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1	Inledning	
Hållbarhet och teologi hur hör det ihop? Efter några terminers studier i teologi tänkte jag 
tanken att bli präst. Men när jag läste att påvens vision1 går i samma linje som FN:s globala 
mål tänkte jag om, jag började studera hållbarhet som ett komplement till mina teologiska 
studier och som ett tillägg till min 25-åriga kunskap om affärsutvecklingen som bygger 
varumärket.  
Företag fungerar egentligen som små samhällen, då vi räknar in samtliga människor, natur 
och djur som företaget påverkar och påverkas av. Robert Phillips säger i sin bok Stakeholder 
theory and organizational ethics att dagens företag är jordens största sociala enhet, en 
institution som spänner över många länder, har stora resurser och gör stort avtryck på många 
människors liv. Vi kan jämföra den makt företag och dess ledare har idag, med den makt som 
kyrkan hade för tusen år sedan.2 
2015 enades 193 länder inom FN om 17 Globala mål som ska vara uppnådda år 2030. De 17 
målen ska i sin tur leda till att vi år 2030 lever i en värld utan fattigdom, som är helt jämlik 
och rättvis och där klimathotet är ett minne blott. I Parismötet 2017 ökades förväntningarna 
på hur näringslivet är med och bidrar till de globala målen. FN:s näringslivsorgan Global 
Compact önskar att företagen ser de globala målen som företagets polstjärna. Global Compact 
har en önskan om att företagen är med och bidrar till de globala målen genom att hitta nya 
lokala affärsmöjligheter.  

Företag har tagit sig an CSR och hållbar utveckling på olika sätt, en del har gått igenom hela 
sin värdekedja med hela produktionen och med leverantörer för att säkerställa att de är med 
och bidrar på rätt sätt, andra har gjort CSR till en ansiktslyftning för att blidka marknadens 
förväntningar och visa hur goda de är. Men i en digital, global och transparent värld ser 
kunderna och intressenterna rakt igenom de företag som inte har ett ärligt uppsåt. Dessa 
företag har fått djupa sår i sitt varumärke som fått stora ekonomiska konsekvenser för 
företaget.  

Det är inte bara H&M och Stadium som lovat stort men inte hållit fullt ut då de granskats av 
media. Att lova en sak, att i marknadsföringen rida på en våg av hållbarhet ligger i tiden. Att 
hitta sina SSP (Sustainable Selling Points) är viktigt för att behålla och hitta nya kunder, men 
när de inte lever som de lär, när H&M bränner upp tonvis av helt nya kläder eller när 
Stadiums kampanj ”Fill the stadium”, som syftar till jämlik sponsring inom idrott, kritiseras 
utifrån hur de själva fördelar sina egna sponsringspengar, blir kampanjen kritiserad som ett 
utanpåverk med syfte att sälja produkter. IKEA är ett annat exempel, de hyllas i hållbar 
affärsutveckling och de gör ett superfint arbete i alla deras leverantörskedjor både i 
produktion,  ekologiskt, fairtradeodlat och transporter, de har även en begagnatmarknad på 
Blocket. Men de driver samtidigt upp konsumtionen. Gå in på ett varuhus och du tvingas 
igenom hela deras sortiment samtidigt som konsumtion är ett av våra största  klimathot. (Idag 
skapar de dock Pop-up butiker och genvägar för att inte tvinga kunderna runt i varuhusen.) 

2015 genomförde den svenska organisationen Företagarna en undersökning för att få veta mer 
om företagens intresse av hållbarhetsarbete. Svaret var att företagen vill arbeta med hållbarhet 
men de behöver bättre stöd för att effektivisera och öka sitt hållbarhetsarbete. 86% av 

                                                
1 Vatikanen, Encyclical letter On care of our common future (accessed may 2018) 
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-
si.html 
2 Robert Phillips, Stakeholder theory ande Organizational Ethics (San Fransisco: Berrett-Koehler Publishers Inc, 
2003), 12 
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företagen tycker att hållbarhetsarbete och samhällsansvar är viktigt, men det är bara 55% som 
aktivt arbetar med frågorna. (Enkäten skickades till 3 929 medlemmar i Företagarnas panel 
och 1003 svarade. Urvalet korrigerades så det liknade den nationella företagsstrukturen.)3 

1.1	Problemformulering	

Företagens intressenter ställer allt högre krav och har allt större förväntningar på att företag 
har en god balans mellan sitt sociala, ekologiska och ekonomiska ansvar för en hållbar 
utveckling så att de globala målen 2030 uppfylls. 

Det finns en risk att företagen engagerar sig på ett ineffektivt och ibland på ett motsägelsefullt 
sätt i hållbar utveckling och att de endast begränsar sina negativa avtryck utan att utveckla 
nya affärsmöjligheter, eller att företagen låter de globala målen bara bli en konkurrensfördel i 
marknadsföringen istället för att engagera sig av rätt skäl. 

Företagsledare brottas idag med hur de ska vara med och bidra till en bättre värld, på vilket 
sätt och varför. Är det av ekonomiska skäl för att det stärker varumärket eller är det på grund 
av att lagen säger så, eller förväntar sig marknaden och alla intressenter att företag tar ansvar. 
Förväntar sig samhället även att företag tar ett större etiskt ansvar eller behöver företag även 
engagera sig i hållbarhet utifrån filantropiska värderingar.  
Företagsledare behöver tid för goda samtal, reflekterande samtal, där företagare får en chans 
att sortera sina tankar för att kunna grunda sina beslut i hur de ska engagera sig utifrån sin 
egen etik och moral.  

1.2	Syfte	och	frågeställning	

Företagsledare behöver ta ställning till hur de förhåller sig till de globala målen för att vi ska 
nå dem 2030, de behöver utveckla gynnsamma strategier för hur målen ska integreras i deras 
verksamhet. Med gynsamma strategier avser jag affärsstrategier som gynnar samtliga  
intressenter nu och i framtiden, då intressenterna är; djur, natur och människa (kunder, 
medarbetare, leverantörer, ägare och samhället). I den här uppsatsen fokuserar jag på de 
intressenter som själva valt att ha ett samarbeta med företaget, de intressenterna är kunder, 
medarbetare, leverantörer och ägare. 
Denna uppsats har två syften. Det övergripande syftet är att undersöka hur företag bör förhålla 
sig till hållbar utveckling när de integrerar de globala målen i företagets strategier. Det 
underliggande syftet är att utveckla analysmodeller som företagsledare kan använda sig av för 
att hitta en egen affärsetisk väg för sig själva som ledare, för företaget och för företagets 
intressenter i hur de väljer att engagera sig i hållbar utveckling och de globala målen 2030.  

Analysmodellerna kommer även att ligga till grund för svaren på uppsatsens huvudsakliga 
frågeställning: 

Hur bör näringslivet förhålla sig till de globala målen? 
Med de underliggande frågeställningarna: 

Vilka etiska krav och förväntningar för de globala målen med sig på företagen och hur bör 
företagen förhålla sig till dessa? 
 

                                                
3 Günther Mårder. Hållbara företag bygger framtiden. Rapport från Biyond Intent och Företagarna, 2015 
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Innebär dessa krav och förväntningar att det är tillräckligt att företagen integrerar de 
globala målen i sin verksamhet, eller bör företagen integrera de globala målen av rätt skäl? 
Och vilka skäl är i så fall de rätta? 

1.3	Disposition		

I teoriavsnittet, 1.6 utformar jag det teoretiska ramverket för uppsatsen. Det teoretiska 
ramverket syftar till att hitta olika sätt att beskriva hur företagen ska förhålla sig till 
intressenternas krav och förväntningar om hur de lever upp till de globala målen. 
Intressentmodellerna baseras i grunden på två teorier, behovsutilitarismen och en 
intressentteori som är starkt influerad av Rawls teori om rättvisa som rent spel, Phillips 
fairplaymodell. Både behovsutilitarismen och Phillips fairplaymodell syftar till att tillgodose 
intressenternas behovsuppfyllelse. Behovsuppfyllelsen synliggör jag genom Maslows 
behovshierarki för att förtydliga hur väl företagen svarar mot intressenternas mänskliga behov.   
I huvudtextens kapitel två redogör jag för de globala målen och de förväntningar världens 
ledare och FN har på näringslivet. Jag redogör även för FN:s organisation, Global Compact 
som syftar till att hjälpa näringslivet med hållbar utveckling.  

I kapitel tre presenterar jag vilka förväntningar företagens intressenter har på hållbar 
utveckling och företagens behov av att leva upp till intressenternas förväntningar för att 
säkerställa sin existens på marknaden.  
I kapitel fyra presenterar jag några anlaysmodeller som kan hjälpa företagare att sortera och 
reflektera över hur de bör förhålla sig till de globala målen.  
I avsnitt fem använder jag de olika anlysmodellerna för att svara på uppsatsens frågor. 

1.4	Metod	

För att kunna besvara frågan om hur näringslivet bör förhålla sig till de globala målen 
kommer jag att gå tillväga på följande sätt. 

Jag kommer att göra en forskningsöversikt där jag söker efter CSR, hållbar utveckling och de 
globala målen kopplat till utilitarismen, Rawls rättviseteori, behovsutilitarismens, Phillips 
fairplaymodell och Maslows behovshierarki. Jag läser detta som en kvalitativ litteraturstudie 
med syfte att avgränsa dessa teorier till att handla om företagets ansvar i förhållande till sina 
intressenter.  
Jag behöver klargöra vad de globala målen betyder och jag kommer att använda mig av en 
innehållslig idéanalys4 där jag undersöker de globala målens, Agenda 2030:s,  formuleringar i 
relation till de principer som föregick de globala målens uppkomst 2015, samt Global 
Compacts formuleringar för näringslivet. 
Mitt syfte är att analysera de idéer som texterna ger uttryck för. Jag kommer att beskriva och 
klargöra innehållet i texten och klargöra textens logiska struktur. Jag kommer att redovisa 
textens ståndpunkter och undersöka om de är logiska och vilka argument som finns för dessa 
ståndpunkter. Jag kommer senare ta ställning till om de ståndpunkter som lyfts fram i texten 
är godtagbara och pröva om budskapet är rimligt och om de argument som framförs logiskt 
leder till författarens ståndpunkt. 
Jag kommer att tolka texterna enligt generositetsprincipen.5 Generositetsprincipen betyder att 
jag väljer att tolka texten i sin helhet så logiskt sammanhängande som möjligt. Jag tolkar 

                                                
4 Carl-Henric Grenholm, Att förstå religion: metoder för teologisk forskning (Lund: Studentlitteratur, 2006), 213 
5 Grenholm, 240 
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författarens texter som så acceptabla som möjligt, att de är logiskt sammanhängande och 
konsekventa att de inte innehåller motstridiga värderingar eller åsikter. Jag tolkar även 
texterna utifrån det sammanhang de uppstått inom. 

Jag kommer att redovisa för modellen 5Vtill5P som visar affärsplanen som bygger företagets 
varumärke och på det viset redogöra för vilka strategiska byggstenar i företaget som påverkas 
och påverkar intressenterna och hur företagen bör förhålla sig till de globala målen. 
Grenholm föreslår användandet av ett analysschema6 som sammanfattning inför analysen. 
Utformningen av ett analysschema är oftast inspirerad av tidigare forskning som man 
vidareutvecklar med egna begrepp och distinktioner. Med hjälp av ett analysschema är det 
enklare att ordna innehållet och tydliggöra olika uppfattningar och visa hur de skiljer sig åt 
eller hör ihop. Jag kommer att utveckla etiska analysmodeller, istället för analysschema, som 
kommer vara till hjälp då jag ska svara på frågan ”Hur bör näringslivet förhålla sig till de 
globala målen”. Mitt underlag för framtagandet av de etiska analysmodellerna är; 
intressentanalyserna från behovsutilitarismen och Phillips fairplaymodell, Carrolls CSR 
pyramid, Maslows behovshierarki samt min egen modell 5Vtill5P.  

Med hjälp av analysmodellerna kommer jag att karaktärisera och klargöra svaren genom egna 
begrepp och distinktioner. Jag kommer att söka svar på hur företag bör förhålla sig till hållbar 
utveckling när de integrerar de globala hållbarhetsmålen i företagets strategier och vilka etiska 
krav och förväntningar för de globala målen med sig på företagen och hur bör företagen 
förhålla sig till dessa? Innebär dessa krav och förväntningar att det är tillräckligt att företagen 
integrerar de globala målen i sin verksamhet, eller bör företagen integrera de globala 
hållbarhetsmålen av rätt skäl? Och vilka skäl är i så fall de rätta? 

1.5	Forskningsöversikt	

Den här uppsatsen undersöker vilka etiska krav omvärlden ställer på företag när det kommer 
till att implementera de globala hållbarhetsmålen i företagens verksamhet. För att kunna söka 
aktuell forskning behöver vi backa tillbaks historiskt för att se hur fältet utvecklats från 
miljöengagemang, till CSR, Millennium Development Goals, Global Compact till idag med 
de 17 Globalal målen och Agenda 2030. 

En historisk tillbakablick 

Egentligen är hållbar affärsutveckling inget nytt, det började redan på 70-talet. Då reagerade 
man starkt mot industrialisering, massbilism, resor till månen, kärnvapen, oljeboom och 
oljekris och masskonsumtion. Miljöfrågorna engagerade många och 70-talet präglades av 
grovstädning hos storutsläppare och miljölagstiftningen blev allt tuffare. Det pratades om 
övergödning, försurning, larm om ozonhål och klimatförändringar. 
80-talet präglades av forskning och man ställde sig frågorna varför och hur. Försurningen 
minskade succesivt, ozonhålets tillväxt hejdades, kärnkraften blev en het fråga. Begreppet 
hållbar utveckling föddes 1987 i FN:s rapport ”Vår gemensamma framtid” (även kallad 
Brundtlandskommissionens rapport). Där definieras hållbar utveckling som ”en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov”.7 

                                                
6 Grenholm, 220 
7 AnnaLena Andrews och Berith Granath. FN. FN-fakta nummer 2/12. Hållbar utveckling. https://fn.se/wp-
content/uploads/2016/08/Faktablad-2-12-Hållbar-utveckling.pdf (Hämtad 2018-05-26), 1 
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På 90-talet blev det verkstad och FN satte upp globala mål som följdes av en rad lokala 
Agenda 21-projekt. Miljöstandarden ISO 14000 kom, miljöbalken och nya miljömål antogs 
av riksdagen. Vid det världsekonomiska forumet (World Economic Forum) i Davos 1999 
lanserade den dåvarande generalsekreteraren Kofi Annan ett initivativ för att få näringslivet 
att engagera sig i FN:s frågor och ta ett globalt ansvar. 8 

Miljöfrågorna dippade lite under millenniumskiftet för att sedan ta rejäl fart igen på 2000-talet. 
CSR (Corporate Social Responsibility) blev begreppet som sammanfattade företagens ansvar 
för miljön och samhället, och nu förväntades företag ta ett mer aktivt ansvar. CSR startade i 
USA och kom till Sverige som ett helt nytt koncept, en del företagare såg det som en 
möjlighet att stärka varumärket, men förstod inte riktigt innebörden i systemet. I Sverige, till 
skillnad från USA, så har vi redan ett ekonomiskt system där företagare betalar in skatt för att 
vara med och bidra till samhället, skola, omsorg, vård, trygghet och säkerhet. I Sverige gör vi 
redan det helt automatiskt.  

