankrat hos 

de anställda ökar chansen till att SEB behåller sin aktiva roll, därför är det viktigt att 

engagerar och informera dem. Enligt Anders Halvor är arbetet med CC otroligt viktigt för 

företagets attraktion och det kommer enligt honom att spela ännu större roll i framtiden. 

Arbetssökande visar ett ökat intresse för företag som förutom sin egen attraktion engagerar sig 

i CC frågor.  

Arbetet med CRS är organiserat som en stabsfunktion där en särskild kommitté, CSR- 

kommittén, arbetar i ett direkt samband med, och sänder rapporter till, andra avdelningar som 

marknadsföring och kommunikationsavdelningen. Förutom att stödja och ingå affärer med 

externa organisationer görs även insatser på hemmaplan för att det på ett individuellt plan ska 

bli möjligt att förbättra omvärlden och för att bidra till en allmän förståelse för relaterade 

åtgärder. Detta innefattar exempelvis att SEB erbjuder subventionerade lån vid köp av 

värmepumpar eller speciellt utformade miljöbilslån. Utöver detta pågår ständigt ett aktivt 

arbete med SEB som arbetsplats, genom att miljövänliga lösningar försöker att finnas.  
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Enligt Anders Halvor är arbetet med CC i första hand vinstdrivande på ett sådant sätt att 

företagsnamnet stärks genom imagevinster och att den bästa arbetskraften attraheras. Att 

arbeta med CC frågor är relaterat med en viss risk och därför inte helt rationellt för SEB, 

eftersom det inte är förutsebart hur ett projekt eller samarbete kommer att gestalta sig i 

slutändan. Likaväl anser Anders Halvor det svårt att säga vad effekten av att stå utanför skulle 

vara. Vidare kan CC ses som ett redskap till vidare produktutveckling inom SEB eftersom nya 

marknader öppnas.  

”Klirr i kassan har det inte gett någonting än. När det ger klirr i kassan då behöver man inte 

prata om det här överhuvudtaget, för då är det så självgående.” 

(Anders Halvor, SEB) 

Det är enligt Anders Halvor inte helt givet att ett finansiellt bolag ska involvera sig i CC 

frågor, men om intressebilden tas i beaktning framkommer ett intresse bland SEB:s 

intressenter vilka omfattar medarbetare, aktieägare och kunder. Utifrån detta perspektiv stiger 

CC:s rationalitet eftersom det inom dessa grupper finns en efterfrågan. Utöver detta är arbetet 

med CC förenligt med SEB:s företagskultur och den image som existerar, det går enligt 

Anders Halvor inte att själv vilja skapa sig en annan image än den man har genom ett 

engagemang inom CC. Den generella svårigheten inom engagemanget med CC är enligt 

Anders Halvor att få ut det teoretiska i praktiken, ofta finns idéerna men dessa blir inte alltid 

lika lätt realitet. Likaså finns inte alltid en självklar förståelse för CC och det finns risk att nya 

fenomen bemöts med viss skepsis. Som redan nämnts skulle det kunna bero på att arbetet 

ibland kan verka, och även vara, diffust och leda till att allmänheten kan uppfatta det enbart 

som en strategisk åtgärd. Anders Halvor betonar dock att man inte kommer kunna skapa ett 

långsiktigt hållbart CC arbete om man endast har som mening att skapa en ny image och att 

arbetet med CC måste överensstämma med den image som redan finns. 

”Utmaningen med det här är att det finns fortfarande folk som säger att; det här med CSR är 

bara lånta fjädrar, det är bara något man viftar med, det betyder ingenting.” 

(Anders Halvor, SEB) 
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Intervjun med Anders Halvor fortgick i en avspänd miljö på SEB:s kontor där diskussion och 

meningsväxling uppmuntrades. Det märktes att Halvor med sin erfarenhet och sitt 

engagemang inom CSR själv fann intresse i att berätta om detta arbete samt peka på dess 

nytta och aktualitet, han var mån om att frågorna skulle bli ordentligt och professionellt 

besvarade och anses ha bidragit med riktig och relevant information. Med andra ord anses 

empirin från intervjun ha hög validitet och reliabilitet. 

Att SEB har antagit rollen som aktiv aktör inom CC påvisas även genom samarbetspartners 

uttalanden. Exempelvis värdesätter Investor, Skandinaviens största börsnoterade 

investmentbolag och investerare i SEB, att SEB var den första Nordiska bank att anta 

”Ekvatorprinciperna” som skapats för att undvika finansiering av stora internationella 

miljönegativa projekt. Investor säger sig själva skapa värde genom att endast investera i 

företag med attraktiv värdepotential.  I en studie gjord via Handelshögskolan i Stockholm där 

det slagit fast att endast fem till nio procent av 200 svenska storföretag bedriver någon form 

av samarbete med frivilligorganisationer, omnämns SEB som ett utav dessa genom sitt 

partnerskap med Cancerfonden (källa: E24). 

 
8.4 PREEM PETROLEUM 
 

Preem Petroleum bildades 1996 ur delar av industriföretaget OK Petroleum  och det som 

tidigare kallades TEXACO. Företagets affärsidé är bedrivandet av ”förädling av råolja och 

försäljning av petroleumprodukter till oljebolag verksamma i Sverige och på den 

internationella marknaden, främst i nordvästra Europa”. Hälften av all produktion som 

produceras vid de helägda raffinaderierna Preemraff Göteborg och Preemraff Lysekil 

exporteras, vilket gör Preem till en av de största svenska exportörerna. Preem har idag en 

rikstäckande verksamhet i Sverige och en bensinstationskedja med ca 470 stationer. Under 

2006 sysselsatte koncernen 3 400 personer och hade samma år en omsättning på 67,4 

miljarder SEK.  
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Genom att förse samhällen med bränsle, anser sig Preem även ha ett stort ansvar när det gäller 

den hållbara utvecklingen. Hållbar utveckling kan anses vara ledordet inom Preems 

samhällsansvarstagande och innefattar bland annat delaktighet i produktutveckling, att öka 

företagets miljöprestanda samt att de produkter som utvecklas ska generera så låg skadlig 

miljöpåverkan som möjligt. För detta bildades 1987 en miljöstiftelse och hittills har drygt 24 

miljoner SEK delats ut till olika projekt. Exempel på samarbetspartners är Naturvårdsverket, 

Volvo, Vägverket, KTH och Chalmers. Därutöver finns en omfattande miljöpolicy som 

innehåller en rad ansvarsområden och punkter relaterade till Preems egna miljöansvar, såsom 

miljömål, forskning och information med mera. Vidare har Preem även under lång tid arbetat 

med att minska koldioxidutsläppen och dess negativa klimatpåverkan (Preem Petroleums 

hemsida). 

Intervjun med Preem skedde som en skriftlig intervju via mail med kompletterande 

telefonintervju. Intervjupersonen, som vill vara anonym (XX), är i dagsläget verksam som 

Risk Manager på Preem och har arbetat inom företaget i tio år. 

Hur ser företaget på CC? 

Begreppet CC används inte i företaget, istället säger sig Preem ta ett samhällsansvar främst 

genom fokus på lagefterlevnad, etik och miljöengagemang. Därutöver är hållbar utveckling ett 

nycklord och vägen till ett optimerande som av detta kan sägas vara motsvarigheten till CC.  

Hur har CC växt fram i företaget? 

Det har i allmänhet länge funnits ett säkerhetstänkande inom branschen i sig som inte går att 

bortse från, samtidigt som det finns miljökrav och krav på arbetsmiljön genom statliga 

regleringar. Efter åtalshot gällande miljöutsläpp vid ett olycksfall omkring år 1998, växte hos 

Preem en gradvis mognad och proaktiv hållning inom miljötänkandet fram, där speciellt 

miljön uppmärksammades. Enligt XX har uppkomsten och utvecklingen av CC arbetet 

gemensamt drivits fram av hela Preems ledningsgrupp, som inom CC haft olika 

ansvarsområden. Detta arbete har kompletterats genom externt tryck, ansvarskännande och 

affärsintresset.    
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Hur arbetar företaget med CC? 

Preem arbetar främst med etisk, miljömässig och juridisk CC, vilket är väl integrerat i 

företaget. Internt involveras de anställda genom information från ledning, konferenser och 

möten. Själva CC arbetet stöds internt bland annat av en etik kommitté, interna kontroller, 

samt att exempelvis Preems produktion är ISO certifierad.  

Hos Preem är en hög miljömedvetenhet och miljökompetens hos medarbetarna prioriterat, och 

kunskapen har möjlighet till ständig utveckling genom information och utbildningar. Ett steg i 

ledet mot en hållbar utveckling är att genom säljare och produktexperter hjälpa sina kunder 

med hur de kan minska sin miljöpåverkan. Miljön är integrerad i det dagliga arbetet likaväl 

som den är integrerad i Preems ledningssystem och används som ett verktyg för att samordna 

och leda arbetet genom såkallade koncernstaber. De staber som är framtonande inom CC är 

främst HR, service med juridik och kommunikation, samt ekonomi och finans. Utöver detta 

finns affärsområdeschefer med särskild fokus på miljö, säkerhet och kvalitet. Ett redskap som 

används internt för att uppmuntra medarbetarna till att framföra sin åsikt är den såkallade 

”whistleblower” aktiviteten, vilket innebär att medarbetare anonymt kan framföra sina 

synpunkter.  

Eftersom Preem är ett företag med stor inverkan och påverkan på samhället är statens intresse 

en faktor som inte kan bortses från. Myndigheterna vill ha insyn i företaget och politikerna är 

aktiva inom området. Tanken med att dagens företag skulle ha en annan roll i samhället kan 

relateras till Preem på så sätt att det idag är av stor vikt att upprätthålla allmänhetens 

förtroende. Därigenom kan även Preem indirekt sägas ha fått en ny roll genom statens 

minskade roll i samhället.  

Preem anser sig inom sitt område vara ett av de ledande företagen inom CC i Sverige med ett 

större engagemang än flertalet andra. Samtidigt betonas vikten av att ständigt utvecklas inom 

CC eftersom utvecklingen går snabbt framåt. Preem vill förstärka bilden av att vara ledande 

inom hållbar utveckling och finner exempelvis inspiration från liknande utländska företag. 

Engagemanget inom CC är kopplat till Preems övriga organisation genom företagets vision, 

affärsidé, policy, mål, strategier, och chefens ansvar. Företagets vision, i grund och botten att 

skapa en hållbar utveckling, har i vissa avseenden anpassats till olika affärsområden.  
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Exempelvis är visionen för Preems godstransporter på de svenska landsvägarna att dessa ska 

vara klimatneutrala, dvs. hur den miljöpåverkan som dessa transporter innebär skulle kunna 

negligeras. Extern påverkan är faktorer som politiska beslut och internationella kriser. För 

Preem är det långsiktigt rationellt att arbeta med CC inom företaget. Genom sitt engagemang 

och intresse för hållbar utveckling stärks företagets image samtidigt som det minskar risken 

för företaget att bli sedd som en dålig samhällsmedborgare. Därför är det enligt XX rationellt 

att engagera sig i frågor gällande CC. Det går inte att bortse från att Preem lättare kan 

genomföra stora investeringar i framtiden om vetskapen finns att företaget långsiktigt har 

allmänhetens förtroende.   

Vidare kan dessa investeringar leda till ett ökat intresse för Preems produkter, vilket i sin tur 

är positivt både ur ekonomisk- och konkurrensfördelaktig synvinkel. Preem verkar vara 

medvetna om sin möjlighet till en miljöpåverkan i positiv riktning, exempelvis planerar Preem 

att inom snar framtid investera en kvarts miljard i ett projekt för tillverkning av grön diesel 

som beräknas vara färdigt i slutet av år 2009. Det har länge varit ett mål för Preem att 

utveckla andelen biokomponenter i den diesel företaget erbjuder sina kunder. Utöver detta 

försöker Preem även på andra instanser att utveckla sitt engagemang i miljöfrågan, som till 

exempel att bygga ut vindkraft.   

Då även denna intervju genomfördes via mail kan det hända att besvarandet även här blir en 

tolkningsfråga för den intervjuade. Att intervjun blir styrd helt genom denne kringgicks 

genom den kompletterande telefonintervjun i efterhand. XX var hela tiden positiv till att 

besvara frågorna och ytterligare kontakt, vilket styrker att även XX finner det viktigt att ge 

den nödvändiga informationen. Även om XX främst har ett annat arbetsområde än CC finns 

genom en övergripande erfarenhet kompetensen att personen i fråga trots detta kunde anses 

som en god intervjuperson för undersökningen. Detta även på grund utav att CC är ett ämne 

som berör hela företaget om helhet och kan knyta samman ett flertal instanser. Däremot 

önskar XX att vara anonym samt att inte citeras, vilket medför att vissa förklarande och 

förtydligande uttryck från Preem går förlorade i uppsatsen.  
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Det bör nämnas att företags intresse för att besvara våra frågor, enligt oss, varit relativt svalt. 

Den första förklaringen skulle kunna vara brist på tid, för att svara på denna typ av frågor 

krävs en frivillig insats oftast en tidskrävande sådan, av den intervjuade. Fortsatt har det i 

vissa fall visat sig att det enligt dem själva inte funnits någon person på företaget som innehar 

den nödvändiga kunskapen inom CC för att kunna besvara frågorna. Vidare anledningar som 

vi själva kan se som tänkbara är att man genom sin medverkan i en intervju på något vis 

måste begrunda, förklara och beskriva sitt arbete och engagemang, vilket säkert kan oroa 

somliga. En intervju leder även fram till att den nämnda informationen plötsligt blir offentlig 

och en jämförelse mellan det egna företaget och andra företag inte går att utesluta.  
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9 ANALYS 

I detta avsnitt analyseras informationen vi erhållit i intervjuerna 
samt jämförs de empiriska resultaten med den tidigare studien 

gjord vid Lunds universitet. Det är av intresse att se om empirin 
stärker befintlig teori i området och därmed avser vi att belysa våra 

empiriska resultat med den utvalda teoretiska modellen för att på 
så sätt undersöka empirins reliabilitet. Vi har valt att fokusera på 

de områden ur empirin som bidragit till ett intressant resultat. För 

att på ett överskådligt och informativt tillvägagångssätt uppnå ett 
giltigt resultat avser vi att integrera teoretiska perspektiv med våra 

egna reflektioner av vad som framkommit i studien av 
fallföretagen. Detta avsnitt inleds med en diskussion av företagens 

syn på CC för att sedan övergå till empirins disposition av 

huvudfrågorna.   

 
9.1 INLEDANDE ORD 
 

Enligt teorin inom området kan CC ses som ett konkret och operationaliserbart angreppssätt 

av strategisk betydelse av företagets totala ansvar och engagemang ur ett ekonomiskt, 

miljömässigt och socialt perspektiv, där man går längre än ansatsen ”att ta ansvar för sina 

handlingar”. Centrala begrepp inom CC som framkommit både ur teorigenomgången och i 

empirin är intressentmanagement, värderingar, engagemang, hållbarhet och samarbete, vilket 

även vittnar om undersökningsmodellens relevans. Vi anser vidare att dessa begrepp går att 

finna i samtliga av företagens inställning till vad deras CC arbete innebär. Dock bör det 

beaktas att den sociala fokusen i företagen förklarar varför företagen tenderar att benämna sitt 

sociala ansvarstagande till CSR hellre än till CC. Finns det då någon egentlig skillnad mellan 

CSR och CC? Vi utgår från att det finns någon form av teoretisk skillnad då det finns olika 

begrepp, men att det inte är helt självklart på vilket sätt. En anledning till att inte fokusera på 

begreppens eventuella skillnader är att företagen trots allt själva kan avgöra hur det sociala 

arbetet ska omnämnas.  
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Trots allt kan det vara så att ett av begreppen har fått större fotfäste att handlingsområdet 

beskrivs. I slutändan är det trots allt den faktiska och operativa verksamheten som är den 

betydande när det gäller CC. Det bör även nämnas att av naturliga skäl är vissa avsnitt i 

analysen mer uttömmande än andra, vilket beror på företagens intresse av att besvara dessa 

frågor. Samtliga fann det mer givande att föra en diskussion kring det nutida och framtida 

arbetet inom konceptets områden, hellre än historiken kring CC:s uppkomst och utveckling. 