År 2000 antogs Milleniummålen i en sluten process av några få representanter inom FN. 
Milleniummålen var 8 till antalet och var inte globala. Mål 1-6 skulle bidra till utvecklingen 
av de fattiga länderna, mål 8 skulle tas av de rika länderna för att utveckla världen och mål 7 
skulle alla länder ansvara för att uppnå.  

I juni 2004 hölls ett första möte i New York (Global Compact Leaders Summit) mellan 
företagsledare, politiker, fackföreningar och icke-statliga organisationer. Nu fanns det 10 
principer. Grundtanken var att utifrån dessa tio principer skapa ett nätverk mellan företag på 
olika nivåer och andra berörda parter. 

I juli 2007 arrangerades det tredje Global Compact mötet i Genéve. Över 1000 företagsledare, 
politiker, ledare från fackförbund och andra organisationer träffades och var det största FN-
mötet hitintills om företags samhällsansvar. 
2015 enades 193 länder inom FN om 17 Globala mål som ska vara uppnådda år 2030. De 17 
målen ska i sin tur leda till att vi år 2030 lever i en fredlig värld utan fattigdom, som är helt 
jämlik och rättvis och där klimathotet är ett minne blott. Målen har tagits fram genom en 
öppen inkluderande process där miljontals människor varit delaktiga i framtagandet av målen 
under en treårstid. Målen gäller för alla länder, organisationer och individer, ägandeskapet 
tillhör varje regering. I Parismötet 2017 ökades förväntningarna på hur näringslivet är med 
och bidrar till de globala målen. 

Utifrån de globala målen har Sverige via ett EU direktiv beslutat om en ny hållbarhetslag som 
gäller från och med sista december 2016. Lagen gäller för företag i en storlek om: 1) 250 
anställda eller fler 2) och/eller med en balansomslutning om mer än 175 miljoner kr 3) 
och/eller med en nettoomsättning om mer än 350 miljoner kr. De företag som omfattas av 
lagen behöver upprätta en hållbarhetsrapport tillsammans med årsredovisningen.9 I Sverige 
omfattas ca 2 000 företag av den nya lagen direkt, men indirekt kommer det att bli många fler 
som berörs. När företag i den här storleksordningen går igenom sin värdekedja och sina 
leverantörer för att säkra upp sitt hållbarhetsområde kommer många av de mindre företagen 
indirekt att omfattas av lagen och kanske bli bortvalda. 

                                                
8 FN fakta nummer 4/07. Näringsliv, https://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-Näringsliv.pdf 
(Hämtad 2018-05-26) 
9 Regeringskansliet. Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy. 2016-05-20. 
https://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2016/05/foretagens-rapportering-om-hallbarhet-och-
mangfaldspolicy/ (Hämtad 2018-05-26) 
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Samtidigt ökar kundernas krav på hållbara lösningar  

Sustainable Brand Index har sedan 2011 listat de mest hållbara företagen i Norden. Studien 
baseras på 30.000 konsumentintervjuer. Sustainable Brand Index har delat upp 
konsumenterna i fyra olika grupper vad gäller deras förväntningar på hållbara lösningar: Ego 
– de som inte bryr sig, Lagom – de som tycker att hållbarhet kan vara intressant, Smart – 
nyfiken och är intresserad av hållbara produkter och tjänster, Hängiven – de är väl förberedda 
och pålästa inför sina val. 
I Sverige fördelar sig konsumenterna på följande sätt: 

1. Ego: år 2015: 26 procent, år 2017: 24 procent 
2. Lagom: år 2015: 50 procent, år 2017: 41 procent 

3. Smart: år 2015: 17 procent, år 2017: 28 procent 
4. Hängiven: år 2015: 7 procent, år 2017: 7 procent 

Sustainable Brand Index drar slutsatsen att intresset för hållbara lösningar ökar bland 
konsumenter och att 35 procent av Sveriges befolkning anser att hållbarhet är viktigt. Jag drar 
även slutsatsen att det bara är 24% som inte bryr sig, alltså bryr sig 76% av konsumenterna. 10 
Svensk Handels Hållbarhetsrapport från 2016 säger : 

• Att 7 av 10 konsumenter anser det som viktigt att företagen de handlar av arbetar 
aktivt med hållbarhetsfrågor. 

• Nästan 3 av 5 konsumenter lägger idag mer pengar på hållbara varor än året tidigare.  
• 6 av 10 kunder säger att de medvetet avstått från att köpa en vara eftersom produkten 

eller varumärket kan ha en negativ påverkan på miljön eller samhället. 

Sammanfattningsvis säger Svensk Handel att allt mer tyder på att vi är inne i en fas där 
hållbarhetsarbetet inte längre drivs från påtryckarhåll utan till att vara något som företag 
proaktivt driver framåt. Idag anser 86 procent av företagen att hållbarhet inte är en trend som 
kommer att gå över och 2/3 är på det klara med att hållbarhet bidrar till lönsamhet på lång sikt. 
11 

Forskningsöversikt 

Det har inte genomförts så mycket forskning av de globala målen och hur företag etiskt bör 
förhålla sig till dem, eftersom de globala målen kom år 2015. Det finns en hel del forskning 
som handlar om målens implementering utifrån ett affärsstrategiskt perspektiv, men det är 
inte inom ramen för den här uppsatsens frågeställning. 

I artikeln ”The Imperatives of Sustainable Development” ger författarna förslag på en ny 
modell utifrån hur företag bör förhålla sig till de globala målen, utifrån tanken att det 
ekonomiska perspektivet, som är en av tre mätpunkter (socialt, ekologiskt och ekonomiskt 
lönsam) för CSR, är borttaget. De kritiserar otydligheten i några av de globala målen och 
beskriver sin modell som tre moraliska förhållningssätt att: 1) tillgodose mänskliga behov, 2) 
säkerställa social jämlikhet/jämställdhet och 3) respektera miljön/planetens begränsningar. De 
föreslår att detta är de tre ben som hållbar utveckling bör stå på istället för CSR:s tre 

                                                
10 Rapport Sustaianable brand index. https://www.sb-index.com nshk.se/wp-
content/uploads/2018/01/SB_Insight_NSHK_30jan2018.pptx 2018 (Hämtad 2018-05-26) 
11 Konsumenterna kan påverka – företagen har kraft att förändra. Svensk Handels Hållbarhetsundersökning, 
2016. 
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mätpunkter. Deras modell ger enligt dem en vägledning för hur vi begränsar mänsklig och 
ekonomisk aktivitet.12 
I artikeln ”Ethics of sustainable development: The moral imperative for the effective 
implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development” argumenterar Mohammed 
Reza Salamat för att den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen måste 
integreras med den ekonomiska tillväxten. När den ekonomiska tillväxten är målet kan det bli 
svårt att motivera sociala och ekologiska mål istället. Salamat argumenterar för en 
utilitaristisk implementering av de globala målen: Det bästa för de flesta, eller minst skada. 
Intressenterna är invånare på vår planet, både människor och djur. Det allra bästa för de flesta, 
eller att göra så lite skada som möjligt för– natur, djur och människor – är ett mer adekvat sätt 
att motivera människor än det är med ekonomisk tillväxt, menar han. Hur ska vi kunna mäta 
något i ekonomiska termer? Vad är ett liv värt? Vad är en skog värd? Det går inte att använda 
ekonomiska termer i det resonemanget, säger Salamat.13 

Annan forskning jag hittat som stämmer överens med affärsetik och Rawls rättviseteori, men 
som inte inkluderar de globala målen eller CSR, är Robert Phillips och hans bok Stakeholder 
theory and the principle of fairness 2003. Boken handlar om hur företaget bör förhålla sig till 
etik kopplat till företagets intressenters förväntningar på företaget. Han jämför även en nation, 
organisation och individ i förhållande till Rawls rättviseteori och kopplar rättviseteorin till 
intressenterna.  

I boken A Companion to Business Ethics skriver Milton Snoeyenbos och James Humber om 
utilitarismen och affärsetik, där de jämför olika inriktningar av utilitarismen och kopplar det 
till affärsetik. 
Vidgar vi perspektivet ytterligare och i forskningsöversikten även inkluderar den forskning 
som har bedrivits inom ramen för CSR, Corporate Social Responsibility, så återfinns betydligt 
mer forskning om företags moraliska och samhälleliga ansvar i relation till det omgivande 
samhället och miljön, både på ett lokalt och globalt plan.  
Redan på 50-talet kan man hitta litteratur som debatterar företags sociala ansvar.14 Forskning 
om företagens sociala ansvar går att spåra ända från den tiden utifrån företagens roll i 
samhället, men från 1996 och framåt har forskningen intensifierats utifrån många olika 
discipliner så som företagsekonomi, etik, nationalekonomi och juridik, 
företagskommunikation, organisation och ledarskap.15  

Med tiden har företagens sociala ansvar blivit ett eget forskningsfält med ett särskilt fotfäste i 
managementlitteratur.16 Övergripande kan det konstateras att forskningen berör styrning och 
ledning, rapportering, certifiering, märkningar, utvecklingen av regler och uppförandekoder, 
uppföljning och kontroll av leverantörskedjan, hållbara investeringar, riskhantering, 
intressentdialoger, kommunikation, varumärkeshantering, medierelationer, lönsamhet, vinst 
och ledarskap. 

                                                
12 Erling Holden, Kristin Linnerud och David Banister, ”The Imperatives of Sustainable Development”, Wiley 
Online Library, no 25, (2017): 213-214 
13 Mohammed Reza Salamat, ”Ethics of sustainable development: The moral imperative for the effective 
implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development”, Natural Resources Forum, no 40 (2016) 3–5 
14 Tommy Borglund et al, CSR och hållbart företagande (Stockholm: Sanoma utbildning AB, 2017), 52 
15 Maria Grafström, Pauline Göthberg och Karolina Windell, CSR: Företagsansvar i förändring (Indien: Liber 
Ab, 2015), 20  
16 Grafström, 22 
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Vad CSR omfattar i form av ansvar och restriktioner finns det dock ingen konsensus om. 
Istället finns det ett flertal definitioner som föreslås i litteraturen. Detta kluster av definitioner 
inkluderar både mycket snäva definitioner av företags samhällsansvar, som ekonomen Milton 
Friedmans definition som avgränsar företags samhälleliga ansvar till att maximera vinsten för 
företagets ägare inom ramen för vad lagstiftningen tillåter17, liksom betydligt vidare 
definitioner som inkluderar omfattande ansvar. Ett exempel på en vidare definition är den som 
ges av Buchholz och Rosenthal:  

 
Private corporation has responsibilities to society that go beyond the production of 
goods and services at a profit. It involves the idea that a corporation has a broader 
constituency to serve than that of stockholders alone […] Corporations are more 
than economic institutions; they have responsibility to help society to solve 
pressing social problems, many of which corporations helped to cause, by 
devoting resources to solutions of these problems.18 

 

Alexander Dahlsrud har undersökt definitionen av CSR, som den förekommer i artiklar och 
på hemsidor. Definitionerna är från 1998 till 2003 , de flesta definitioner kommer från 
Amerika och Europa, men även Indien och Canada. Dahlsrud identifierade 37 olika 
definitioner av 27 författare, som han sedan sorterade in i fem olika dimensioner. De fem 
dimensionerna var miljön, det sociala, det ekonomiska, intressenter och volontärer.  CSR 
förekommer enligt Dahlsrud mest som ett fenomen utan guidning om hur man bör förhålla sig 
till det. Utmaningen företagen står i är inte att definiera CSR utan att utveckla affärsstrategier 
i sin specifika kontext i linje med CSR säger Dahlsrud. 

Så här definierar Per Grankvist CSR i sin bok CSR i Praktiken: CSR handlar i grund och 
botten om företagens ansvar i samhället, uppdelat i tre områden ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt ansvarstagande. Ekonomiskt ansvarstagande handlar om att driva en verksamhet så att 
man tjänar så mycket pengar som möjligt och därmed tar ansvar inför att trygga företagets 
finansiella ställning, samt avkastning på investerat kapaital. Miljömässigt ansvarstagande 
handlar om att driva verksamheten på ett sätt som inte påverkar planeten och våra 
naturresurser på ett långsiktigt negativt sätt. Socialt ansvarstagande handlar om att driva sin 
verksamhet med hänsyn till andra medborgares hälsa och välbefinannde, oavsett om de är 
anställda, underleverantörer, partners eller kunder. Etiskt ansvar omfattar de normer och 
förväntningar som kunder, medarbetare, aktieägare och samhället har på företaget.  

1999 skrev Archie B. Carroll en artikel i Business Horizons om hur man kan hantera 
företagets intressenter utifrån ett etiskt och moraliskt perspektiv. Ekonomisk, laglig, etisk och 
filantropisk. Dessa fyra komponenter beskriver CSR enligt Carroll.19  
Carroll beskriver hur det ekonomiska perspektivet förflyttats genom historien. Förr i tiden var 
företaget den enhet som producerade varor eller tjänster till kunder och hade inte som 
huvudmotiv att göra stora vinst. Men någonstans längs vägen hände det något. Företagens 
syfte blev vinstdrivande maskiner, som skulle maximera vinst och tillväxt. Företag behöver 
följa lagen i det land företaget tillhör och att foga sig efter de regler som finns på varje lokal 

                                                
17 Friedman, Milton. (1970), ”The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits” i The New York 
Times Magazine, September 13, 1970. 
18 Buchholz, R.A. & Rosenthal, S.B. (2002), ”Social Responsibility and Business Ethics”, i R.E. Frederick, ed. A 
Companion to Business Ethics. Oxford: Blackwell Publishing, s. 303f. 
19 Carroll B Archie (1991), ”The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward 
the Moral Management of Organizational Stakeholders”, Business Horizons, s. 40 



 11 

marknad. De behöver nå sina ekonomiska mål inom ramen för lagar och regler. Företagets 
etiska ansvar omfattar de normer och förväntningar som kunder, medarbetare, aktieägare och 
samhället uppfattar som rätt och på en nivå högre än vad lagen kräver. Det fjärde steget är 
filantropi, företagets sätt att ta ett större ansvar än vad den etiska normen kräver, att hjälpa 
människor till ett bättre liv genom att skänka pengar eller låta medarbetarna ge tid till att 
hjälpa andra människor.  
Carroll sammanfattade dessa fyra komponenter i en CSR pyramid och menar att de tre 
nedersta lagren är nödvändiga för ett företag att förhålla sig till medan det översta lagret 
filantropi är som glasyren på kakan. 

 
CSR pyramidens steg bygger på varandra, företag ska sträva efter att göra vinst inom lagen 
och sammhällets regler, agera etsikt och göra det som är rätt, juste och rättvist och undvika 
skada och förbättra livet för andra människor och samhället. Carroll lyfter sedan hur 
nödvändigt det är för företaget att lära känna intressenternas förävntningar på företaget inom 
ramen för alla fyra nivåerna i pyramiden. Företagsledare behöver hitta ett sätt som gör de 
flesta intressenterna nöjda så vi kommer till en vinn-vinn situation. 