Statens och medias roll i sammanhanget har inte tagits i någon direkt beaktning, även om 

deras inflytande inte helt går att bortse från. Detta till följd av att empirin mestadels kom att 

behandla framväxten av CC, det aktuella arbetet samt framtidsplaner. Det var genomgående 

tydligt att tyngdpunkten, hos var och en av de intervjuade, fanns inom dessa områden. Statens 

och medias roll har med andra ord inte varit så pass relevant att det har lyfts fram av de 

intervjuade personerna.  

 
9.2 UNDERSÖKNINGSMODELLENS ROLL I ANALYSEN 
 

För att klargöra undersökningsmodellens betydelse i denna studie, avser vi i detta stycke att 

kort återberätta modellens relevans till ämnet, samt förklara hur vi kan uppnå ett giltigt 

resultat med denna modell som underlag. Denna teoretiska undersökningsmodells tre 

grundläggande fundament är centrala för företag att beakta i sitt arbete inom CC. Som nämnt i 

teoriavsnittet handlar det till stor del om hur företaget definierar sig själv i förhållande till sin 

omvärld genom synvinklarna existensberättigande, värderingsgrund och intressentbild. 

Fundamenten bildar utgångspunkt för företagets hela verksamhet genom att de definierar 

företagets roll i relation till sin omvärld ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket framkommit ur 

teoriavsnittet som en väsentlig komponent till att bedöma CC:s lönsamhetsförmåga. Detta 

område som utgör det centrala i vår studie kommer att beaktas med denna modell som vi har 

valt att undersöka problemformuleringen med. Därmed avser vi att bedöma CC:s 

lönsamhetsförmåga för företagen och av vilka skäl företagen bedriver detta arbete, genom att 

belysa de argument teorin gör gällande och även ställa dessa mot empirin för att kvalitetssäkra 

resultatet.  
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Huruvida engagemang inom CC:s är ekonomiskt gynnsamt eller inte för företagen bedöms 

genom hur stark förankring företagets ”identitet” har till modellens komponenter 

värderingsgrund, intressentbild och existensberättigande. Vidare har även de tidigare nämnda 

centrala begreppen intressentmanagement, värderingar, engagemang, hållbarhet och 

samarbete stor betydelse vid denna avgörelse. Vi kan därmed utvärdera företagens grad av 

engagemang och på så sätt avgöra om företagets motiv till CC är av ekonomisk natur eller att 

öka samhällsnyttan. Vi avser därmed att belysa huruvida ekonomiska motiv driver arbetet 

inom konceptet och vilket mervärde som skapas genom detta arbete ur ett långsiktigt 

perspektiv. Huruvida företagens arbete är lönsamt eller inte kan bero på flertalet orsaker 

såsom företagets legitimitet i samhället, utökning av affärsverksamhet, attraktion som 

arbetsgivare, differentieringsstrategier, kundlojalitet, ökning av goodwill samt 

konkurrenskraften i företagets varumärke. Samtliga värden skapar mervärde och 

konkurrensfördelar för företaget, vilket bör generera lönsamhet på lång sikt genom ett 

samhällsinfluerat arbete uppnått av CC. 

 

 

 
 

     
 
 
 
Figur 6 Påverkande faktorer till socialt ansvarstagande 

(Löhamn & Steinholtz, 2003) 
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9.3 HUR SER FÖRETAGET PÅ CORPORATE CITIZENSHIP?  
 

Denna första huvudfråga ger en uppfattning om CC:s betydelse för företaget. I vår 

teorigenomgång framgick att det finns flera olika sätt att se på företags engagemang. Detta är 

något som även framkommit bland fallföretagen, där man relaterar konceptet till olika 

begrepp. Gemensamt för de företag vi studerat är dock att man ser sitt engagemang som ett 

ansvar för den verksamhet man bedriver och sina handlingar, med andra ord fokuserar 

företagens beskrivning av CC på socialt ansvar. På grund av att CSR är mer inriktat på socialt 

ansvar och företagen har denna fokusering bör det vara bekvämare för dem att relatera till 

detta begrepp än till något nytt med ett användningsområde som är relativt oklart.  

Angående synsättet på detta koncept påpekar Swedbank att CSR (CC) är bankens värderingar 

och att den påverkan företaget har på samhälle och miljö ska omhändertas. SEB följer samma 

linje, medan Preems synsätt skiljer sig genom att benämna sitt samhällsansvar som hållbarhet 

där det fokuseras främst på lagefterlevnad, etik och miljöengagemang. I jämförelse med 

studien gjord vid Lunds universitet påvisades att majoriteten av svenska företag inte 

överhuvudtaget har en policy inriktad mot detta engagemang. Det bör uppmärksammas att 

frågan inte har ställts på samma sätt i den tidigare studien som i vår undersökning, och av den 

anledningen kan analysen av just denna fråga ifrågasättas. Dock anser vi resultatet vara 

fullständigt, då vi är medvetna om frågornas skillnader och beaktar det i analysen, samt är 

olikheten av resultatet både väsentlig och intressant. Vi anser att om företag inte har en CC 

policy vittnar det om företagets syn på konceptet och därav har vi valt att medta den tidigare 

studiens svar.  Det kan vara så att dessa företag väljer att inte ha ett synsätt på CC, eftersom 

vederbörande tycker att behovet inte existerar eller att konceptet innebär en onödig kostnad 

som inte ska påföras aktieägarna. Det bör beaktas att Friedmans aktieägarperspektiv 

fortfarande bär mark hos somliga företag och att döma av Lunds studie – majoriteten av dem. 

 Huruvida företag intar ett intressentperspektiv eller ett aktieägarperspektiv avslöjar relativt 

drastiskt vilken position och därmed synsätt företaget har till CC. Med detta i beaktning ställer 

sig vår undersökning sig mot den tidigare studiens resultat i detta hänseende. Därmed bör det 

ifrågasättas varför skillnader uppkommer som dessa. Urvalsgruppen av intervjuobjekten är 

samtliga stora framstående företag, som av endast den anledningen borde ha skäl till att 

anamma CC.  
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Dock gjorde vi ett medvetet val av fallföretagen, där vi valde att undersöka ämnet hos typiska 

framstående företag i Sverige inom ämnet socialt ansvarstagande och av denna anledning kan 

resultaten skilja sig åt.   

Fallföretagens synsätt på CC bekräftar konceptets betydelse för företagen och vittnar därmed 

öppet hur CC förhåller sig till värderingsgrunden i företaget och vidare vilken inverkan 

företagens intressenter har på värderingarna i företaget. Utan värderingarna är det lätt att 

företaget får en identitetslös organisation som får svårt att orientera sig på marknaden och 

finna koppling till sina intressenter. Varumärket, som är en fundamental grund till företagets 

framgång, kan därmed bli ihåligt utan funktionella värderingar och därmed är betydelsen av 

en god värderingsgrund central för att kunna skapa lönsamhet inom företaget.  

Vidare är värderingsdrivna företag hållbara företag, där värderingarna ofta innebär att 

förstärka eller i vissa fall förändra organisationsbeteendet för företagets nytta, då 

värderingsgrunden stöttar handling och kommunikation. Enligt teorin måste detta fundament 

även kopplas till företagets finansiella och operativa uppdrag för att värderingsgrunden ska 

kunna syfta till att vara funktionellt. Företagen skiljer sig på denna punkt, där SEB hävdar att 

arbetet inom CC är baserat på genuint intresse med ett bättre samhälle för alla, medan 

Swedbank poängterar att CC drivs av ekonomiska motiv som en viktig aspekt i 

varumärkesarbetet. Dock menar SEB likaväl som Swedbank att CC arbetet inger förtroende, 

vilket är viktigt ur kundsynpunkt och ur den aspekten är engagemanget ekonomiskt betingat, 

då företagens överlevnad är kunden och därmed samhället. Därigenom framkommer samma 

resonemang mellan bankerna huruvida CC är lönsamhetsbedrivet eller inte, men Swedbank 

har en mer direkt ståndpunkt till denna fråga, medan SEB upplevs indirekt stödja samma 

argument.  