År 2000 skrev Bryan W. Husted och David B Hallen artikeln ” Is It Ethical to Use Ethics as 
Strategy?” den handlar om huruvida det är etiskt att använda etik som strategi, när det ökar 
lönsamheten att förhålla sig till CSR. Är det etiskt att använda en etisk strategi av fel 
anledning frågar de. I artikeln analyserar de företags etiska strategier utifrån utilitarismen och 
deontologin och föreslår i slutet ett förslag på gränser för hur företag bör förhålla sig 
strategiskt till etik. Artikeln berättar att många studier visar på ekonomiska fördelar då företag 
engagerar sig i CSR. Med strategier menar de planer och handling för att vinna 
konkurrensfördelar. Etiska krav kräver att man förbinder sig till en intention och planen visar 
hur man ska ta sig till intentionen. Artikeln handlar om hur man med hjälp av intentioner, gör 
planer som skapar konkurrensfördelar via hur man uppför sig etiskt inom CSR. De menar 
även att ur ett utilitaristiskt perspektiv, med konceptet det största goda till de flesta, kan man 
sammansmälta etik och CSR, men det är inte alltid fallet. Utilitarismen kräver att vi tittar på 
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den etiska strategin ur ett etiskt perspektiv och vilka konsekvenser handlingen får. Om 
handlingen ger maximal lycka till de flesta är den etiskt riktigt enligt utilitaristerna.20  
Logsdon and Burke (1996) ”How Corporaten Social Responsibility Pays off” argumenterar 
för att ett företag får ut mer av en strategi i linje med CSR om den sammansmälter med deras 
affärsidé och mål med verksamheten därför att inom det området är det troligt att man kan 
bidra med sin kärnkunskap och lyckas med det sociala projektet bättre än om man engagerar 
sig i projekt utan rätt kunskap. Detta ger företaget konkurrensfördelar till skillnad om de 
engagerar sig i projekt som är långt ifrån deras kärnverksamhet. När affärstrategin smälter 
samman med CSR-strategin ger det största tänbara lycka till de flesta intressenterna runt 
företaget, då intressenterna är aktieägare, medarbetare, kunder, leverantörer och hela 
samhället i sin miljö (naturen).21 

Ur ett svenskt perspektiv kan det vara värt att nämna den år 2017 utgivna boken CSR och 
hållbart företagande, författad av Tommy Borglund et. al. Boken är en uppdaterad 
introduktion till CSR. Den tar bland annat upp styrning och strategier för ansvarsfullt 
företagande. Och boken CSR: Företagsansvar i förändring som kom ut 2015, skriven av 
Maria Grafström, Pauline Göthberg och Karolina Windell. Den behandlar företags ansvar 
kopplat till CSR över tid och hur det har förändrats. 

Min utgångspunkt i forskningen och mitt bidrag handlar inte om att definiera CSR utan om 
hur de globala målen kan motiveras etiskt som ett förhållningssätt för näringslivet. Målet är 
att reda ut några faktorer som är centrala för hur företag bör förhålla sig till de hållbar 
utveckling affärsetiskt. Att klargöra och synliggöra möjligheter och fallgropar för företagare 
inför ett engagemang i hållbar utveckling kopplat till de globala målen, agenda 2030. 

1.6	Det	teoretiska	ramverket	

I det här avsnittet går jag igenom det teoretiska ramverket. Utilitarismen, tolkad av Collste 
som behovsutilitarism är den ena teorin och Rawls teori om rättvisa som rent spel, tolkad av 
Phillips i en fairplaymodell är den andra. Båda dessa teorier bottnar i intressenternas  
behovsuppfyllelse, fast på olika sätt. Jag har valt att synliggöra behovsuppfyllelsen hos 
intressenterna genom Maslows behovshierarki. 
Eftersom ett företag är beroende av sina intressenter för att säkerställa sin existens,  är det 
viktigt att ta med en intressentanalys in i svaren på frågeställningen ”Hur bör näringslivet 
förhålla sig till de globala målen?”.  

De globala målen handlar om hur alla individer, organisationer, föreningar och nationer ska 
förhålla sig till varandra, naturen och djuren. Den här uppsatsen ska besvara hur företagen bör 
förhålla sig till de globala målen och därför behöver intressentanalysen få ett extra fokus.  Jag 
väljer att se intressentanalysen genom två etiska teorier: utlilitarismen tolkad av Collste som 
behovsutilitarism och Rawls teori om rättvisa som rent spel genom Phillips fairplaymodell. 
Behovsutilitarismen och Phillips fairplaymodell är olika teorier om hur man tillgodoser 
intressenternas behov, men de utgår båda från att tillgodose mänskliga behov. Jag har då valt 
att synliggöra intressenternas behov på samma sätt som man synliggör de mänskliga behoven 
genom Maslows behovshierarki. 
Jag har valt dessa två olika etiska teorier eftersom de tydligt beskriver, uitifrån min 25-åriga 
erfarenhet, hur olika företagsledare kan förhålla sig till affärsetik och även till de hållbar 

                                                
20 Husted och David B Hallen. Is It Ethical to Use Ethics as Strategy? Journal of business ethics, vol. 27, (2000); 
21-29 
21 Logsdon and Burke. How Corporate Social Responsibility Pays off. Long Range Planning,vol. 29, (1996); 
495-501 
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utveckling. Teorierna beskriver hur en företagsledare kan välja att bidra enligt 
behovsutiltarismen till den största möjliga nyttan för de flesta och/eller välja utifrån vad som 
är rättvist för alla intressenter enligt Rawls rättviseteori och Phillips fairplaymodell. 

Utilitarismen 

Det moraliska perspektivet innebär enligt utilitarismen att vara opartisk och att kunna 
universalisera sina omdömen22. Utilitarismen är därmed universalistisk och förutsätter att alla 
individer behandlas lika. Utilitarismen är också konsekvensialistisk, vilket betyder att den har 
fokus på vilka konskekvenser en handling får. Syftet med handlingen avgör inte om 
handlingen är god eller inte.23  

Målet för utilitaristerna är en värld med maximal lycka för de flesta och de handlingar som 
bidrar till att lyckan i världen ökar (eller att lidandet minskar) är de rätta. Vad är då lycka? 
Enligt många utilitarister betyder lycka en upplevelse av lust genom positiva upplevelser och 
upplevelser av välbefinnande. Enligt Bentham24 kan man summera den mängd lust, respektive 
olust som en handling medför och utilitarismen erbjuder ett objektivt kriterium för att avgöra 
om en handling är rätt. Men Mill25 menade att upplevelser av lycka kan definieras på ett annat 
sätt. 

Det är bättre att vara en otillfredställd människa än ett tillfredställt svin, bättre att vara en 
otillfredställd Sokrates än en tillfredsställd dåre. Och om dåren eller svinet är av annan mening, 
så är det bara för att de ser saken ur sin egen synpunkt. De andra kan se ur båda synpunkterna. 

En del uilitarister menar att man bör välja det handlingsalternativ som leder till att så många 
och så starka (i betydelsen starkt upplevda) önskningar som möjligt blir tillgodosedda, 
preferensutilitarism. Grundidén bakom utilitarismen är att vi ska agera för att nå de bästa 
konsekvenserna med varje handling, om en handling är moraliskt rätt eller fel handlar om 
handlingen ger eller inte ger de bästa konsekvenserna.26 

För att en hedonistisk utilitarist ska kunna fatta beslut om vilka handlingar som ger rätt 
konsekvenser bör hen: 

1) Sätta upp alla relevanta handllingsalternativ som finns tillgängliga för hen. 
2) Lista samtliga individer som kommer att nås av handlingens konsekvenser, 
inkluderat en själv. ( Här skiljer sig utilitarismen från altruism, altruism 
inkluderar inte den egna personen det gör utilitarismen och kan på det viset bli 
en slags etisk egoism.) 
3) Bedöma hur individerna kommer att påverkas av de olika 
handlingsalternativen. 

                                                
22 Göran Collste, Inledning till Etiken, (Lund: Studentlitteratur, 2016), 46. 
23 Robert E. Fredrick et al, A companion to business ethics, Utilitarianism and businessethics, Milton 
Snoeyenbos and James Humber  (Blackwell Publishing Ltd, 1999, 2002), 17 
24 Collste, 47 
25 Collste, 47 
26 Snoeyenbos and Humber, 17 
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4) Välja den handling som maximerar nyttan för de flesta, eller den handling 
som ger bäst resultat för den största tänkbara balansen i att inte skada.27 

En företagsledare kan enligt utilitarismen fokusera på största tänkbara ekonomiska resultat 
och samtidigt öka  kundnyttan, nytta för medarbetare och leverantörer, delägare och samhället. 
Men utlilitarismen mäter inte nytta i pengar. 

Naturen styr människan genom lycka och lidande, enligt Bentham. Enligt Bentham28 finns det 
fyra distinkta källor till lycka och lidande; fysiska, politiska, moraliska och religiösa. Värdet 
av lycka och lidande är enligt Betham beroende av; intensiteten, hur länge det pågår, säkerhet 
eller osäkerhet, närhet i tid, att det leder till annan nytta, ren inte mixad med lidande och så att 
fler människor kan realisera nyttan.29,30 

Preferensutilitarismen utgår från våra preferenser istället för att bara se till den maximala 
nyttan. När nyttan kan vara subjektiv och omätbar kan våra preferenser som är kopplade till 
våra önskningar, val och beteenden vara mer objektivt att värdera i teorin. 31 Om jag till 
exempel föredrar begagnade kläder istället för nya oekologiska ofairtradeproducerade kläder, 
så väljer jag att handla i Second hand butiker och istället för att mäta det ekonomiska värdet 
här kan vi mäta den största tänkbara nyttan med den handlingen. Alltså vilken handling som 
totalt sätt svarar mest med mina preferenser och vilka handlingar som maximerar den totala 
preferensnöjdheten. Vad som är värdefullt för en person behöver inte vara det för en annan, i 
preferensutilitarismen kan begagnade kläder ha ett större värde än nya kläder, eller tvärtom.  

Fördelar med preferensutilitarismen är att den mäter och jämför problem bättre än 
hedonismen. Baksidan är att vi inte kan värdesätta människors preferenser i vad som är rätt 
eller fel. 

Behovsorienterad	utilitarism	

Collste presenterar och föreslår en behovsorienterad utlilitarism32 där människan har fysiska 
och psykologiska behov för att överleva och trivas, så som näring, syre och sociala kontakter. 
För att hon ska trivas och leva ett fullvärdigt liv behöver hon få möjlighet att tillfredställa, inte 
bara fysiologiska behov, utan även psykologiska och sociala behov så som trygghet, 
gemenskap, självrespekt, förståelse och sammanhang, självförverkligande och frihet.  

Jag kopplar behovsutilitarismen till Maslows behovshieraki för att få en bra förklaringsmodell 
för hur de mänskliga behoven ser ut. Enligt denna utilitarism bör man sträva efter att 
maximera möjligheterna till behovstillfredsställelse, då det antas leda till största möjliga 
välbefinnande. Utifrån behovsutilitarismen bör en företagsledare alltså fokusera på största 
tänkbara nytta för samtliga intressenter det vill säga öka kundnyttan (öka nöjdkundindex) och 
samtidigt öka nyttan för medarbetare (öka nöjd medarbetarindex), och samtidigt öka nyttan 
för, leverantörer, ägare (avkastning) och nyttan för hela samhället.  

Mohammed Reza Salamat föreslår i sin artikel ”Ethics of sustainable development: The moral 
imperative for the effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development” (2016) att vi ska införa en utilitaristisk etisk filosofi i genomförandet av de 
                                                
27 Snoyenbos and Humber, 18 
28 Jeremy Bentham (1781), An introduction to the Principles of morals and legislation (Batoche Books 
Kitchener, 2000), 27 
29 Bentham, 31 
30 Humber, Snoyenbos, 20 
31 Humber, Snoyenbos, 21 
32 Collste, 49 



 15 

globala målen, det bästa för de flesta, eller minst skada. Intressenterna är alla invånare på 
planeten menar han, både människor och djur. Det allra bästa för de flesta, eller att göra så lite 
skada som möjligt för natur, djur och människor är mer adekvat att motivera människor med, 
än med ekonomisk tillväxt. Hur ska vi kunna mäta något i ekonomiska termer, vad är ett liv 
värt, vad är en skog värd. Det går inte att använda ekonomiska termer i det resonemanget, 
menar han. 

Bryan W. Husted och David B Hallen (2000) skriver i artikeln ”Is it ethical to use ethics as 
strategy” när det ökar lönsamheten att knyta an företaget till CSR. De menar även att ur ett 
utilitaristiskt perspektiv, med konceptet det största goda till de flesta, kan man sammansmälta 
etik och CSR, men det är inte alltid fallet. Utilitarismen kräver att vi tittar på den etiska 
strategin ur ett etiskt perspektiv och vilka konsekvenser handlingen får. Om handlingen ger 
maximal lycka till de flesta är den etiskt riktigt enligt utilitaristerna.  

Tim Kasser ger oss nya perspektiv på lycka. Vår livsstil säger mycket om våra värderingar 
och våra värderingar säger mycket om hur vi mäter framgång. Tim Kasser33, amerikansk 
psykolog och författare, skriver att när människor prioriterar externa värderingar så som 
rikedom, positioner, status och image visar det sig att de även mår sämre, är mer stressade och 
deprimerade. De engagerar sig även mindre i sociala och ekologiska rörelser. Länder som har 
en majoritet av dessa individer släpper ut mer koldioxid. Människor med fokus på inre 
värderingar så som solidaritet, empati och välmående engagerar sig mer i hållbarhetsfrågor, 
släpper ut mindre koldioxid och mår bättre. Angelöw och Jonsson, två forskare i 
socialpsykologi som tillsammans bland annat har skrivit boken Individ och Miljö, menar att 
hög status handlar om vad man äger och inte om vem man är. Det finns två olika livsformer, 
ägandets och varandets. Vårt nuvarande samhällsystem i västvärlden främjar främst värden av 
förvärv, ekonomisk vinst och innehav av egendom. Att byta livsstil kopplat till inre 
värderingar ser ut som en vinstlott för alla. Jag tycker att det är viktigt att vi börjar ifrågasätta 
hur vi mäter framgång, eftersom både vårt eget välbefinnande börjar där och planetens.  

De globala målen motiveras behovsutilitaristiskt som ett förhållningssätt för näringslivet 
genom att skapa mesta tänkbara nytta för de flesta intressenterna och åsamka så lite skada 
som möjligt. ”Lyckliga medarbetare och leverantörer, ger lyckliga kunder som i sin tur ger 
lyckliga ägare.”  
 
Logsdon and Burke (1996) ”How Corporaten Social Responsibility Pays off” argumenterar 
för att ett företag får ut mer av en affärsstrategi om den ligger i linje med CSR och 
sammansmälter med företagets affärsidé och mål för verksamheten, av den anledningen att 
företaget då bidrar med sin kärnkunskap och kommer därför att lyckas med det sociala 
projektet bättre än om man engagerar sig i projekt utan rätt kunskap. Detta ger företaget 
konkurrensfördelar till skillnad om de engagerade sig i projekt som är långt ifrån deras 
kärnverksamhet. När affärstrategin smälter samman med CSR-strategin ger det största tänbara 
lycka till de flesta intressenterna runt företaget, då intressenterna är aktieägare, medarbetare, 
kunder, leverantörer och hela samhället i sin miljö (naturen). 
Peter Singer, som är utilitarist, skriver i sin bok En värld, globaliseringens etik att när 
världens nationer närmar sig varandra för att ta itu med globala frågor som handel, 
klimatförändring, rättvisa och fattigdom, behöver nationella styresmän anlägga ett bredare 
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perspektiv än det nationella egenintressets, de behöver anlägga ett etiskt perspektiv på 
globaliseringen.34  

Summering	

Jag håller med Peter Singer och menar att detsamma gäller för såväl företag som för nationer, 
företagsledare behöver se världen utifrån ett bredare perspektiv, eftersom handeln i dag är 
global. Genom FN har världens ledare ett gemensamt ansvar att uppnå  de globala målen 
tillsammans på tvärs genom nationer, organisationer, religioner och politik.  