Preem har liksom Swedbank en relativt direkt inställning till CC:s lönsamhetsförmåga, då i 

princip samtliga aspekter såsom förtroendekapital, investeringsmöjligheter och image är av 

vinstdrivande natur för företaget. Dock skiljer sig Preem betydande från bankerna i detta 

avseende på grund av branschens karaktär, då de enligt lag måste vara ansvarsfulla inför den 

miljöpåverkan företaget har.  
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I jämförelse svarar majoriteten av de tillfrågade företagen i den tidigare studien att företaget 

har informerat om sin policy för både omvärlden och de anställda, vilket enligt teorimodellen 

tyder på en öppenhet som eftersträvas och därmed ett gediget arbete inom CC. Detta arbete 

som därmed även får grund i företagets värderingar, skulle inte vara så pass omsorgsfullt om 

inte företagen hade affärsmässiga motiv i processen. I motsats indikerar knappt en tredjedel 

att styrelsen avsätter tid under styrelsemötena för konceptets utveckling, vilket vittnar om ett 

mindre omsorgsfullt arbete gällande CC inom företaget.  

Detta antyder att CC inte är integrerat i företagets värderingar på samma sätt. Med andra ord; 

hade det varit det, så hade man haft intresset att följa dess utveckling och i enlighet med 

undersökningsmodellen har då inte dessa företag uppfattningen att CC kan vara vinstdrivande. 

I enlighet med undersökningsmodellen och därmed teorin, ska värderingsgrunden i företagen 

överensstämma med de värderingar som representerar ett ansvarstagande företag. Detta för att 

värderingarna är vägledande och har en central roll i engagemangets inriktning. Vi anser att 

de empiriska resultaten uppvisar att fallföretagen genom sitt agerande visat på engagemang, 

samt skapat strategier som möjliggör att de anställda kan engagera sig, vilket är i linje med 

teorin.  

Det bör poängteras vidare att företagen uppmuntrar handlingar som institutionaliserar 

värderingar och engagemang och av den anledningen menar vi att fallföretagen agerar för att 

CC skall bli en del av företaget. Gällande samarbete som är uttryckt viktigt inom CC, 

uttrycker empirin att företagen har förstått vikten av samarbete med andra organisationer som 

en förutsättning för att kunna arbeta med CC. Vidare anser vi att företagens syn på deras roll i 

samhället är i linje med vårt tidigare klargörande av CC som ”företaget som god 

samhällsmedborgare”, med andra ord, företags påverkan och ansvar på samhället.  

 
9.4 FRAMVÄXTEN PÅVERKAD AV INTRESSENTBILDEN 
 

Begreppet intressenter är av avgörande betydelse oberoende företagsbransch och val av 

inriktning inom CC. Företag är beroende av intressenterna och i flertal fall är intressenterna 

också beroende av företaget. Denna kedjeeffekt då olika intressenter påverkar varandra som i 

sin tur påverkar relationen till företaget är betydelsefull gällande framväxten av CC inom 
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företaget. Av denna anledning ser vi det som ett viktigt inslag att redogöra för de möjliga 

reaktioner som kan komma från företagets intressenter innan vi går in i analys av fråga 

nummer två (hur har CC växt fram i företaget?), eftersom denna komponent i 

undersökningsmodellen kan vara anledning till hur framväxten av CC gestaltat sig inom 

företaget.  

Under teorigenomgången framkom att det kan ge stora strategiska fördelar för företag att 

arbeta med sina intressenter på ett aktivt och medvetet sätt. Skälen kan både vara idealistiska 

eller ekonomiskt orienterade till att företag intar ett intressentperspektiv som inte naturligt 

innebär att företaget har en verksamhet som är direkt kopplat till just denna intressent. Ett 

exempel på detta engagemang kan vara välgörenhet och det bör nämnas att samtliga 

intervjuade fallföretag är engagerade inom välgörenhet eller biståndsaktioner. Objektiva skäl 

till detta engagemang är enligt teorin att det är omöjligt att spekulera vad som kommer att 

skapa framtida konkurrensförmåga eller riskpositioner för företagen. Det är även väsentligt att 

definiera de olika intressenterna förhållningssätt till varandra, eftersom den indirekta påverkan 

kan vara influerande då en intressentgrupp kan påverka mer på andra intressentgrupper än på 

själva företaget. Den essentiella dialogen med intressenterna är en förutsättning för att 

generera ett pålitligt ansvarstagande och därmed utveckla ett gediget förtroendekapital. 

Därmed kan det betraktas som ett strategiskt beslut som kan vittna om en 

differentieringsstrategi mot ökad lönsamhet. I den tidigare studien gjord vid Lunds universitet 

påvisas att knappt hälften av de tillfrågade besvarade positivt gällande om CC policyn 

formulerades i samråd med företagets intressenter. Detta visar hur befintlig kommunikationen 

och värdesättandet av intressenterna är inom företaget, vidare hur deras intressen beaktas. I 

enlighet med teorin är företag med intressentperspektiv inställda mot ett CC engagemang, 

eftersom det går hand i hand.  

Härmed följer vilka intressenter fallföretagen anser sig vara ansvariga inför, samt analyseras 

fallföretagen utifrån intressentbilden i vår modell, där även risker behandlas. De intervjuade 

fallföretagen finner sig vara ansvariga inför snarlika intressentgrupper. Vidare betraktas de 

intressenter med störst legitima intressen i företagen vara lika prioriterade som 

sekundärintressenterna bland samtliga fallföretag. Även i jämförelse med den tidigare studien 

vid Lunds universitet, framgår samma resultat. De intressentgrupperna som vanligtvis faller 

sig mest naturligt och som nämns i empirin är kunderna, de anställda och samhället. Vad detta 

kan bero på i enlighet med teorin är att varje intressentgrupp erbjuder ett specifikt stöd som 
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gynnar tillväxten av företagets förtroendekapital, vilket är av avgörande betydelse bland 

företagen idag för att stå som konkurrenskraftig på marknaden. Det kan även bero på att 

fallföretagen tillfrågade i vår undersökning har ett annat synsätt på intressentgrupper och ser 

till samtliga intressenter med legitimitet. Swedbank påpekar att det existerar en växelverkan 

mellan intressenterna och att ingen aktieägare skulle vara nöjd om inte kundnöjdheten var 

markant och SEB menar ur ett annat perspektiv att det krävs medarbetarnöjdhet för att skapa 

långsiktigt värde samt för att på ett konkurrenskraftigt vis attrahera framtidens arbetskraft. 

Denna växelverkan finner vi, i enlighet med både teori och empiri, vara baserad på den 

framtida visionen om en kedjeeffekt gällande samtliga intressenter till ett företag, vilket kan 

illustreras som den påverkan intressenter har på varandra.  

Det stöd företag förväntar sig från anställda poängteras genomgående av samtliga fallföretag. 

I alla tre fallföretag förs resonemanget att man hoppas på att samhällsengagemanget kommer 

att attrahera den mest engagerade arbetskraften. Den tidigare studien stödjer detta 

resonemang, då nästan sjuttio procent av respondenterna inkluderar sina anställda i frågor 

rörande CC. Resonemanget med utvecklingsprogram och kompetensutvecklingsprogram för 

de anställda som exempelvis Swedbank och Preem har, som syftar till att öka medvetenheten 

om CC, gynnar företag genom en ökad dragningskraft gentemot arbetssökande. Detta 

stämmer i enlighet med både den teoretiska undersökningsmodellen och de empiriska 

resultaten, genom att särskilt värderingsgrunden och existensberättigandet inom företagen 

även skapas från de anställdas sida.  