Utifrån utilitarismen sätt att se på intressenter bör en företagsledare fokusera på största 
tänkbara nytta för samtliga intressenter, det vill säga öka kundnyttan (inkluderat kundens 
familjer och vänner), samtidigt öka nyttan för medarbetare, leverantörer och 
samarbetspartners (samt alla deras familjer och vänner) och samtidigt öka nyttan för ägare 
(och deras familj/vänner) och nyttan för hela samhället och världen. För utilitarister är det 
bästa resultatet av en handling som räknas och som ger den totala lyckan för de flesta. I 
relation till CSR anser utlitarister att företag har en moralisk skyldighet att hela tiden värna 
om det bästa tänkbara resultatet, att maximera lycka för de flesta intressenterna. Enligt 
utlilitarismen är intressenterna alla de personer som kan känna lycka och lidande. Enligt 
behovutilitarismens utgår man från att definiera lycka utifrån hur väl vi tillfredsställer 
mänskliga behov och teorin går ut på att maximera nyttan för de flesta. 
Den behovsorienterade utlilitarismen35, som utgår från att människan har fysiska och 
psykologiska behov för att överleva och trivas. Där de behoven definieras som möjligheten att 
tillfredställa grundläggande behov för överlevnad, samt trygghet, gemenskap, självrespekt, 
förståelse och sammanhang, självförverkligande och frihet. Maslows behovshierarki är en bra 
förklaringsmodell för att kartlägga mänskliga behov enligt behovsutilitarismen eftersom 
utilitarismen inte mäter lycka i pengar. Maslows behovshierarki är därmed en tydlig modell 
för att kartlägga intressenternas behov enligt utlilitarismen, en intressentmodell enligt 
behovsutilitarismen. 
En del uilitarister menar att man bör välja det handlingsalternativ som leder till att så många 
och så starka (i betydelsen starkt upplevda) önskningar som möjligt blir tillgodosedda. Syfte 
med handlingen är oviktig det är bara konsekevenserna som räknas. Men något som ger en 
person stor nytta och har stort värde behöver inte ha det för en annan person, beroende på den 
personens situation och beroende på hur väl den personen har fått sina behov tillfredsställda 
enligt Maslows. 

Phillips fairplaymodell, influerad av Rawls teori om rättvisa 

John Rawls rättviseteori skrevs 1971 och är en ideal rättviseteori, och skrevs som ett 
alternativ till utilitarismen. Hans teori syftar till rättvisa mellan människor. Rawls metod 
innebär att söka rättvisans natur genom att fråga vilka principer människor skulle välja om de 
valde under en omständighet som förhindrade dem från att veta vilken position de själva 
skulle hamna i. Om de var bakom okunnighetens slöja, hur skulle de då välja och handla. Om 
de var okunniga om vilken nationalitet eller samhälle de tillhör, om de är rika eller fattiga, om 
de lever i ett utvecklingsland eller ett industriland, religiöst troende eller ateister.36 När vi ska 
bestämma vad som är rättvist enligt Rawls, vet vi inte vilken position vi själva  har. I den här 
uppsatsen betyder det att när vi diskuterar hur ett företag bör förhålla sig till de globalal målen 
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vet inte personen själv, företagsledaren, vilken position hen har som intressent, om hen är 
ägare, medarbetare, kund eller leverantör. 
Principerna för rättvisa sätter gränser för vilken tillfredsställelse som har värde. Människors 
önskningar och ambitioner begränsas från början av rättviseprinciperna som anger vilka 
gränser den enskilde måste repsektera i sina behov av tillfredsställese.37 Ett rättvist 
samhällssystem definierar det utrymme individerna har att utveckla sina målsättningar inom, 
det ger en ram av rättigheter, tillfällen och medel för tillfredsställelse. Det rätta prioriteras 
över det goda enligt rättvisa som skälighet. 
Vidare säger Rawls att varje person äger en på rättvisa grundad okränkbarhet som inte ens 
samhället kan åsidosätta. Rättvisan tillåter därför inte att några få människor förlorar sin frihet 
på bekostnad av att andra, de flesta, får dela på ett större värde. Ett fåtal personers 
uppoffrande uppvägs inte av att fördelarna blir större för flertalet människor. Enligt Rawls är 
samhället ett samarbetsprojekt med syfte att vinna ömsesidiga fördelar. Men det finns en 
intressekonlikt i samarbetet eftersom människor inte är likgiltiga till den ekonomiska 
utdelningen, och de flesta vill hellre ha en större andel av det ekonomiska utbytet än en 
mindre andel. Rawls tar även upp problemet med rättvisa mellan generationer och frågar sig i 
vilken utsträckning nuvarande generationer är tvungna att respektera sina efterkommande 
generationers krav.38 Generellt sätt består Rawls rättviseteori av en central idé med frihet och 
rättigheter, inkomst och välstånd och självrespekt, att det ska fördelas lika mellan människor. 
En olik fördelning skulle kunna komma till stånd om det gagnar de minst gynnade.39  

Philips	fairplaymodell	

Robert Phillips säger att organisationer står och faller med relationen till sina intressenter. 
Han har kopplat ihop detta med John Rawls rättviseteori, utifrån frihet och jämlikhet i 
förhållande till organisationens intressenter.40 Han erbjuder i och med detta ett nytt sätt att se 
på affärsverksamhet. 

Robert Phillips menar att företag är de mest mäktiga sociala enheterna på jorden. De är vår 
tids stora institutioner som har stora resurser, spänner över många länder och påverkar många 
människors liv.41 Å andra sidan påverkar även människorna i samhället företaget. Dessa 
grupper av människor som har gemensamma intressen på företaget kallas intressenter. Det 
finns en rad olika intressenter som påverkar företaget och som påverkas av företaget. Exempel 
på några intressentgrupper är kunder, medarbetare, ägare och leverantörer. Även media kan 
betraktas som en intressentgrupp. Media har stor påverkan på företaget eftersom de påverkar 
övriga intressentgrupper – i synnerhet kunderna. Men även banken, försäkringsbolag, 
transportsystem m fl påverkar ett företags framgång.  
Man kan se företag som stora eller små ”samhällen” i sig, beroende på företagets storlek. 
Räknar man dessutom in alla intressenter, de människor som påverkar eller blir påverkade av 
företaget, växer ”företagssamhället” ytterligare.  

Det finns krafter i samhället som vill motverka idéen om att ett företag endast har ett syfte, att 
maximera aktieägarnas rikedom inom ramen för samhällets normer, lagar och regler. På 
senare år har det kommit upp andra krav på företag, krav och förväntningar på att företagen 
ska vara med och bidra till ett bättre samhälle.  
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Phillips föreslår en intressentmodell som baseras på Rawls princip om rättvisa. Principen om 
rättvisa säger att när personer eller grupper frivilligt accepterar fördelarna med ett ömsesidigt 
samarbete där alla deltagarna bidrar, finns det skyldigheter hos dessa personer eller grupper 
att bidra i proportion till fördelarna.43 Phillips argumenterar för en intressentmodell utifrån 
vad som är rättvist och hederligt, fairplay. Förväntningar på fairplay kommer i takt med att 
individer och intressegrupper samspelar för att uppnå något gott tillsammmans.  
Principen om rättvisa applicerat i Phillips intressentmodell stärker modellen med att den vilar 
på filosofisk grund, den gör det möjligt att tydligare kunna avgränsa vilka som är intressenter 
och vilka som inte är intressenter. Phillips anser att alla grupper som frivilligt valt att 
samarbeta med företaget är företagts intressenter. Här för Phillips ett resonemang runt 
terrorister som kan påverka företaget radikalt, men som inom ramen för principen av rättvisa 
inte är en intressent till företaget eftersom terrorister inte frivilligt samarbetar med företaget 
eller har en relation till företaget. Hur är det då med konkurrenter frågar sig Phillips, måste 
företagsledningen ansvara för konkurrenternas väl och ve? Där svarar Phillips nej, företaget 
har inte ansvar för konkurrenterna anser han eftersom de inte samarbetar med företaget. Ett av 
målen med intressentmodellen är att kunna dra fördelar av att agera på en öppen marknad 
genom att minimera de potentiella etiska problem som är skapade av kapitalismen. 
Konkurrensen medför lägre priser, bättre kvalitet och innovation enligt Adam Smith och John 
Stuart Mill,  tillkännager enligt Phillips. Vidare stärker principen om rättvisa 
intressentmodellen genom att föreslå en omkonceptualisering av affärsrelationen med 
intressenter, det nya konceptet är samarbete och partnerskap i en intention som de vill uppnå 
tillsammans, där var och en får ut något specefikt för egen del. Det innebär att vi kan undvika 
intressekonflikter mellan grupper menar Phillips.44 Fairplaymodellen gör det även möjligt att 
föreslå medel som överensstämmer med principen om rättvisa, för att döma mellan olika 
intressenters krav. 

Phillips fairplaymodell avgränsar vilka som är intressenter och som inte är det. Enligt Phillips 
är intressenter de grupper som frivilligt samarbetar med företaget. Fairplaymodellen ger oss 
en hänvisning om hur vi balanserar intressenternas behovsuppfyllnad mellan varandra, det vill 
säga i proportion till vad man bidragit med i samarbetet. Modellen omkonceptualiserar 
affärsrelationer eftersom intressenter kan samspela med varandra i en gemensam intention där 
var och en får ut något specifikt för egen del i proportion till vad man bidragit med. Företagen 
ska fortfarande konkurrera om att bli valda av kunderna. 
Phillips argumenterar för att inte bara se till ägarnas vinstintresse utan även att företagen tar 
ansvar för de andra intressenterna som påverkar företagets möjligheter att nå sina mål, att 
även de får sina förväntningar och behov uppfyllda.   

När vi ska titta på intressenternas behovsuppfyllnad enligt Phillips kommer jag att synliggöra 
de mänskliga behoven i Maslows behovshierarki på motsvarande sätt som jag gör i 
behovsutlitarismen. 

Summering	

Ett företag är ett slags ”samhälle” som sträcker sig över nationsgränser vilket bidrar till 
nya ”gränslösa samhällen”. Idag spänner företag över många länder och har dessutom åtagit 
sig uppgifter som tidigare sköttes av stat, landsting och kommun så som utbildning, omsorg, 
hälsa och sjukvård. Företag behöver anpassa sig till olika länders politik, kultur och lagar. De 
globala målen är världens gemensamma mål, mål som 193 länder kommit överens om 
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tillsammans. De globala målen är en gemensam intention för alla företag i världen, att det 
finns en gemensam intention öppnar upp för Phillips fairplaymodell.  
Fairplay-intressentmodellens fördelar: 

• En avgränsning av vilka som är intressenter och som inte är det, intressenter är de 
grupper som frivilligt samarbetar med företaget. 

• Modellen ger en hänvisning om hur vi balanserar intressenternas behovsuppfyllnad 
mellan varandra, det vill säga i proportion till vad man bidragit till i samarbetet. 

• Företagen ska fortfarande konkurrera om att bli valda av kunderna. 
• Modellen omkonceptualiserar affärsrelationer. Intressenter kan samspela med 

varandra i en gemensam intention där var och en får ut något specifikt för egen del i 
proportion till vad man bidragit med. 

Även här använder jag Maslows behovshierarki för att synliggöra de mänskliga behoven i 
intressentanalysen. 

Maslows behovhierarki 

Enligt Tim Kassers perpektiv på när människor mår bra, använder jag Maslows 
behovshierarki för att definiera lycka och välmående. Enligt Maslow är en människa lycklig 
då hen har tillräckligt med mat, luft, vatten och sex för att överleva. Hen lever i en miljö som 
är trygg, säker och stabil. Hen lever i en gemenskap med kärlek och vänskap. Hen har makt 
över sitt liv, får uppskattning av omgivningen och har fått möjligheten att förverkliga sig själv. 
Människans motivation att tillgodose sina behov utgår från nedan steg, där steg 5 är det mest 
grundläggande steget. 
 

 
 
1. Självförverkligande: Moral, kreativitet, spontanitet, problemlösning, brist på fördomar, 
accepterande av fakta. 
2. Självkänsla: självförtroende, prestation, respekt för andra, respekterad av andra. 
3. Gemenskap: Vänskap, familj, kärlek, närhet 
4. Trygghet: Säkerhet av kropen, anställning, resurser, moral, familjen, hälsan, egendom. 
5. Fysiologi: Andas, mat, vatten, sex, sömn, homeostas, extretion45 
 
Enligt Maslow står alla stegen på varandra och är beroende av varandra, man kan inte 
behandla dem enskilt.46 Beroende på hur väl det första steget (5) av fysiologi är uppfyllt 
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prioriterar vi olika i ovan följande steg. När inte något av stegen är tillfredsställda domineras 
behoven av det första fysiologiska steget, de andra behoven kommer i bakgrunden.47  
 
När vi är hungriga blir alla receptorer, effektorer, intelligens, minnet och handlingar verktyg 
till att tillfredställa hungern. I det läget skrivs ingen poesi, det finns inget intresse för ny 
kunskap, inga tankar på att köpa nya skor. För en människa som är extremt hungrig finns inga 
andra intressen än att få mat. Men när det första steget är uppfyllt, blir det steget på något vis 
oviktigt i människans motivation. Människan fungerar på samma vis då det gäller steg två, om 
vi inte har en säker, trygg plats går all vår energi och kraft åt till att skapa en säker, trygg plats.  
 
Yttrandefrihet, åsiktsfrihet, att få tro på vad man vill, vara den man vill och göra som man vill 
så länge man inte skadar någon annan, är även det grundläggande förutsättningar för att vara 
trygg. På vissa platser i världen kan det vara farligt att tillfredsställa sin nyfikenhet och 
behovet av att få veta mer. Att få utforska nya områden med nya fakta kan ibland leda till att 
individen blir hotad, blir otrygg och lever i osäkerhet.  
 
Men det är inte så enkelt att när ett behov är uppfyllt till 100% går man över till nästa behov 
för att fylla det till 100 %. De flesta människor lever i en uppfyllnad och ouppfyllnad av alla 
steg i behovshierarkin samtidigt. Samtidigt säger Maslow att en helt frisk människa är primärt 
motiverad tack vare sina behov av att utveckla och nå sin högsta potential. Om en människa 
har några som helst andra behov så är den människan inte ”frisk”.48 Med det menar Maslow 
att en människa som är helt igenom frisk och fått alla grundläggande behov tillgodosedda bör 
sträva mot att utveckla sig själv och nå sin fulla potential.  
 
En del människor kan se ut som om de uppnått samtliga grundläggande behov kan ändå stå 
kvar och stampa i ett ”sjukligt” behov av trygghet eller uppskattning som inte har med 
verkligheten att göra utan kanske bär spår från en uppväxt utan trygghet och kärlek. Vi kan 
tolka Maslows behovshierarki genom att det mest ouppnådda behovet är det som får mest 
fokus och mest energi. Desto mer uppfyllt ett behov är desto mindre fokus får det och kan till 
och med glömmas bort. Då dyker nästa behov i hierarkin upp som nästa motivator.49 
 
Maslows grundläggande mänskliga behov liknar FN:s mänskliga rättigheter; alla människor 
är lika mycket värda, alla har rätt att leva och vara medborgare i ett land, länderna ska skydda 
människorna så de är trygga, lagar och domstolar ska behandla alla lika, människor ska kunna 
resa i sina länder och till andra länder, människor ska själva få bestämma över sitt liv, de ska 
få gifta sig med vem de vill, tycka vad de vill, tro på vilken gud de vill eller inte tro på någon 
gud alls. Länderna ska kämpa mot fattigdom och se till att människor har arbete och bostad, 
får äta sig mätta och lära sig att läsa och skriva.50 
 
Människor från olika kulturer är mer lika än olika, har antroprologer fastställt i olika 
undersökningar. Trots att vi ser olika ut, pratar olika språk, har olika typer av boende, olika 
intressen, olika kläder och så vidare, så är vi ganska lika när vi väl lär känna varandra. 
Maslows behovshierarki visar steg för steg hur en människas välmående kan växa, till 
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skillnad från hur ett lands bruttonationalprodukt (BNP) visar människors välmående. 
Forskning visar nämligen att människor och planeten mår sämre ju mer människor 
konsumerar. Vi behöver stoppa den negativa konsumtionen och låta både planeten och 
människornas behov gå före ekonomisk tillväxt.  
 