Som tidigare framgått i empirin tar samtliga företag upp kunderna som de viktigaste 

intressenterna. Exempelvis är förbättrade kundrelationer med hög lojalitet ett viktigt motiv 

precis som att det är viktigt att kunderna måste ha förtroende för ett företags produkter, då det 

finns en risk att kunderna inte köper företagets produkter eller tjänster orsakat av ett 

missförtroende. Samtliga företag uppvisade i undersökningen att kundernas stöd, liksom 

teorin hävdar, är motivet till CC. I jämförelse med den tidigare studien visade nära hälften av 

de tillfrågade att de inte kunde rangordna sina intressenter, vilket kan bero på att man inom 

företaget inte ser till prioriteringar av intressenternas intressen. Dock är detta i enlighet med 

den teoretiska modellen relativt ovanligt bland företag, då de flesta har en klar uppsättning av 

vilka intressen som bör tillgodoses först och främst. Man kan här åter igen tala om den 

kedjeeffekt intressenter har, då samtliga påverkas av varandra. Dessutom måste företaget se 

till aktieägarnas intressen för att ur det kortsiktiga perspektivet driva runt verksamheten och 
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därmed upprätthålla redovisningsnormen ”fortlevnadsprincipen” enligt lag. Å andra sidan kan 

företag dessutom för rädsla att väcka anstöt, vara alltför försiktiga ifråga om att rangordna 

sina intressenter och därmed inte väljer att göra det. En intressant aspekt som framkommit är 

att aktieägarnas stöd inte betonas, trots att företagen uttrycker att de ser möjligheter att 

uppfylla mål såsom stärkt varumärke och ökad lönsamhet genom att arbeta med frågor inom 

CC. Swedbank betonar denna del något genom den nämnda växelverkan mellan intressenter 

som bör prioriteras, men inget av företagen berör dock aspekten att CC skulle kunna generera 

stöd från affärspartners.  

Enligt den teoretiska undersökningsmodellen, förlorar företagen trovärdighet om 

intressenternas intressen åsidosätts, vilket kan ge negativ publicitet och ur ett långsiktigt 

perspektiv försämra varumärkets image. Vidare är varje intressentgrupp därför en källa till 

risk gällande ryktesspridning som måste hanteras. Beaktas inte detta som en fundamental risk, 

minskar lönsamhetsförmågan drastiskt enligt teorin. De empiriska resultaten pekar emellertid 

på att detta förtroendekapital både är varsamt bemött och tillvarataget. Fallföretagen visar här 

på ett engagemang som indikerar en respekt mot lönsamhet genererad från CC.   

Som empirin visar ser företagen oftast inga risker med sitt sociala engagemang utöver viss 

osäkerhet inför val av nya projekt eftersom inte alla har ett förutspåbart resultat, men i och 

med att man arbetar för att få intressenternas stöd tror vi oss se att man försöker undvika 

risker även om det inte uttalas. Det kan uppfattas som en risk att kommunicera sina aktiviteter 

externt, av rädsla för att det kan misstolkas av samhället och därmed skada företaget. Det kan 

även tolkas som en risk med att själva kommunicera arbetet externt eftersom företaget 

upplever att man blir mer granskad när man visar på ett socialt engagemang. Kan detta vara 

en orsak till att Swedbank dröjde med en nedskriven policy öppen för allmänheten? Dock 

visar den teoretiska modellen ett resonemang om motsatsen, såsom att engagemang bör 

kommuniceras externt för att minska risken för negativ publicitet och det empiriska resultatet 

från den tidigare gjorda studien stödjer detta resonemang, då majoriteten av företag tror på en 

öppen och extern kommunikation gällande arbetet inom CC. Sammanfattningsvis anser vi att 

samtliga företag är väl medvetna om varför företaget bedriver denna typ av 

verksamhetsengagemang. Enligt både empirin och teorin är det för kundlojaliteten och att 

långsiktigt kunna stärka varumärket, vilket generar ökad lönsamhet. 
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Vem eller vilka är det då som kan sägas vara den drivande kraften (om det finns någon sådan) 

bakom CC? Vi anser oss genom den riktning vår studie påvisat kunna urskilja att det i 

slutändan är kunderna som är den mest drivande faktorn. Detta kan ses som relevant om man 

utgår ifrån att det är på grund av intresset för monetär vinst genom kunder som företag 

överhuvudtaget existerar, men kräver trotsallt viss övervägning i detta sammanhang då alla 

intressenter till viss del samspelar. Kundera kan anses vara den mest påverkande gruppen 

genom att de andras situation påverkas genom kundnöjdheten. Ett företag som inte tillgodoser 

sina kunders önskemål och behov kan heller inte räkna med en långsiktig utveckling. 

Medarbetarna föredrar säkerligen att arbete för ett företag med nöjda kunder och investerare 

väljer ut de företag de anser ha god värdegrund.  

 
9.5  HUR HAR CORPORATE CITIZENSHIP VÄXT FRAM I FÖRETAGET? 
 

Vår undersökning visar att uppkomsten av CC ofta sker efter att företaget på något sätt blivit 

påverkad eller uppmärksammad på ett eller annat sätt vid uppkomsten av CC. Under denna 

fråga kommer både värderingsgrunden (hur hanterar företagen situationen av framväxten) 

och existensberättigandet (vad och vilka företaget är till för) till uttryck. Som exempel 

väcktes intresset för CC-frågor hos SEB i samband med en företagsinvestering i Ghana som 

fick vattenförgiftning som följd. Riktlinjer för hur man som företag ska bete sig i en 

krissituation blir väsentliga för att skapa möjlighet till att kunna bidra till en hållbar framtida 

utveckling samt värna om företagets image. Utöver detta bör nämnas att framväxten också har 

haft en betydande roll av de eldsjälar som visat stort engagemang till konceptet. På denna 

front skiljer sig de undersökta företagen väsentligt. CC:s framväxt inom SEB har till stor del 

påverkats av den drivande och engagerande personen Lars Thunell. Detta skiljer sig från både 

Swedbank och Preem som inte på samma sätt har haft den eldsjäl som drivit arbetet inom CC. 

Detta är viktigt att beakta, då det är av vikt i bedömningen av CC:s framväxt inom företaget. 

Å andra sidan bör man ta hänsyn till att intervjun med SEB skedde som en besöksintervju, där 

betydligt mer information tillhandahålls i jämförelse med de mailintervjuer som genomfördes 

med Preem och Swedbank.  
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Framväxten av CC karakteriseras också allmänt av ett samspel mellan interna och externa 

faktorer, där de externa faktorerna såsom exempelvis intressenternas roll sätter igång 

framväxten, medan det internt är företagets styrelse som främst driver processen jämte 

drivande individer ”ute i organisationen”. De empiriska resultaten påvisar också att företagens 

historia ligger till grund för konceptets framväxt, som exempelvis Swedbank som har 

sparbankstraditioner och Preem (då under annat företagsnamn) som på 1980-talet började 

bedriva miljömedvetet arbete i linje med konceptets innebörd. Det sociala arbetet i företagen 

har fått starkt fokus och därmed kretsar även CC mycket kring detta, såsom påverkan av 

företagets intressenter och ”att göra rätt sak”. En trolig orsak är att miljöfrågor och 

miljöarbete under en förhållandevis lång tid bedrivits i företagen och har integrerats mer i 

företagens arbete.  

Därmed behöver inte företagen uttala engagemanget utryckligt eftersom det verkar fortgå med 

automatik i verksamheten. Beroende på vilka externa påverkande faktorer företagen utsatts 

för, anser vi att framväxten gestaltat sig olika för fallföretagen. Utifrån vår studie anser vi att 

vi kan identifiera två grundtyper för hur företagens strategier har växt fram; Swedbanks och 

SEB:s framväxt representeras som proaktivt utan extern press, men välplanerat medans 

Preems framväxt karaktäriseras dels genom det allmänna säkerhetstänkandet som råder inom 

branschen men även genom ett externt tryck som uppstår genom att det finns ett 

allmänintresse för att ett företag inom Preems bransch bör ha vissa riktlinjer att följa. 

 
9.6 HUR ARBETAR FÖRETAG MED CORPORATE CITIZENSHIP?  
 

Företagens arbete med CC kan beskrivas som deras existensberättigande, eftersom det 

beskriver det yttersta syftet med verksamheten och vad det kan tillföra sin omvärld. Då 

fallföretagen var noga med att poängtera att CC ingår som ett naturligt inslag i den dagliga 

verksamheten som ska genomsyra samtliga av företagens aktiviteter, vittnar modellens 

komponent existensberättigande om relevansen till analysen av företagens engagemang inom 

CC. Eftersom existensberättigandet tydliggör företagets inriktning likaväl som det också 

påverkar dess affärsidé på så sätt att det kan styra om verksamheten i en gynnsammare 

riktning, avslöjar denna komponent hur företaget tar hand om sitt existensberättigande och 

huruvida CC är lönsamt eller inte. Detta klargörande är av betydelse för varje organisation 
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som är på väg in i den process som innebär att ta sin roll i samhället på allvar. Att definiera 

företagets existensberättigande påverkar hela företagets sätt att agera och även hur de 

definierar sin roll i samhället. Om denna process framskrider på rätt sätt blir det den som 

skiljer företaget från dess konkurrenter.  

Vidare kan företagsledningar se den direkta nyttan av att blicka bortom de finansiella 

incitamenten för att definiera företagets samhälleliga syfte – med andra ord 

existensberättigandet. Det är väsentligt att poängtera att dagens samhälle förutsätter att det 

även finns ett arbete som är mer värdeskapande än enbart det ekonomiska, vilket samtliga 

fallföretag också ger medhåll till. Vidare begagnas definitionen av existensberättigandet idag 

ofta för att skapa långsiktighet och därmed hållbarhet för företagets verksamhet, vilket både 

ger instrueringar om det genuina intresset i CC:s arbete och de ekonomiska motiven.  

Som Jim Collins förklarar i sin bok ”Good to great” (2001) är definitionen av 

existensberättigandet en av de tre avgörande faktorerna för ett företags framgång. Förutom 

affärsfokus skapar definitionen ett mervärde för samtliga inom företaget och medverkar till en 

illustration av företagets yttersta syfte och ändamål med verksamheten. Fallföretagens 

existensberättigande i form av företagens missioner indikerar på det större sammanhang som 

företaget befinner sig i och som pekar bortom de ekonomiska incitamenten. Detta är det 

naturliga intrycket av ett arbete som uppfattas som välgörande och för att inte minst nämna 

näringslivets konservatism gällande CC som vi tidigare har kunnat skåda i teoriavsnittet. 

Detta medför självklart en diskussion huruvida en verksamhet inriktad inom CC är lönsamt 

eller inte, vidare vad företagen tror om det. Konceptet innefattar ju aktiviteter som har direkt 

påverkan på företagens lönsamhet, vilket inte endast utgörs av absoluta termer såsom kapital. 

Vikten av tydliga värderingar, intressentbild och visioner utgör ramen för hur väl de 

aktiviteter som påverkar arbetet inom CC genererar vinst ur ett långsiktigt perspektiv. Detta 

motbevisar det faktum att ett CC arbete endast skulle utgöras av ett genuint intresse utan 

inslag av finansiell karaktär.  

Därutöver vittnar teorin på att de ekonomiska motiven existerar, trots det faktum vad 

existensberättigandet i denna fråga säger. De empiriska resultaten visar dock skilda åsikter. 

Som tidigare nämnts indikerar Swedbank att deras engagemang är drivet av ekonomiska 

motiv, eftersom företag är vinstdrivande aktörer som bör och måste se till olika aktiviteters 

lönsamhetsförmåga. Detta är till synes ett viktigt ansvar då det stimulerar den ekonomiska 

tillväxten och därmed ser till välfärden för samhället. SEB framhåller även de ekonomiska 
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motiven, men med en försiktigare antydan medans man i Preems fall får uppfattningen av att 

det ekonomiska motivet som lyfts fram relativt starkt är av en annan (naturlig) karaktär än hos 

bankerna. På grund av företagets verksamhet sätts Preems involvering i CC, forskning och 

utveckling i samband med enorma monetära kostnader eftersom det är tal om att exempelvis 

skapa en produktionsanläggning. Den ekonomiska aspekten blir mer central för att kunna 

skapa möjligheter till en hållbar utveckling och därigenom kan CC indirekt sägas vara drivet 

av ett ekonomiskt perspektiv i större utsträckning än hos bankerna.  

Enligt de empiriska resultaten är motiven till att man på ett eller annat sätt arbetar med CC 

genomgående samma för företagen, vilket indikerar åter igen om ekonomiska incitament till 

arbetet. Följande faktorer såsom starkt varumärke, ökad attraktivitet som arbetsgivare, 

legitimitet, nya marknadsmöjligheter, lönsamhet, goodwill och förbättrade kundrelationer är 

av fundamental betydelse för företagen.  

Detta är i linje med den lönsamhetsdefinition vi angav tidigare likväl som de skäl teorin anger 

att företagen har gällande CC. Detta kan uppfattas som en sannerligen utmanande definition 

av konceptets innebörd och en obehaglig sanning som sådan, men enligt teorin och de 

empiriska resultaten uppvisar företagen tydliga affärsmässiga motiv i sitt arbete med CC. 

Detta stöds även av att man ser kunderna som en av de viktigaste intressentgrupperna, då 

kunderna är den intressentgrupp som främjar företagets omslutning. När det gäller företagets 

intressenter kan vi konstatera att företagen genomgående refererar till samma grupper. 

Gemensamt är även den medvetenheten hos företagen att intressenter är av stor vikt och att 

intressentgrupperna inte enbart utgörs av ägare, kunder och anställda, även om det är dessa 

intressenter som både fallföretagen nämner i intervjuerna och respondenterna fokuserar på 

enligt den tidigare studien vid Lunds universitet. Värt att notera är hur lite ägarna poängteras i 

vår undersökning, där enbart Swedbank tar upp deras roll som betydande och endast 12 

procent i Lunds studie nämner att ägarna är prioriterade. Detta kan troligtvis förklaras av det 

faktum om man som företag engagerar sig i CC ges det främsta utrymmet till andra 

intressenter än aktieägarna. Detta för att benämna kontrasten till det aktieägarperspektiv som 

fortfarande råder om än i mindre skala och den ”egennytta” som förknippas med att prioritera 

ägarna framför övriga intressenter.  

Vad som även tydligt framgår är att företagen förstår vikten av samarbete med andra 

organisationer (öppenhet med omvärld, de värnar om och inser vikten av 

existensberättigandet). Detta indikerar även affärsmässiga motiv till engagemanget, då 
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komponenten existensberättigandet i den teoretiska modellen beskriver hur öppenhet mot 

omvärlden och samarbete tyder på viljan att utveckla och förbättra arbetet samt att öka 

publiciteten. Syftet till samarbete med andra framstående och drivande organisationer är till 

största delen att lära sig själv eller ta hjälp/ dra nytta av andras färdigheter eftersom man anser 

sig sakna kunskap inom till exempel socialt engagemang. Genom samarbete med utomstående 

organisationer kan företagen även sägas göra ett aktivt val gällande deras profilering i 

samhället. Genom olika beslutet sänds medvetna signaler till olika segmentgrupper i 

samhället. Detta visar på att företagen insett vad som i litteraturen anses vara en viktig faktor 

för att kunna utnyttja CC:s fulla potential även om samarbetena skulle vara av lös karaktär.  

Det är även viktigt i sammanhanget att nämna att alla tre företagen under en längre tid på ett 

eller annat sätt arbetat med CC utan att explicit använda termen. Både Swedbank och Preem 

har uttalat sig om att de arbetade med konceptet långt innan policyn blev nedskriven. Tiden då 

policyn inte var nedskriven, men ändå i bruk bland företagen rörde det sig ofta om ett 

miljöengagemang fram till 1990-talet, då man sedan började vidga sig till företagets sociala 

miljö. Härmed börjar det mer likna det vad som i litteraturen beskrivs som CC när både miljö 

och socialt engagemang ses som viktiga frågor. Oavsett hur företagen benämner sitt 

engagemang kan vi se att de arbetar med CC både ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt 

perspektiv.  
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10 SLUTSATS OCH FORTSATT FORSKNING 
 
 
10.1  SLUTDISKUSSION 
 

I denna avslutande del framförs, i blandning med egna åsikter och 
reflektioner, vad vår studie resulterat i. Meningen med 

slutdiskussionen är att reflektera över frågorna ställda i 

problemformuleringen med den information som uppkommit 

genom undersökningen.  