I vår värld mäts ett lands välmående många gånger i BNP, brutto national produkten, som är 
ett mått på hur mycket en invånare konsumerar per år. Enligt Tim Kasser finns det mycket 
som pekar på att lycka och välmående inte alltid har med mycket pengar att göra. Därför 
anser jag att vi behöver andra mått på att mäta människors välmående och där är Maslows 
behovshierarki ett verktyg som visar välmående på ett annat sätt. 
 
Det är en mänsklig rättighet att få tillräckligt mycket mat, luft, vatten och sex för att överleva 
och att få leva i en miljö som är trygg, säker och stabil samt att få leva i en gemenskap av 
kärlek och vänskap, de tre första stegen i Maslows behovshierarki och detta visas även i de 
globala målen.  
 
Eftersom både behovsutilitarismen och Phillips fairplaymodell båda utgår från intressenternas 
behovsuppfyllnad anser jag att Maslows behovshierarki synliggör detta på ett bra sätt.  
 
Jag ska analysera företagens intressenters behovsuppfyllnad utifrån två teorier; 
behovsutliltarismen och Phillips fairplaymodell. Phillips modell är inspirerad av Rawls teori 
om rättvisa. Intressenternas behovsuppfyllelse synliggör jag genom Maslows behovshierarki 
både för behovsutilitarismen och Phillips fairplaymodell. I uppsatsen kommer jag att sortera 
in de globala målen in i Maslows behovstrappa.   



 22 

2	De	globala	målen	2030	och	Global	Compact	
 
I det här kapitlet redogör jag för de 17 globala målen från 2015 samt för Global Compact 
startade 1999 med tio principer för näringslivet att förhålla sig till. Samt hur de båda 
systemen samarbetar idag, där Global Compact är FN:s organisation för näringslivet i 
världen. Jag redogör även för de förväntningar som finns på näringslivet från FN och 
världens ledare samt den svenska hållbarhetslagen från 2016. 

 
”Vi är den första generationen som har möjlighet att utrota extrem fattigdom och den sista att 
bekämpa klimatförändringarna.” / Aschim Steiner chef FN:s utvecklingsprogram UNDP 

 

2.1	De	globala	målen	2030	
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 beslutade världens 193 stats- och regeringschefer 
att de 17 globala målen med 169 delmål ska vara uppnådda år 2030. De globala målen har 
uppkommit i en öppen process, som inkluderat miljoner människor, som under tre års tid 
tillsammans värkt fram de 17 målen.51 De globala målen omfattar alla och ska inte lämna 
någon utanför. Att processen tagit lite längre tid och omfattat så pass många medför att målen 
redan är förankrade hos många människor som kan ta detta vidare. 
 
Global Compacts uppdrag är att vara den katalysator som omvandlar de globala målen till 
lokal affärsverksamhet för näringslivet i världen utifrån Global Compacts värderingar och 
principer som organisationen bygger på.52  
 
De 17 målen syftar till 4 huvudmål: 1) Avskaffa extrem fattigdom, 2) Minska ojämlikheter 3) 
Lösa klimatkrisen och 4) Främja fred och rättvisa.  
 

 
 
 
De tre dimensionerna för hållbar utveckling; social, ekologisk och ekonomisk är väl 
integrerade och balanserade i de globala målen.53 De globala målen är globala och samtliga 
                                                
51 Staffan Landin och Mikale Botnen Diamant, Blir världen bättre? (Tanzania: Phoenix Design Aid A/S 2005), 7 
52 Lise Kingo, Making Global Goals local business (New York: Global Compact, 2016), 3 
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mål omfattar alla länder. I ingressen pratar FN om 5P; People, Planet, Prosperity, Peace och 
Partnership.  
 

• People: Vi ska utrota extrem fattigdom och hunger och ge alla människor ett värdigt, 
jämlikt liv i en hälsosam miljö.  

• Planet: Vi ska rädda planeten och säkerställa hållbar konsumtion och produktion, 
hållbar hantering av naturresurser och åtgärder mot klimatförändringar så planeten kan 
tillgodose framtida generationers behov. 

• Prosperity: Vi ska säkerställa att alla människor får leva i välmåga och ha 
meningsfulla liv och att ekonomisk, social och teknologisk utveckling sker i harmoni 
med naturen. 

• Peace: En värld fri från rädsla och våld, där vi lever i fredliga, rättvisa och 
inkluderande samhällen. 

• Partnership: Vi ska mobilisera de medel som krävs för att genomföra de globala målen 
genom ett globalt partnerskap för hållbar utveckling, med deltagande av alla länder, 
alla berörda parter och alla människor.54 

 

De 17 globala målen55 
Nedan redogör jag lite kort för vad målen omfattar, på www.globalamalen.se kan man 
fördjupa sig ytterligare i varje mål och deras delmål. De 17 målen är undermål till FN:s 5 P, 
se ovan samt är undermål till de fyra huvudmålen: 1) Avskaffa extrem fattigdom, 2) Minska 
ojämlikheter 3) Lösa klimatkrisen och 4) Främja fred och rättvisa.  
 
Målen är inte vattentäta stuprör som rinner bredvid varandra utan de går alla i och ur varandra 
på olika sätt. Som företagsledare kan man undersöka vilka mål man bidrar till i linje med sin 
kärnverksamhet. Ett utbildningsföretag har till exempel en naturlig hemvist i mål 4, utbildning 
för alla, ett marint företag, ett rederi till exempel känner sig kanske mest träffade av mål 14.  
 

• Mål 1: Ingen fattigdom. Avskaffa all fattigdom överallt. Fattigdom betyder mer än 
brist på pengar, det betyder brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och 
fysisk säkerhet. Särskilt utsatta är kvinnor och barn. Fattigdom finns även i rika och 
medelrika länder och därför är det viktigt att alla länder omfattas. Att utrota fattigdom 
är de grundläggande förutsättningarna för mänskliga rättigheter. 

 
• Mål 2: Ingen hunger. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå 

en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk. Tillräcklig och näringsriktig 
mat är en mänsklig rättighet som varje stat har till ansvar att ge sina medborgare. 
Många länders utveckling hindras eftersom deras medborgare svälter och inte kan vara 
med och bidra till landets utveckling. Öppen och transparent handel och välfungerande 
handel och marknader med goda transporter samt förvaring. 

 
• Mål 3: Hälsa och välbefinnande. Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och 

verka för alla människors välbefinnande. God hälsa är en grundläggande förutsättning 
för att människor ska kunna nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. 

                                                                                                                                                   
53 Lärarmaterial till Aktion FN för en bättre värld okt 2016 
54 FN:s lärarmaterial, 5 
55 FN, www.globalamalen.se/om-globala-malen/ (hämtad 2018-02-01) 
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Till grundläggande rättigheter hör nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, 
sanitet, hygien och läkemedel. 

 
• Mål 4: God utbildning för alla. Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av 

god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Forskning visar att grundläggande 
utbildning är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet. All 
utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar 
utveckling. 

 
• Mål 5: Jämställdhet. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

Jämställdhet är uppnådd då alla flickor och pojkar, kvinnor och män har lika 
rättigheter, villkor och möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till 
samhällets utveckling. Sociala normer och sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet 
och våld mot kvinnor och flickor måste förändras. Obetalt hem- och hushållsarbete 
utgör ett stort hinder för flickor och kvinnor att få utbilda sig och delta i samhället på 
samma villkor som pojkar och män. 

 
• Mål 6: Rent vatten och sanitet. Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och 

sanitetsförvaltning för alla. Vatten är en grundförutsättning för allt som lever på 
jorden. En stor andel av de som lever i extrem fattigdom saknar tillgång till rent vatten 
och grundläggande sanitet. Vatten är även en förutsättning för livsmedelproduktion 
och energiförsörjning. Konsekvenserna av att inte ha tillgång till en tillförlitlig 
vattenkälla och sanitet får långtgående konsekvenser. Flickor och kvinnor är ofta de 
som ser till att familjen har vatten, vilket hindrar dem från att gå i skolan och delta i 
samhället, samt kan vägen till vattenkällan vara fylld av faror. 

 
• Mål 7: Hållbar energi för alla. Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig modern 

och hållbar energi till en överkomlig kostnad. Detta är en grundförutsättning för att 
kunna lösa fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och 
inkluderande ekonomisk tillväxt. En stor andel av vårt koldioxidutsläpp kommer från 
fossila bränslen. Fossil energi utgör nästan 80% av den totala energiförsörjningen 
globalt. 

 
• Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Verka för en inkluderande och 

långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla. Under de kommande 20 åren väntas arbetskraften öka 
med 800 miljoner människor. Idag befinner sig hälften av alla arbetstagaren med 
osäkra jobb, instängda i en ond cirkel av lågproduktiva yrken med dålig lön som 
begränsar dem från utbildning och social säkerhet. Goda förutsättningar för privat 
företagande och entreprenörskap är en av grundpelarna för samhällets ekonomiska 
tillväxt och för att nå målet om att utrota extrem fattigdom. 

 
• Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Bygga upp en 

motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering 
och främja innovation. Över hälften av jordens befolkning bor i urbana områden, år 
2050 förväntas siffran ha stigit till 70%. En välfungerande och hållbar infrastruktur 
genererar fler positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling.  

 
• Mål 10: Minskad ojämlikhet. Minska ojämlikheten mellan och inom länder. Vi måste 

verka för att tillgången till resurser och möjligheten att delta i och påverka 
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samhällsutvecklingen är rättvis, inom länder så väl som mellan länder. Ett jämlikt 
samhälle bygger på allas lika rättigheter oberoende av kön, sexuell läggning, etnicitet, 
religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst, som grund för en 
rättvist fördelning av resurser och inflytande i samhället. 

 
• Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Städer och bosättningar ska vara 

inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Urbaniseringen är omfattande 
och transformerar hela världen. Städer går ofta i bräschen för utveckling och är ett nav 
för nya idéer och innovationer. Växande städer kan skapa möjligheter för ekonomisk 
tillväxt, men också bidra till ökade social klyftor och stora påfrestningar på 
ekosystemet. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer krav på ett 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Hållbara städer omfattar hållbart 
byggande och hållbar planering av bostäder, offentliga platser så som torg, parker men 
även transporter, återvinning, säkrare kemikaliehantering. 

 
• Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Främja hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster för att minska negativ påverkan på klimat, miljö och människors 
hälsa. Särskilt utvecklingsländerna påverkas av klimatförändringarna och 
miljöpåverkan som leder till ännu större fattigdom. 

 
• Mål 13: Bekämpa klimatförändringen. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 

klimatförändringarna och desskonsekvenser. Vår tids största utmaning, en stor andel 
av växthusgaserna kommer från utvinner, omvandlar och använder av fossila bränslen. 
Som följd av utsläppen av växthusgaser riskerar vi en genomsnittlig global ökad 
uppvärmning med 2°C, vilket skulle få konsekvenser av ekosystem, havsförsurning, 
mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för 
väderrelaterade naturkatastrofer. 

 
• Mål 14: Hav och marina resurser. Bevara och använda haven och de marina 

resurserna på ett hållbart sätt med syfte att uppnå hållbar utveckling. Många av havens 
fiskebestånd är överutnyttjade. Vi behöver hantera kända påverkansfaktorer så som 
föroreningar, utfiskning och utvinning av naturresurser. Skydd och restaurering av 
kust och havsområden är nyckelåtgärder för att bevara biologisk mångfald och 
fiskeresurser men också att motverka klimatförändringar. 

 
• Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Skydda, återställa och främja ett hållbart 

nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, 
hejda och vrida tillbaks markförstöringen och hejda förlusten av biologisk mångfald. 
Biologisk mångfald bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemet och är grunden för 
jordens livsuppehållande system, vår framtid vilar på denna grund. 

 
• Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen. Främja fredliga och inkluderande 

samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa, samt bygga 
upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer. 
Fredliga samhällen och frihet från våld, inga varaktiga framsteg kan nås i ett 
sammanhang präglat av våld, konflikt och hot om våld. Där alla står lika inför lagen.  

 
• Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap. Stärka genomförandemedlen och åter 

vitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Det kommer att behövas ett 
intensivt globalt engagemang. Regeringar, den privata sektorn, det samlade 
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civilsamhället, FN-systemet och andra aktörer måste samverka för att nå de resultat vi 
har förutsatt oss att nå i Agenda 2030. 

 
De tre dimensionerna socialt, ekologiskt och ekonomiskt är integerade i de 17 målen och 
behöver balanseras på rätt sätt.  

2.2	Global	Compact		
FN:s Global Compact bildades på uppmaning av FN:s generalsekreterare Kofi Annan 1999 på 
World Economic Forum i Davos. Syftet med Global Compact är att få näringslivet att 
engagera sig i FN:s frågor och att ta ett större globalt ansvar. Global Compact har tio 
principer som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöpraxis. Utifrån dessa tio 
principer är syftet att skapa ett nätverk för företagare på olika nivåer samt andra aktörer för att 
påskynda en positiv utveckling på de områden som principerna indikerar. De anslutna 
företagen förbinder sig att implementera de tio principerna i sin företagsstrategi och och i sin 
företagskultur, samt att offentligt tala om Global Compact, samt att i sin årsredovisning 
redogöra för hur företagets arbete på området bedrivs.56 Global Compact har fått kritik för att 
de inte granskar sina medlemsföretag, men Global Compact försvarar sig med att de är en 
frivillig och öppen organisation. 
 
De tio principerna är som följer: 
 
Mänskliga rättigheter 
 

• Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för 
företagets inflytande. 

• Princip 2: Försäkra att företaget inte är inblandade i kränkningar av mänskliga 
rättigheter. 

 
Arbetsrätt 
 

• Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar. 
• Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete. 
• Princip 5: Avskaffa barnarbete. 
• Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter. 

 
Miljö 
 

• Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker. 
• Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande. 
• Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik. 

 
Korruption 
 

• Princip 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och 
bestickning. 

 

                                                
56 FN Fakta, FN och Näringslivet, 1 
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De tio företagsprinciperna bygger på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, 
konventionen mot korruption, världsfacket ILO:s grundläggande konventioner samt Rio-
deklarationen. Global Compact är världens största företagsinitiativ inom hållbarhetsområdet 
med 12.000 organsiationer, varav 8.000 är företag. 

2.3	Global	Goals.	Local	Busisness	

För att klara av att nå de globala målen till 2030 kommer det verkligen krävas en enorm 
ansträngning och förändring av världen och vår världsbild där företagen har ett stort ansvar 
och en stor roll, skriver Lise Kingo, verkställande direktör på FN:s Global Compact.57 För att 
lyckas, skriver Lise, behöver vi omvandla de globala målen till lokala affärstrategier. I sin 
strävan står Global Compact på tre fundament: 

• Ett behov av att adressera accelererande och komplexa förändringar. En stark ström av 
analyser som visar på globala risker bevisar behovet av att agera.  

• Att skapa nya tvärvetenskapliga/bransch partnerskap är viktigt. Ingen bransch kan lösa 
problemen själv eftersom komplexa utmaningar behöver nya systemlösningar. 

• Framtida marknader och lösningar kommer att vara baserade på starka värderingar. Vi 
är på väg in i en era av hållbara konkurrensfördelar. 

Lise Kingo avslutar sitt förord i Global Goals Local Business Summit med: ”Tillsammans kan 
vi visa att företag som tar ansvar och hittar möjligheter i de globala målen kommer att bli 
marknadsledande i morgon”.  

Vi lever i en tid av snabba, accelererande, komplexa förändringar och det ställer stora krav på 
att företag inte bara hänger med i utvecklingen utan även ligger i framkant med nya idéer. 
Kunder och investerare är mer välinformerade än någonsin och har stora förväntningar på 
företag. Många kunder använder sin köpkraft politiskt för att vara med och bidra till en bättre 
värld. 

I FN:s presentation av Global Compacts uppdrag tar de upp några stora förändringar världen 
står inför som företagen behöver förhålla sig till:  

• Vår planet är under stort tryck, mänskligheten utövar negativa förändringar i den 
globala miljön som resulterar i klimatförändringar, skogsskövling, brist på mångfald, 
försurning av haven, jorderosion och föroreningar. 

• Energiövergång, förändra regleringar, reducera kostnaderna för förnybar energi, och 
omsorgen om energisäkerhet kommer förändra energimarknaden. 

• Anställningar är under förändring. Automatiseringen kommer fortsätta att minska 
behovet av arbetskraft i industrin, vi har ännu inte sett vad den nya automatiseringen 
kommer att leda till. 

• Resurser – från överflöd till begränsad. Världen har kommit till vägs ände vad gäller 
att tro att planeten har oändliga resurser. Vi behöver idag ytterligare tre planeter för att 
möta den mänskliga konsumtionen 2050. Tillgången till vatten, mat och energi är en 
utmaning vi behöver lösa. 

• Framtidens demografi: Befolkningen kommer att passera 8 miljarder år 2030, med 
störst tillväxt i låginkomstländerna. De västerländska ländernas framtid står inför en 
ökad åldrad befolkning och minskad tillgång till arbetskraft, medan 
utvecklingsländerna har många unga individer. 

                                                
57 Making Global Goals to Local Business Summit, 3 
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• Local is king: Lokalt entreprenörskap växer stort till mer hållbara livsstilar, ett bakslag 
från globaliseringen. Den globala medborgaren försöker rota sig lokalt och knyta an 
till det lokala. 

Global Compact tänker sig att de tio principerna är den deffensiva delen av hållbar utveckling, 
de principer företag behöver förhålla sig till för att inte göra negativa avtryck på världen. De 
tänker sig att de 17 globala målen är på den offensiva planhalvan, som kan hjälpa företag att 
hitta nya lösningar, affärsmodeller och affärsidéer. Med deffensiv menar jag att bromsa de 
negativa avtryck ett företag gör på sin omvärld, med offensiv menar jag nya affärsmöjligheter 
och nya konkurrensfördelar. Några exempel på det deffensiva kan vara att lägga om hur 
transporterna sköts, att arbetsmiljön får människor att må bra, att produktionen är ekologisk, 
att man sopsorterar och snålar på resurser. Nya affärsmöjligheter kan vara helt nya produkter 
och tjänster, så som vind- och solenergi, elbil eller att dela musik så som vi gör via Spotify. 
Kan de globala målen bli polstjärnan för företag som behöver navigera i en värld full av 
förändring, frågar sig Lise Kingo.  

Ny hållbarhetslag i Sverige 

Den svenska hållbarhetslagen svarar mot FN:s 17 globala mål, utifrån EU:s direktiv. Sverige 
har valt att låta lagen gälla för företag i en mindre storleksordning än vad EU föreslagit. Detta 
för att få ett genomslag i de företag som inte redan hållbarhetsrapporterar idag. Syftet med 
den nya hållbarhetslagen är att öka takten på svenskt näringslivs engagemang i 
hållbarhetsfrågor.  

Lagen gäller företag i en storlek om: 1) 250 anställda eller fler 2) och/eller med en 
balansomslutning om mer än 175 miljoner kr 3) och/eller med en nettoomsättning om mer än 
350 miljoner kr.  
De företagen behöver upprätta en hållbarhetsrapport tillsammans med årsredovisningen. I 
Sverige omfattas ca 2 000 företag av den nya lagen direkt, men indirekt kommer det att bli 
många fler som berörs. När företag i den här storleksordningen går igenom sin värdekedja och 
sina leverantörer för att säkra upp sitt hållbarhetsområde kommer många mindre bolag, som 
jobbar som leverantör till de större bolagen, indirekt att omfattas av lagen. Vi kanske inte 
kommer se det första året, men med tiden är jag helt säker på att det kommer att ge effekt, 
eftersom regeringens syfte med lagen är att öka takten, och vem har sagt att de inte låter lagen 
omfatta företag i en mindre storlek i framtiden. 
Lagen vill att företagen förklarar vilka risker som finns inom deras verksamhet inom en rad 
olika hållbarhetsområden. Företagen ska rapportera hur de arbetar med frågor som mänskliga 
rättigheter, miljöpåverkan, korruption och socialt ansvar och dessutom förklara hur frågorna 
ingår i företagens affärsmodell. Lagen vill att de berättar om hur de hanterar riskerna och hur 
de löser problemen. Grundbudskapet är att hållbarhetsrapporteringen ska tas på lika stort 
allvar, vara lika formaliserad och användas internt på företagen på samma sätt som den 
finansiella rapporteringen. 

Avslutningsvis 

Världens ledare har kommit överens om att målen ska vara uppnådda år 2030 och världen 
behöver öka takten för att nå dit. Idag har företagen större förväntningar på sig än vad de hade 
för några år sedan och får även mer hjälp av till exempel Global Compact. Med den nya 



 29 

hållbarhetslagen som omfattar företag i en storleksordning runt 250 och fler anställda, ökar 
Sverige takten ytterligare i att nå målen 2030. 
Global Compact vill låta de globala målen bli företagens polstjärna för att hitta nya 
samarbetsformer och nya hållbara lösningar som skapar konkurrensfördelar. 
Företag behöver få mer kunskap om komplexa förändringar och globala risker samt behovet 
av att agera. Företagen behöver gå på tvärs över olika branscher, ingen bransch kan lösa 
problemen själv eller skapa nya systemlösningar själv.  

”Tillsammans kan vi visa att företag som tar ansvar och hittar möjligheter i de globala målen 
kommer att bli marknadsledande i morgon”. / Lise Kingo 
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3	Intressenternas	förväntningar	och	företagets	anseende	
Här redogör jag för vilka företagets intressenter är och vilket ansvar företaget har inför 
intressenternas  förväntningar vad gäller hållbar utveckling. Jag reder ut hur kundernas 
förväntningar, problem och behov är utgångspunkten för ett företags affärsplan, genom 
modellen 5Vtill5P och hur ett företag skapar ett gott anseende på marknaden, ett starkt 
varumärke.  

3.1	Vilka	är	företagets	intressenter	

Archie B. Carroll ser på CSR utifrån företagets ansvar för de olika intressenterna , han skriver 
att det i huvudsak finns fem viktiga intressentgrupper; ägare, medarbetare, kunder, det lokala 
samhället och samhället i stort. 58 
Carroll resonerar kring hur man som företagsledare ska orientera sig bland intressenterna och 
deras krav och förväntningar. När intressenterna är en större grupp med samma krav väger de 
tyngre än om de är enskilda individer som ställer krav. Det är viktigt menar Carroll att göra en 
intressentanalys och sortera vilka intressenterna är som har krav på företaget och på vilken 
nivå deras krav ligger i CSR pyramiden. Är det på en ekonomisk, laglig, etisk eller 
filantropisk nivå. Utmaningen är sedan att hitta en vinn-vinn situation där samtliga 
intressenter uppnår sina mål baserade på deras unika förväntningar och krav.  

 
Enligt Carroll behöver man svara på följande frågor: 1) Vilka är intressenterna? 2) Vilka 
intressen har de på företaget? 3) Vilka utmaningar och möjligheter presenteras av våra 
intressenter?  4) Vilket CSR ansvar har vi till intressenterna vad gäller ekonomi, lag, etiskt 
och filantropiskt?) 5) Vilka stategier, aktiviteter eller beslut ska vi ta för att bäst hantera vårt 
ansvar? 

Enligt Carrolls omfattas ett företags etiska ansvar av hur de lever upp till de normer som 
kunder, medarbetare, aktieägare och samhället anser vara rättvisa och justa, normer som 
                                                
58 Carroll, 46 
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respekterar intressenternas moraliska rättigheter. Ibland har intressenterna lagliga krav på 
företaget, så som ägare, kunder och medarbetare via avtal, lagar eller regler. Men ibland är det 
moraliska krav som intressenterna ställer för att bli rättvist behandlade eller för att få delta i 
ett affärsmässigt beslut. Företagen behöver fatta ett beslut om vilka intressenter de ska lyssna 
på då de fattar olika affärsstrategiska beslut och vilka intressenter som väger tyngst.  

Avslutningsvis 

Från Carroll tar jag med mig hur man går tillväga när man hanterar intressenterna: 1) Vilka är 
intressenterna? 2) Vilka intressen har de på företaget? 3) Vilka utmaningar och möjligheter 
presenteras av våra intressenter?  4) Vilket CSR ansvar har vi till intressenterna vad gäller 
ekonomi, lag, etiskt, filantropiskt?) 5) Vilka stategier, aktiviteter eller beslut ska vi ta för att 
bäst hantera vårt ansvar? 

3.2	Intressenternas	olika	förväntningar	

Här redogör jag för intressenternas förväntningar på hållbarhet och hur det ökat de senaste 
åren, speciellt har kundernas intresse för hållbarhet ökat. 
Mats Qviberg, vd för Investments AB Öresund menade att det ökade intresset för socialt 
ansvarstagande gör att företagen får en ny roll och CSR hotar därför marknadsekonomin. Han 
menade att ett företag bidrar bäst till samhället genom att producera tjänster och produkter till 
bättre kvalitet och lägre pris än konkurrenterna. 59 Markus Storch, tidigare vd för AGA och 
styrelseledamot i en rad företag, höll med och sa att företaget ska drivas inom rådande lagar 
och av vinstintresse. Det är vinstintresset som får företag att tänka långsiktigt, att bry sig om 
sitt rykte, betala räkningar och hålla ingångna avtal. Ska företagare få nya huvudmän förutom 
sina ägare, frågar Storch? (Marcus Storch, Svenska dagbladet, 2006d).  
Samuel Mansell skriver i sin bok Capitalism, corporations and the social contract: a critique 
of stakeholder theory, att det etiska  ramverket för en marknadsekonomi kan inte tillåta en 
målsättning som omfattar någon annans intressents förväntningar än aktieägarnas. Med detta 
menar Masell att med många olika mål för olika intressenter är det lätt att tappa fokus och att 
ledningen för företaget inte vet vilka mål de ska fokusera på. Vill man att företaget ska bidra 
till CSR så gör man det genom att låta företaget maximera vinsten. 60 
Carroll beskriver hur det ekonomiska perspektivet förflyttats genom historien 61. Förr i tiden 
var företaget den enhet som producerade varor eller tjänster till kunder och hade inte som 
huvudmotiv att göra stora vinst. Men någonstans längs med den historiska vägen hände det 
något, företagens syfte blev vinstdrivande maskiner, som skulle maximera vinst och tillväxt. 
Företag behöver klara de ekonomiska målen inom ramen för lagen i det land företaget tillhör 
och behöver foga sig efter de regler som finns på varje lokal marknad. Företagets etiska 
ansvar omfattar de normer och förväntningar som kunder, medarbetare, aktieägare och 
samhället uppfattar som rätt och på en nivå högre än vad lagen kräver. Det fjärde steget är 
filantropi, företagets sätt att ta ett större ansvar än vad den etiska normen kräver, att hjälpa 
människor till ett bättre liv genom att skänka pengar eller låta medarbetarna ge tid till att 
hjälpa andra människor.  

                                                
59 Grafström, 13 
60 Samuel F.Mansell, Capitalism, corporations and the social contract: a critique of stakeholder theory, 
(Scotland: University of St Andrews: Cambridge University Press, 2013) 
61 Carroll, 40 
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Krav och förväntningar som intressenterna har på företaget kopplat till de globala 
målen 

I dag finns en mängd tvingande regler och frivilliga regler som styr företags verksamhet. Det 
finns tvingande regler som kan relateras till socialt ansvar, produktsäkerhet, 
konsumentinformation, arbetsmiljö, arbetstider, anställningsskydd, semester, mutor, 
korruption och miljöutsläpp. Dessa regler syftar till att företag tar ansvar för kunder, anställda 
och miljö.62 Utöver dessa regler finns även frivilliga regler till exempel uppförandekoder, 
rekommendationer och riktlinjer. Frivilliga regler ställer krav på att företag ska ta ett större 
socialt ansvar än vad lagen kräver. 

 

Mediebevakningen av företag styr mycket av vilka normer som gäller. Antalet artiklar i 
tidningar som handlar om CSR har ökat de sista 15 åren i så väl svensk som utländsk press 
och detta skapar ökad aktivitet hos företagen att engagera sig på olika sätt i CSR frågor.63 De 
sista tio åren har dessutom innehållet i affärspressens artiklar gått från kritiskt granskande till 
att visa att hållbarhet ger lönsamma affärer. Samtidigt som affärspressen lyfter CSR som en 
affärsmöjlighet, hyllar de sällan de som lyckas utan kritiserar de företag som de anser har 
misslyckats.64 

Investerarnas intresse för hållbarhet ökar. Idag finns det finasiella index för ansvarstagande 
företag, Dow Jones Sustainable Index och FTSE4Good, och standarder och riktlinjer för hur 
socialt ansvarstagande har utvecklats. Företag som tidigt kritiserades för bristande 
ansvarstagande är de som gått i bräschen för utvecklingen. 2007 kommunicerade 65% av de 
största börsbolagen i Norden och 2009 hade 95% av Europas 150 största börsnoterade företag 
en en sektion om CSR på sin webbplats. Att de allra största företagen varit tidiga med att ta 
till sig CSR frågorna är att de oftare blir kritiserade och granskade av aktieägare, 
intresseorganisationer, konsumentgrupper  och media.65 
 
Fler och fler kunder har idag både förväntningar och krav på att ett företag är med och bidrar 
till en bättre värld, eller att de åtminstone inte skadar sin omgivning. Jag använder ordet 
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förväntningar då jag pratar om de etiska krav kunderna har på företaget samt de filantropiska 
förväntningar kunderna har på företaget.  

 
Idag behöver kundernas förväntningar, problem och behov lösas på en högre nivå än tidigare 
med ett högre syfte än att vara billigast och coolast. Det vill säga för att kunna konkurrera på 
en marknad idag räcker det inte med lågt pris, bra kvalitet, det räcker inte heller att lägga till 
emotionella delar som förstärker kundens image tack vare den stora loggan på bröstet, idag 
behöver företagen också vara goda, visa att de är med och bidrar till en bättre värld, till de 
globala målen 2030. 

Om vi tänker oss att vi har ett problem vi behöver lösa, solskydd för huvudet, en hatt eller 
keps, eller en sjal, mössa. Det finns olika lösningar på problemet och kunden väljer den 
lösning som passar dem bäst, de studerar priset och kvaliteten, samt vilken image de får då de 
sätter på sig huvudbonaden. Vilken grupptillhörighet får kunden med olika huvudboander, att 
vara rätt inom sitt segment som kund är viktigt. Det vi ser idag är att fler och fler kunder vill 
göra hållbara val då de ska köpa något.  