 

Gällande företagets intressenter kan vi efter intervjuerna konstatera att företagen i hög grad 

refererar till samma grupper. En annan gemensam nämnare är att alla företag är väl medvetna 

om att intressenterna är av stor vikt. Anmärkningsvärt är dock hur lite ägarna nämns i 

undersökningen och att man istället nämner samarbete med utomstående organisationer som 

en av de viktigaste faktorerna gällande CC. Detta anser vi tyda på att företagen inser att det 

finns många viktiga resurser externt utanför det egna företaget att ta vara på då de inte alltid 

finns inom företaget. Man skulle kunna karaktärisera dessa samarbeten som projekt som 

uppkommit genom att ett visst behov finns, snarare än att de planerats långt i förväg.  

Anledningen till att dagens företag integrerat CC i sitt arbete kan vara av olika orsaker, såsom 

att det kan finnas företag där CC varit ett primärt mål med verksamheten från första början, 

likaväl som det kan ha tagits ett aktivt beslut om en integrering eftersom det är i samhällets 

och därmed intressenternas intresse. Idag skulle man kunna gå så långt som att beskriva CC 

som en vikig faktor när det gäller konkurrensfördelar; det är av väsentlig betydelse att följa 

med i utvecklingen och erbjuda det som det finns en efterfrågan för, annars finns risk för en 

uteslutning från marknaden.  

 

Med andra ord går det på lång sikt inte att hålla sig utanför CC eftersom det finns en 

efterfrågan och ett stort behov utav detta. Ett långsiktigt perspektiv har även visat sig vara 

grundläggande för hållbarhet i samhället, vilket är en tanke som numera finns mer eller 
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mindre i samhället. Medan Swedbank och Preem öppet betonar den ekonomiska fördelen med 

ett engagemang inom CC, är SEB mer avhållsam med att betona just den aspekten.  

 

Vår egen uppfattning av detta är att SEB naturligtvis ser dessa ekonomiska fördelar, men 

genom sin företagskultur och personliga åsikt väljer att bortse från just det i beskrivningen av 

CC inom företaget. Här kan man igen tala om Shareholder value perspektivet som nämndes i 

teorin, SEB betonar att CC framkommit till viss del på grund utav engagerade personligheter 

så som Lars Thunell och innan dess, Marcus Wallenberg. Dessa personer har varit måna om 

att SEB ska vara en beståndsdel i samhället som har rättigheter men även skyldigheter. Det 

går säkerligen inte att bortse från att företaget medvetet lyfter fram dessa genuina 

personligheter eftersom det ger en bra förklaring till varför CC är en beståndsdel inom 

företaget.  

 

Vi är av uppfattningen att det kan anses som fult att bli rik på etik, även om det inte går att 

borste från att etiken idag även fungerar som affärsstrategi för att differentiera sig från andra 

företag. Vi anser efter denna studie att det snarare är orationellt att inte integrera ett CC arbete 

än att vara betänklig på grund av kostnaderna som uppstår i samband med arbetet. Med andra 

ord, det finns fler negativa aspekter som skulle kunna påverka ett företag som inte är aktivt 

inom konceptet. För övrigt visar de olika mätinstrument som tagits fram för redovisningen av 

CC, och som alltmer integreras, att det finns ett intresse för att kunna göra detta arbete mindre 

komplext och för att underlätta att skapa standards.  

 

Till en början har vi märkt att företagen ofta har arbetat med CC i olika former redan under 

1990-talet utan någon offentliggörning. Då har det främst varit tal om miljömässigt 

engagemang som senare utökades till ett socialt engagemang, medans vi idag kan se att det 

även finns andra sätt att arbeta med CC som exempelvis ur ett ekonomiskt eller juridiskt 

perspektiv. Vår undersökning visar att uppkomsten av CC som aktivitet sker efter att 

organisationen på något vis blivit påverkad eller uppmärksammad, det vill säga att företagen 

agerat reaktivt på något vid uppkomsten av CC.  

 

Framväxten karaktäriseras allmänt av ett samspel mellan interna och externa faktorer, där de 

externa faktorerna från början varit de avgörande. Internt har CC stöd främst från ledning och 

VD, men även drivande personer ute i organisationen betyder mycket. Alla tre fallföretag ger 



88 

 

intrycket av att en integration inom alla instanser i företaget är önskvärd och att medarbetarna 

informeras samt uppmuntras till att aktivt delta i de olika CC projekt som finns. Det har 

fokuserats mycket på det sociala arbetet företagen gör inom CC och därför har det även blivit 

tyngdpunkten för undersökningen.  

 

En anledning till detta skulle kunna vara att miljöarbete pågått under längre tid inom 

organisationer, vilket praktiskt taget sker automatiskt och inte behöver explicit uttalas. 

Framväxten varierar dock med bransch och vilka externa tryck som påverkar. De tre 

undersökta fallföretagen är alla framträdande vad gäller CC, vilket medför att de kommit 

förhållandevis långt inom detta arbete. De är alla stora företag med mycket resurser som 

ständigt står i medias och allmänhetens bevakning. Detta leder till att CC är integrerat i stort 

sett i hela företaget. Hade undersökningen däremot gjorts på mindre företag hade det troligtvis 

inte funnits en lika bra integrering.  

 

Vilken bransch företaget befinner sig i påverkar även hur CC integreras och var tyngdpunkten 

ligger. Hos Preem finns på grund av dess miljöpåverkan en nödvändighet av CC. Hos 

bankerna däremot kan det liknas vid ett självvalt engagemang där möjlighet finns att själv 

välja inriktning eftersom det inte är statligt reglerat på samma sätt som i oljebranschen. Detta 

kan leda till svårigheter när CC ska förmedlas externt; Vår uppfattning är att företagen är 

oroliga över att omvärlden ska reagera med viss skepsis. Än en gång talar CC för 

långsiktighet då det tar det tar lång tid att bygga upp relationer till organisationer och skapa ett 

förtroende i samhället. För att underlätta detta bör CC vara väl överensstämmande med 

företagets image och värderingar, samt bör passande organisationer väljas ut som potentiella 

samarbetspartners.  

 

Ett företags arbete med CC påverkar i allra högsta grad dess image och det finns även en viss 

påverkan till att själv, genom marknadsföringen av CC, kunna ge en önskvärd bild utåt. Även 

detta är enligt oss en faktor som företagen är väl medvetna om och som tas i beaktning när 

exempelvis nya samarbeten ska ingås. Därigenom inte menat att det är en process som de 

flesta klarar av; imagen måste vara väl förankrad inom företaget samt måste långsiktighet 

förespråkas, eftersom det är med tanke på långsiktighet som CC kan uppfylla sin mening. 

Görs detta på rätt sätt kan ett mervärde skapas som kan leda till en ekonomisk fördel genom 

att företag med CC arbete belönas med gott rykte som kan leda vidare till större attraktivitet 



89 

 

på marknaden. Detta mervärde kan som tidigare nämnts skapas på alla intressentnivåer genom 

att kunder, medarbetare och aktieägare regerar positivt på CC. Man kan enligt oss urskilja 

kedjereaktioner mellan dessa, då de påverkar varandra, vilket framgår i empirin.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att dessa effekter, som att stärka varumärket, få ökad 

attraktivitet som arbetsgivare, legitimitet, lönsamhet, goodwill och förbättrade kundrelationer, 

genomgående kan ses som motiv för de undersökta företagen att på ett eller annat sätt arbeta 

med CC. En anledning till att det inte i någon större utsträckning finns teoretiska belägg för 

att detta leder till ökad lönsamhet skulle kunna vara att CC trots allt är ett relativt nytt 

begrepp, vilket kan innebära att de för tillfälligt existerande lönsamhetsmått som nu praktiskt 

används, fungerar dåligt som mätning eller ger ett icke tillförlitligt resultat. Att det visat sig att 

företag redan kan ha arbetat med CC redan innan de förkunnat det skriftligt, skulle även det 

kunna bereda svårigheter för en värdering av lönsamheten på grund av CC. 