Kundernas krav på hållbara lösningar ökar. Sustainable Brand Index har sedan 2011 listat de 
mest hållbara företagen i Norden.66 Studien baseras på 30.000 konsumentintervjuer. 
Sustainable Brand Index har delat upp konsumenterna i fyra olika grupper vad gäller deras 
förväntningar på hållbara lösningar. Så  här såg resultatet ut i procent 2017: 1) Ego – de som 
inte bryr sig var 24%. 2) Lagom – de som tycker att hållbarhet kan vara intressant 41%. 3) 
Smart – nyfiken och är intresserad av hållbara produkter och tjänster 28%. 4) Hängiven – de 
är väl förberedda och pålästa inför sina val 7%.  
Sustainable Brand Index drar slutsatsen att intresset för hållbara lösningar ökar bland 
konsumenter och att 35 procent av Sveriges befolkning anser att hållbarhet är viktigt. Jag drar 
även slutsatsen att det bara är 24% som inte bryr sig, alltså bryr sig 76% på något sätt. 

Svensk Handels Hållbarhetsrapport från 2016 säger : 

• Att 7 av 10 konsumenter anser det som viktigt att företagen de handlar av arbetar 
aktivt med hållbarhetsfrågor. 

• Nästan 3 av 5 konsumenter lägger idag mer pengar på hållbara varor än året tidigare.  
• 6 av 10 kunder säger att de medvetet avstått från att köpa en vara eftersom produkten 

eller varumärket kan ha en negativ påverkan på miljön eller samhället. 
Sammanfattningsvis säger Svensk Handel att allt mer tyder på att vi är inne i en fas där 
hållbarhetsarbetet inte längre drivs från påtryckarhåll utan till att vara något som företag 
proaktivt driver framåt. 

                                                
66 Sustaniable Brand Index, https://www.sb-index.com (hämtad 2018-06-01) 
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Avslutningsvis 

Qviberg och Storch har inte fel, men de är lite utanför sin tid. Företagens uppdrag är att lösa 
samhällets problem med nya produkter och tjänster till hög kvalitet och till så lågt pris som 
möjligt, med tillägget att vara med och bidra till ett hållbart samhälle eftersom kunderna 
förväntar sig det och ett företag behöver kunder för att vara lönsamma. 
Inte heller Mansell har fel då han utrycker problemet för ett företag att behöva nå för många 
mål samtidigt, då går företaget ned i spagat och tappar fokus. De har helt rätt att ett företag 
behöver ETT fokus och med möjligheten att få maximera vinsten. Men det ena behöver inte 
utesluta det andra i en tid då kundernas krav och förväntnignar ökar, investerarnas intresse 
ökar, mediebevakningen ökar och den påverkar samtliga intressenter. I Sverige finns 
dessutom ett gediget regelverk och lagar att förhålla sig till. 
Carroll säger att företagen behöver komma tillbaks till sin grundfunktion, sitt 
exitensberättigande på marknaden, att lösa kundernas problem och behov och då är det inte 
motsägelsefullt att jobba med hållbart företagande, det är en vinn-vinn strategi för alla 
intressenter och borde vara en självklarhet. 

3.3	Hållbarhet	och	delat	värde	ger	nya	möjligheter	

Här redogör jag för en rad olika artikelförfattares idéer om hur hållbarhet, de globala målen 
och affärsstrategier hör ihop tack vare intressenternas förväntningar, och undersöker om det 
finns andra mål att sikta på än de marknadsekonomiska.  

Porter och Kramer (2011) pratar om delat värde, det vill säga att företagens samhällsansvar 
måste utformas på ett sådant sätt att det både ger ekonomiskt värde för företaget och för 
samhället. I sin artikel pratar de om hur delat värde skulle kunna höja företagens status i 
samhället, som den goda kapitalisten.67 

Stuart L. Hart beskriver i sin artikel ”Beyond Greening: Stategies for a Sustainable world” att 
hållbar utveckling kommer att vara en av de största möjligheterna i företagens historia. Han 
delar upp samhällets ekonomier i tre olika nivåer; överlevnadsekonomier, marknadsekonomin 
och naturekonomin. Överlevnadsekonomi syftar till att möta de grundläggande behoven, så 
som mat och vatten. Marknadsekonomin med sin stora konsumtion leder till negativ 
miljöpåverkan. Naturekonomin är vad de ekologiska systemen och naturens resurser bidrar till. 
68 Dessa tre ekonomier menar Hart är i kollisionskurs med varandra och medverkar till 
miljöförstörelse, sociala problem, klimatförändringar och fattigdom. Hart menar att företagen 
har mycket att tjäna på att förstå samhällets ohållbara beteendemönster och att företagen 
behöver komma med lösningar på de problem som världen står inför. Företagen kan hitta 
strategiska möjligheter och ny konkurrenskraft inom ramen för en vision om ett hållbart 
samhälle. 
Ur ett företagsekonomiskt perspektiv och enligt Grafström handlar CSR idag om 
affärsstrategi och inte om välgörenhet.69 Det handlar om att koppla hållbar utveckling och de 
globala målen till företagets kärnverksamhet och affärsmodell, både definsivt genom att 
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68 Stuart L. Heart. Beeond Greening: Stategies for a Sustainable World. Harvard Business Review, januari-
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åtgärda de negativa fotavtryck företaget gör på omvärlden enligt Global Compacts tio 
principer men även att hitta nya möjligheter på marknaden genom de 17 globala målen. 
 
2016 publicerades Erling Holden, Kristin Linnerud och David Bannister artikeln ”The 
Imperatives of Sustainable Development”. Artikeln ger förslag på en ny modell utifrån de 
globala målen och utifrån tanken om att det ekonomiska perspektivet som tidigare har varit en 
av tre mätpunkter (socialt, ekologiskt och ekonomiskt lönsam) för CSR nu är borttaget. De 
kritiserar otydlighten i några av de globalal målen och beskriver sin modell som tre moraliska 
förhållningssätt: tillgodose mänskliga behov, säkerställa social jämlikhet/jämställdhet och att 
respektera miljön/planetens begränsningar. De föreslår att detta är de tre ben som hållbar 
utveckling bör stå på istället för CSR:s tre mätpunkter. Deras modell ger enligt dem en 
vägledning för hur vi begränsar mänsklig aktivitet och ekonomisk aktivitet.  
Mohammed Reza Salamat skriver i sin artikel ”Ethics of sustainable development: The moral 
imperative for the effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development” 
(2016) att den stora utmaningen är att få sikte på de två första dimensionerna i CSR, den 
sociala och den ekologiska så att de integreras med den ekonomiska tillväxten. När den 
ekonomiska tillväxten är målet för alla regeringar och beslutsfattare kan det bli svårt att 
motivera dem utifrån det sociala och ekologiska mål istället. Vidare diskuterar han om det 
verkligen är så att människans primära drivkraft är att sko sig själv, eller om det kan vara så 
att människan behöver leva i en balans mellan att tillgodose sina egna behov och andras, att 
göra gott för andra ger en bättre självkänsla. Han ställer några intressanta frågor: Är det 
moraliskt viktigt att nå de globala målen? Är det etiskt fel att sträva efter välstånd då vi 
förstör vår planet och tillfogar andra människor ett sämre liv? Är det moraliskt riktigt att vi 
bidrar till att förstöra klimatet på jorden och att förstöra för alla på planeten? Är det inte en 
mänsklig rättighet att få vara i naturen? Salamat argumenterar för att den ekologiska 
dimensionen av de globala hållbarhetsmålen måste integreras med den ekonomiska tillväxten. 
När den ekonomiska tillväxten är målet kan det bli svårt att motivera sociala och ekologiska 
mål istället.  
Det finns potentiella vinster för företag då de engagerar sig i de globala målen summerar 
Borglund som ; ökat kundvärde, nya möjligheter på nya marknader, attrahera nya kunder, mer 
motiverad och engagerad personal som vill stanna i företaget, minska risker och få tillgång till 
kapital.70 
John Elkington beskriver triple bottom line, TBL betyder att företag har tre resultat på den 
sista raden i bokslutet; people, planet, profit. 71 I en önskan om att minimera risker har allt fler 
investerare börja ställa krav på triple bottom line resultat.  
 

Avslutningsvis 

När jag summerar ovan artiklar säger de alla samma sak, det går inte att fokusera på de 
ekonomiska målen, pengar är ett resultat av företagts vision, affärsidé, värderingar, 
affärsstrategier och aktiviteter som tillsammans skapar ett ekonomiskt resultat. Med ett delat 
mål och ett samarbete kan vi tillsammans med kunder, företagare, medarbetare och ägare göra 
stor nytta för samhället. Med sikte på de globala målen skapas helt nya affärsmöjligheter för 
företagen. 
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AB 2012), 19 
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3.4	Företagens	behov	av	ett	gott	anseende,	ett	starkt	varumärke	

Jag går igenom definitionen av ett starkt varumärke utifrån kundens förväntningar och varför 
det är viktigt för företagen att ha ett gott anseende på marknaden. 

 

Ett gott anseende på marknaden kan summeras som intressenternas samlade bedöming av 
företaget. Att ha ett gott rykte på marknaden, ett stort anseendekapital är viktigt för företagare 
både för att attrahera och bibehålla kunder men även för att bibehålla och rekrytera de bästa 
medarbetarna och att locka investerare till företaget. I samband med Reputation Institutes 
undersökning i Svergie drog den svenske forskaren Tony Apéria slutsatsen att skandinavier 
vill vara stolta över ett företag, känna förtroende, beundra och respektera det. Över 90% av de 
som svarade på undersökning visste vad CSR är och ansåg att företag ska vara med och bidra 
till samhället.72 Även fast ett företag består av många olika avdelningar eller enheter så 
upplever omvärlden dem som en enhet, ett varumärke. Blir en del av företaget anklagat eller 
kritiserat för något drabbar det ofta hela varumärket.73 
 
Vi ska nu gå igenom varför det är viktigt för ett företag att ha ett gott anseende och vad det 
betyder för deras varumärke och lönsamhet. Ett starkt varumärke är ett företag som har ett 
gott rykte på marknaden. Där kunderna är så pass stolta, nöjda och trogna att de har blivit 
företagets bästa säljare. Ibland mäter man varumärken utifrån kännedom, det vill säga hur 
många som känner till företaget och dess produkter och tjänster. Och visst är det svårt att bli 
vald om ingen känner till att man existerar. Men för att bli vald behöver människor även tycka 
om företaget och sedan få ett erbjudande som de enkelt kan tacka ja till, om och om igen. 
Vi kan aldrig underskatta betydelsen av att vara omtyckt. Människor drivs av känslor och 
väljer ofta emotionellt och inte rationellt. Rationellt sett kan vi idag rada upp minst tio 
likvärdiga produkter eller tjänster i varje köpsituation. Hur ska man då kunna välja mellan 
dessa helt likvärdiga alternativ? Enligt de studier vi tidigare redovisat gör kunderna mer och 
mer hållbara val.  
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Nudie Jeans säljer coola, designade jeans. Företaget startades 2001 av Maria Erixon som då 
var chefsdesigner på Lee. Nudie Jeans har specialiserat sig på otvättad denim och blivit kända 
för principen att man inte ska tvätta sina jeans innan man använt dem i sex månader. De säljer 
sina produkter till hela världen och har dessutom 23 egna butiker. När jag först hörde talas om 
Nudie Jeans var de ett coolt varumärke med snygga designjeans och bra kvalitet. Ganska 
nyligen fick jag veta att alla deras kläder produceras i ekologisk bomull och är fairtrade 
producerade, vilket betyder att företaget är rädd om naturen och bryr sig om de människor 
som producerar bomullen och kläderna. I de egna butikerna lagar de trasiga jeans, och den 
som lagar kläderna sitter mitt i butiken vid sin symaskin. Idag tar Nudie Jeans in skickliga 
nyanlända för att hjälpa till med lagningen av kläder och med integrationen i det nya landet 
och språket. Man kan även beställa ett lagningskit i deras webbshop och få 20 procent rabatt 
på ett nya par jeans om man lämnar in det gamla paret samtidigt. De slitna jeansen säljs sedan 
som snyggt lagade jeans i deras secondhandsortiment. De jeans som inte går att laga blir till 
stolsdynor och trasmattor. 
 
För företag som är vana att hela tiden tjäna sista kronan kan Nudies idéer ses som 
skrämmande. Minskar inte försäljningen av nya jeans då de väljer att hjälpa kunderna att laga 
de gamla? Svaret är nej! Nudie Jeans ser tydligt hur deras försäljning ökar och hur mycket 
starkare deras varumärke blivit tack vare deras engagemang.  
 
I vår globala, digitala, transparenta och hållbara värld tycker vi mer om företag som inte alltid 
ska tjäna den sista kronan utan om dem som faktiskt bryr sig om sina kunder och världen på 
riktigt. För att kunderna ska bli företagets bästa säljare räcker det inte att göra kunderna nöjda, 
de behöver bli överraskat nöjda och stolta över sitt köp. Att kunder blir nöjda är något de 
förväntar sig, det ingår i köpet. Det är inget de skriver hem om eller berättar för kompisar. Det 
behöver hända något utöver vad de förväntat sig, då först börjar de berätta och tipsa om 
företaget till andra som till exempel Nudie Jeans där kunderna är stolta över att göra sina 
inköp av deras produkter. 
 
Vägen till överraskat nöjda kunder går från företagets löfte i marknadsföringen och 
försäljning hela vägen fram till leverans av produkten eller tjänsten, användninga av 
produkten/tjänsten och sedan eftermarknaden för produkten. Företaget lovar kunderna något 
speciellt i sin marknadsföring och försäljning för att vinna kunden. Från det löftet, till att 
kunden väljer företaget och hela relationen med kunden i alla kontaktytor med kund gäller det 
att leverera något utöver vad kunden förväntat sig, något etiskt och filantropiskt som företaget 
självt brinner för. Jag menar inte att företaget ska ge bort något gratis eller att de ska slå knut 
på sig själva hela tiden och hitta på nya saker varje dag. Jag menar att de behöver vara lite 
smarta och tänka igenom alla de kontaktytor 5P, i modellen 5Vtill5P (promotion, plats, 
produkt/tjänst, pris, personer) de har med kunden och där leverera något de inte förväntat sig. 

Avslutningsvis 

Det är lönsammare för ett företag att behålla sina kunder och sälja till befintliga kunder än att 
hela tiden jaga nya kunder. Kunder vill vara stolta över ett företag, känna förtroende, beundra 
och respektera det. När kunder dessutom mår bra av att bidra till andras nytta och glädje och 
inte bara tillfredsställa sina egna behov, talar även detta för att ladda sitt anseende med 
hållbara argument. Ett företag med högt anseende får återkommande, lojala kunder som 
dessutom bli företagets bästa säljare.  
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3.5	En	stark	vision	skapar	ett	starkt	varumärke	

Här redogör jag för modellen 5Vtill5P som integrerar hållbarhet redan i förtagets 
visionsarbete och kopplar de globala målen som en ledstjärna för företaget som sedan 
genomsyrar hela företagets affärsmodell och gör kunden till företagets bästa säljare.  