Vår uppfattning är att företagen fortfarande befinner sig i början av en läroprocess och själva 

har en ödmjuk inställning till lärandet, vilket säkerligen är en nödvändighet eftersom det inom 

CC oftast inte finns entydiga rätt eller fel. Däremot representeras Swedbank och SEB:s 

framväxt som proaktivt utan extern press, medans Preems framväxt karaktäriseras dels genom 

det säkerhetstänkande som råder inom branschen, men även genom ett externt tryck som 

uppstår genom att det finns ett allmänintresse. Med dessa tankegångar och den ovan nämnda 

läroprocess som berör företagen, bör det genuina intresset understrykas samt dess koppling till 

de ekonomiska fördelar som CC kan generera.   

Vidare skulle man kunna uttrycka det som att företagen har öppnat ögonen för människans 

egoistiska natur, som ibland är en obehaglig sanning, och inser att de själva spelar en stor roll 

i samhällets utveckling samt att de då vill bidra till en hållbar samhällsutveckling i den mån 

det är möjligt. Därigenom kommer man ännu en gång fram till det faktum att människans 

girighet även kan sägas dela CC i två olika syften; det rena engagemanget och det finansiella 

syftet. Detta för att benämna kontrasten till det aktieägarperspektiv som fortfarande råder om 

än i mindre skala och den ”egennytta” som förknippas med att prioritera ägarna framför 

övriga intressenter. Vi anser att CC i realiteten befinner sig någonstans emellan dessa 

extremer; för att långsiktigt lyckas med CC krävs säkerligen ett personligt engagemang i 

frågorna samtidigt som företagen, som de vinstdrivande aktörer de är, med medvetenhet väljer 

sitt engagemang så att detta även skapar långsiktig finansiell hållbarhet. Det sistnämnda 



90 

 

speglar även det faktum att företagen som finansiellt beroende av sina ägare, tvunget måste se 

till dessa intressen även om de uttalat väljer att beakta samtliga intressenters intressen, vilket 

betonar det finansiella intresset i CC arbetet. Det bör även nämnas den växelverkan som råder 

då aktieägarvärdet inte ökar om inte företagens samtliga intressenter intressen är bemötta. 

Åter igen speglar människans egoistiska natur roll i denna process där konceptet CC kan 

betraktas som ett finansiellt intresse där de ekonomiska fördelarna genereras på lång sikt. 

Därigenom kan det avslutningsvis understrykas att CC har strategisk betydelse för företag om 

det hanteras medvetet och om hänsyn tas till dess olika aspekter.  
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10.2  FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 
 

På grund av begränsning av resurser och tid har vissa uteslutningar 

varit nödvändiga. Här nedan följer en del förslag på andra syften 
och problem som skulle kunna vara intressanta att studera och som 

skulle kunna fungera som underlag för fortsatta studier. 

• Genom att göra en jämförande studie av företag inom olika branscher med ett större 

antal företag inom samma bransch, skulle ett mer generellt och allmänt gällande 

resultat kunna uppnås.  

• För att skapa en mer omfattande syn av CC i ett företag skulle man kunna göra en 

jämförande studie genom att jämföra de med svar erhållna från företagsledningen med 

de svar som dess övriga intressenter gett, exempelvis de från anställda eller företagets 

kunder. Har man samma syn på CC?  

• Det finns flera exempel på olika mätmetoder och redovisningsriktlinjer för CC i 

företag. Genom att undersöka hur dessa följs av olika företag skulle man kunna göra 

en jämförande studie av CC ur ett annat perspektiv. På vilket sätt bidrar dessa 

mätmetoder till att forma företaget till en bättre samhällsmedborgare?  

• I denna uppsats kom statens och medias perspektiv till korta. Det hade därför varit 

intressant att se mera på CC utifrån detta perspektiv och undersöka huruvida staten 

och media influerar på CC arbetet samt vilka möjligheter till påverkan som utnyttjas. 

• En jämförande studie mellan framstående länder som USA och Storbritannien med 

Sverige av CC:s roll inom företagsvärlden skulle vara av intresse. Detta för att 

undersöka konceptets betydelse och framträdande roll i Sverige. 

• Ytterligare en intressant studie skulle vara om man kunde påvisa hur pass tillförlitliga 

och användbara de för närvarande existerande mätmetoderna inom CC är. Att de 

överhuvudtaget har tagits fram, bör ses som ett engagemang och vilja till att kunna 

mäta de ekonomiska fördelar som CC gerenerar och av den anledningen skulle vidare 

forskning inom detta ämne vara av intresse.   
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BILAGA 1 
 

APPENDIX 

Principles of Corporate Citizenship 

І. Ethical business behavior 
1) Engages in fair and honest business practices in its relationship with stakeholders.  
2) Sets high standards of behavior for all employees.  
3) Exercises ethical oversight at the executive and board levels.  

ІІ. Stakeholder commitment 
4) The company is well managed for all stakeholders.  
5) Initiates and engages in genuine dialogue with stakeholders.  
6) Values and implements disclosure. 
A) Community commitment   
7) Fosters a reciprocal relationship between the corporation and community. 
8) Invests in the communities in which it operates.  
B) Consumer commitment 
9) Respects the rights of consumers.  
10) Offers quality products and services.  
11) Provides information that is truthful and useful. 
C) Employee commitment 
12) Provides a family friendly work environment.  
13) Engages in responsible human resource management. 
14) Provides an equitable reward and wage system for employees. 
15) Engages in open and flexible communications with employees.  
16) Invests in employee development. 
D) Investor commitment  
17) Strives for a competitive return on investment. 
E) Supplier commitment 
18) Engages in fair trading practices with suppliers.  

ІІІ. Environmental commitment 
19) Demonstrates a commitment to the environment.  
20) Demonstrates a commitment to sustainable development.  
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BILAGA 2 
 

Intervjufrågor 

 
 
 
Namn, position och bakgrund på intervjupersonen, samt hur länge den motsvarande 
varit engagerad inom företaget. 
 
 
1. Hur definierar ni Corporate Citizenship (CC) inom företaget? 

2. Hur startade arbetet med CC och hur har det utvecklats med åren? 

3. Finns det faktorer eller händelser som påverkat företaget och som varit avgörande för 

framväxten av er CC strategi? 

4. Hur arbetar ni med CC? Internt och externt.  

5. Vilka olika aktiviteter har ni som konceptet bygger på? Beskriv i korthet. 

(utifrån de fem hörnstenarna; socialt-, etiskt-, juridiskt-, miljö-, samt samarbetsansvar) 

6. Vem har drivit fram detta? Någon särskild enskild person? 

7. Har det under den tid du arbetat förekommit några större förändringar inom CC? 

8. Hur organiseras arbetet med CC inom företaget? Är det ex. en stabsfunktion? 

9. Vad anser ni kunna göra ytterligare för att optimera det sociala ansvarstagandet?  

Har ni kommit dit ni vill vara? 

10. Vilket är ert viktigaste projekt? 

11. Hur sker kommunikationen med de övriga anställda och hur mycket får de delta i arbetet? 

12. Hur stor är omvärldens påverkan? (på dagens arbete) 

13. Beskrivet med tre nyckelord; vad betyder CC för ert företag? 

14. Beskriv kopplingen mellan CC verksamheten och företagets övriga aktiviteter. 

15. Var tar ni era förebilder? (i samma bransch och i annan) 

16. Vem är det som egentligen driver CC – medier, tredje statsmakt etc.? 

17. Vad är utmaningen gällande CC? Vilka ser du som de främsta svårigheterna? 

18. Anser du att CC behövs? Ger det ”klirr i kassan” eller är det verkligen ett genuint 

intresse? 

19. Är det egentligen rationellt att hålla på med CC för ett företag? 
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20. Är det förenat med vinst att syssla med CC eftersom det syns utåt att man tar ett 

samhällsansvar? 

21. Har det uppkommit ”spinoff” effekter som ni kanske inte såg från början? 

22. Anser ni som företag ha tilldelats en ”ny roll” som en mer dominerande aktör i dagens 

samhälle med statliga nedskärningar? I så fall, på vilket sätt anser ni att detta påverkar er? 

23. Har ni någon uppfattning om hur långt framskridet ert arbete inom CC är i jämförelse med 

liknande företag i Storbritannien? 

 

Avslutningsvis - Får vi citera dig och använda ditt namn? 

 

Tack för din tid och ditt engagemang!  
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