 

Modellen bygger på att ett företags 5V är roten till ett starkt varumärke, roten tas sedan ut i 
samtliga kontaktytor med kund, 5P. Låt mig förklara det kortfattat. Ett företags 5V är: 

• Visionen (ledstjärnan i företaget som knyter an till de globala målen) 

• Vem vänder sig företaget till (målgrupp/kunder) 

• Varför ska kunden välja företaget 

• Vad är företagets erbjudande och koncept 

• Värderingarna, företagets kultur 

Vad företaget erbjuder, till vem och varför de ska välja företaget är definitionen av en 
affärsidé. Roten 5V är den gemensamma nämnaren för; affärsplanen, varumärkesplattformen 
och hållbarhet. Dessa 5V bör ligga till grund för allt utvecklingsarbete inom företaget. Om 5V 
gör det är chansen stor att företaget utvecklas på ett enhetligt sätt i samtliga kontaktytor med 
kund och blommar ut i ett starkt varumärke. Kontaktytorna med kund ryms inom Philip 
Kotlers 5P: 

• Promotion (marknadsföring, PR och försäljning) 

• Plats (fysisk eller digital plats där företaget möter kunden) 
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• Produkt/tjänst (upplevs av kunden) 

• Pris (påverkar kundens upplevelse av varumärket) 

• Personer (de personer kunden möter direkt eller indirekt) 

När dessa 5P samspelar byggs ett starkt och hållbart varumärke.  

Med en hållbar vision, kopplad till de globala målen, som attraherar ledningen, medarbetarna 
och kunderna är det inte omöjligt att kunderna väljer företaget före alla andra på grund av 
företagets SSP, Sustainable Selling Points. (SSP är vår tids säljargument då kunderna röstar 
på det goda företaget.) 

Företaget lär känna målgruppens förväntningar, problem och behov och mejslar sedan fram 
sin affärsidé, Vad de erbjuder, till Vem och Varför kunden ska välja just dem, de kopplar 
även Värderingar till denna rot som ligger till grund för affärsplanen och varumärket. 

När företaget sätter en strategi för varje P genom att svara på vad varje P ska kännetecknas av 
i linje med 5V och sedan skapar aktiviteter inom varje P, med syfte att nå den hållbara 
visionen genom att göra kunden stolt över sitt köp och överraskat nöjd, är företaget med och 
bidrar till en bättre värld med sin expertis för samtliga intressenter.  

Bryan W. Husted och David B Hallen (2000) skriver i artikeln ”Är det etiskt att använda etik 
som strategi när det ökar lönsamheten att knyta an till CSR”. Är det etiskt att använda en etisk 
strategi av fel anledning frågar de. I artikeln analyserar de företags etiska strategier och 
föreslår i slutet ett förslag på gränser för hur företag bör förhålla sig strategiskt till etik. 
Artikeln berättar att många studier visar på ekonomiska fördelar då företag engagerar sig i 
CSR. Med strategier menar de planer och handling för att vinna konkurrensfördelar. Etiska 
krav kräver att man förbinder sig till en intention och att planen visar hur man ska ta sig till 
intentionen. Artikeln handlar om hur man med hjälp av intentioner, gör planer som skapar 
konkurrensfördelar via hur man uppför sig etiskt inom CSR.  
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Carrolls CSR pyramid består av olika ansvarsnivåer; en ekonomisk, en laglig, en etisk och en 
filantropisk nivå. Hur företagens ansvarfrågor ska definieras beror på företagets 
kärnverksamhet och expertis, vilken bransch de tillhör, i vilka länder de agerar och vilka 
förväntningar som företagets specifika intressenter har.74 Idag finns det helt nya förväntningar 
på företags åttaganden, många förväntar sig att företag tar ett större socialt ansvar som 
sträcker sig över lagar och regler och dessa aktiviteter ökar idag företags anseende.75 För 
tjugo år sedan såg det annorlunda ut, då var det få företag som jobbade med hållbarhet, där 
Body Shop är ett exempel.  
 
Modellen 5Vtill5P svarar fint med både Bryan W. Husted och David B Hallens tankar om är 
det etiskt att använda etik i sin strategi och med Carrolls CSR pyramid. När ett företag sätter 
sin vision kopplad till de globala målen och sedan låter hela sin affärsmodell genomsyras av 
den visionen, startar företaget uppifrån och ned i Carrolls CSR pyramid. Genom att starta i 
företagets vision engagerar de sig med filantropiska värderingar, företagets yttersta syfte är att 
vara med och bidra till de globala målen. När företaget sedan väljer att svara upp till 
intressenternas förvätningar tar de även ett etsikt ansvar, för att sedan följa lagen och ta ansvar 
för ekonomin. När ett företag redan i sin vision har ett högre syfte för sitt företag än 
ekonomisk tillväxt, makt och status engagerar de sig inte i CSR för att det endast är 
ekonomiskt lönsamt. 

Intressenternas förväntningar följer världens och samhällets utvecklingsriktning, ibland är det 
trender som kommer och går, ibland är det stora förändringar som sker i dignitet med ett 
paradigmskifte. Enligt Herbert Spencer är det den mest anpassningsbara som överlever och 
samma sak gäller för företag. De företag som kan anpassa sig snabbast till intressenternas 
förväntningar är de som överlever. Företagen behöver anpassa sig, men inte genom att vända 
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kappan efter vinden och bara leva efter kundernas krav och förväntningar, företaget förväntas 
ha en egen integritet, en egen etik och moral med en egen vision om framtiden. 

Avslutningsvis 

När ett företag kopplar sin vision till de globala målen visar företaget att de har ett högre syfte 
än sig själva, de vill vara med och bidra till en bättre värld i linje med sin kärnkompetens. När 
de sedan skapar en affärsidé som inkluderar sustainable selling points för att nå visionen och 
låter detta genomsyra hela affärsmodellen i samtliga kontaktytor med kund kan företaget bli 
lönsamt tack vare att de engagerar sig i de globala målen och tar ansvar utifrån ett 
filantropiskt perspektiv, ett etiskt, ett lagligt och ekonomiskt perspektiv.  

Med en sådan affärsfilosofi och modellen 5Vtill5P siktar företagen mot att göra kunden stolt 
och överraskat nöjd i sin ambition att nå de globala målen tillsammans. För att kunden ska 
kunna bli överraskat nöjd behöver medarbetarna må bra och brinna för visionen, när 
medarbetarna mår bra och lever varumärket i kropp och själ levererar de över förväntan till 
kunden, kunden blir överraskat nöjd och på det viset ökar försäljningen och ägarna får 
avkastning på sin investering. När kunden blir överraskat nöjd blir de företagets bästa säljare 
och det resulterar i att samtliga intressenter får en fin avkastning då de alla delar företagets 
vision.  
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4	Analysmodeller	
Här ska jag karaktärisera och klargöra analysmodeller som jag skapat med egna begrepp 
och distinktioner utifrån CSR pyramiden, Maslows behovshierarki och modellen 5Vtill5P, i 
enlighet med behovsutilitarismen och Philips fairplaymodell. 
Analysmodeller: 

4.1 De 17 globala målen och Maslowsbehovshierarki.  
4.2 Två-stegs-raketens intressentmodell.  

4.3 CSR Pyramiden, intressenterna och modellen 5Vtill5P.  
Analysmodellerna har vuxit fram under uppsatsskrivandet och jag har bland annnat inspirerats 
av Mohammed Reza Salamats tankar om hur vi kanske lättare kan motivera människor att 
göra gott för andra än ekonomisk tillväxt som motivator. Han frågar till exempel vad en skog 
är värd, en god kamrat eller ett liv. Han föreslår att vi ska införa en utilitaristisk etik i 
genomförandet av de globala målen, det bästa för de flesta, eller minsta möjliga skada. Tim 
Kasser inspirerar analysmodellerna genom att visa att människor som prioriterar externa 
värden så som makt, rikedom, status, position konsumerar mycket, mår sämre och släpper ut 
mer koldioxid. Deras tankar talar för att synliggöra människans behovsuppfyllnad på ett annat 
sätt än ekonomi och konsumtion. Den behovsorienterade utlilitarismen76, som utgår från att 
människan har fysiska och psykologiska behov för att överleva och trivas. Där de behoven 
definieras som möjligheten att tillfredställa grundläggande behov för överlevnad, samt 
trygghet, gemenskap, självrespekt, förståelse och sammanhang, självförverkligande och frihet. 
Här föddes tankarna till att synliggöra behovsuppfyllnaden genom Maslows behovshierarki 
istället för att gå omvägen via BNP och välfärd i ägandet av saker. 

Jag har inspirerats av utilitarismen sätt att se på intressenter, där en företagsledare bör 
fokusera på största tänkbara nytta för samtliga intressenter, det vill säga öka kundnyttan 
(inkluderat kundens familjer och vänner), samtidigt öka nyttan för medarbetare, leverantörer 
och samarbetspartners (samt alla deras familjer och vänner) och samtidigt öka nyttan för 
ägare (och deras familj/vänner) och nyttan för hela samhället och världen. För utilitarister är 
det bästa resultatet av en handling som räknas och som ger den totala lyckan för de flesta. I 
relation till CSR anser utlitarister att företag har en moralisk skyldighet att hela tiden värna 
om det bästa tänkbara resultatet, att maximera lycka för de flesta intressenterna. Enligt 
utlilitarismen är intressenterna alla de personer som kan känna lycka och lidande. Enligt 
behovutilitarismens utgår man från att definiera lycka utifrån hur väl vi tillfredsställer 
mänskliga behov och teorin går ut på att maximera nyttan för de flesta. Jag argumenterar för 
att den största nyttan ett företag kan göra för de flesta intressenterna startar med att ha en 
vision med ett högre syfte än företaget självt. Enligt utlitarismen spelar inte syftet med 
handlingen någon roll utan det är handlingens konsekvenser som räknas. Men med en god 
intention skapas fler goda handlingar. 
Mina analysmodeller har även inspirerats av Robert Phillips som säger att organisationer står 
och faller med relationen till sina intressenter. Han erbjuder ett nytt sätt att se på 
affärsverksamhet, han tror på en rättvis affärsfilosofi. Han menar att företag är de mest 
mäktiga sociala enheterna på jorden. De är vår tids stora institutioner som har stora resurser, 
som spänner över många länder och med makt att påverka många människors liv. Phillips 
argumenterar för en intressentmodell utifrån vad som är rättvist och hederligt, fairplay. 
Förväntningar på fairplay kommer i takt med att individer och intressegrupper samspelar för 
att uppnå något gott tillsammmans. Phillips argumenterar för att intressentmodellen fairplay 
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gör det möjligt att komma bort ifrån många av de problem som andra intressentmodeller 
brottas med. Vidare stärker principen om rättvisa intressentmodellen genom att föreslå en 
omkonceptualisering av affärsrelationen med intressenter, det nya konceptet är samarbete och 
partnerskap i en intention de vill uppnå tillsammans, där var och en får ut något specefikt för 
egen del.  

In i analysmodellerna har jag även tagit med mig Logsdon och Burke som argumenterar för 
att ett företag får ut mer av en affärsstrategi om den ligger i linje med CSR och 
sammansmälter med företagets affärsidé och mål för verksamheten, av den anledningen att 
företaget då bidrar med sin kärnkunskap och kommer därför att lyckas med det sociala 
projektet bättre än om man engagerar sig i projekt utan rätt kunskap, samt att detta även ger 
företaget konkurrensfördelar och den största tänbara lycka till de flesta intressenterna runt 
företaget, då intressenterna är aktieägare, medarbetare, kunder, leverantörer och hela 
samhället i sin miljö (naturen).  
 
Carroll inspirerar analysmodellen med CSR-pyramiden som sorterar företags olika 
ansvarsfördelningar gentemot sina intressenter. Det ekonomiska ansvaret, det lagliga, det 
etiska och det filantropiska. Carroll menar att det filantropiska ansvaret är ”grädden på moset” 
och handlar om hur företaget är med och bidrar till en bättre värld. Min insikt är att när 
företaget kopplar sin vision till de globala målen får de med alla lager, med skillnaden att man 
börjar uppifrån och jobbar sig nedåt i pyramiden: det filantropiska ansvaret, det etiska 
ansvaret som svarar mot intressenternas krav och förväntningar, samt det lagliga och det 
ekonomiska ansvaret.  
 
Mohammed Reza Salamats, Tim Kasser, Logsdon och Burke, Phillips, Collste samt Carrolls 
tankar stärker mina argument för modellen 5Vtill5P, eftersom modellen har sin utgångspunkt 
i företagets vision. När företaget kopplar sin vision till de globala målen har företaget en 
gemensam intention med resten av världen. Företaget får en gememsam intention tillsammans 
med sina medarbetare, leverantörer, kunder och ägare. Företaget bidrar till visionen genom 
sin expertis och kärnverksamhet genom att formulera sin affärsidé; vad är det vi erbjuder, till 
vem och varför ska de välja oss samt med sina värderingar för att sedan leva detta i samtliga 
kontaktytor med kund. När företaget har en gemensam intention med resten av världen är det 
lättare att omkonceptualisera konkurrens till samarbeten enligt Phillips. 
Deras tankar har även hjälpt mig att formulera några analysmodeller som syftar till att vara 
verktyg för företagsledare att diskutera kring för att själva hitta sina skäl till hur de bör 
förhålla sig till de globala målen. 

4.1	De	17	globala	målen	och	Maslows	behovshierarki	

I den behovsorienterade utlilitarismen utgår man från att människan har fysiska och 
psykologiska behov för att överleva och trivas. Där behoven definieras som möjligheten att 
tillfredställa grundläggande behov för överlevnad, samt trygghet, gemenskap, självrespekt, 
förståelse och sammanhang, självförverkligande och frihet. Maslows behovshierarki är en 
tydlig modell för att kartlägga intressenternas behov enligt behovsutlilitarismen. 

När de 17 globala målen syftar till att skapa en värld fri från fattigdom, en värld som är rättvis 
och jämlik, en fredlig värld som är trygg och säker där klimathotet är ett minne blott behöver 
de sorteras in i en behovshierarki för att tydligt kunna visa på skillnader mellan hur olika 
intressentgruppers behov tillgodoses. 

Med de 17 globala målen insorterade i Maslows behovhierarki vill jag föra en diskussion 
kring hur visualiseringen av hur de olika intressenternas behovsuppfyllnad kan skilja sig åt 
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och hur det kan hjälpa företagare att bli mer etiskt motiverade att leva efter de globala målen. 
Jag kommer att analysera Maslows behovshierarki med de 17 globala målen insorterade per 
steg, utifrån utilitarismens idé om störst nytta och lycka för de flesta som den rätta handlingen, 
samt fördelning av nytta och lycka mellan intressenterna enligt Phillips fairplaymodell.  
Intressentanalysen sker alltså genom att undersöka hur uppfyllelsen av de 17 globala målen 
påverkar intressenternas välmående enligt Maslows behovhierarki. Jag kan med det 
analysschemat föra ett resonemang kring nyttan med vad ett företag levererar som är utanför 
det ekonomiska resultatet. Det marknadsekonomiska perspektivet sätter jag åt sidan, 
marknadsekonomin är vår tids valda sanning, som många gånger skapar en skev världsbild för 
oss. För vem kan sätta ett pris på en kompis, på en skogspromenad, sin familj eller 
möjligheten att få leva tryggt och säker i ett fredligt samhälle utan klimathot.  

 

Första steget (5) i Maslows behovshierarki är överlevnad, mat, luft, vatten och sex. Andra 
steget (4) är trygghet säkerhet och stabilitet. Tredje steget (3) är gemenskap, kärlek och 
vänskap. Det fjärde steget (2) är självkänsla, makt och uppskattning. Det femte steget (1) är 
självförverkligande att bli allt man kan vara.  

Jag sorterar nu in de 17 globala målen in i Maslows behovshierarki utifrån mänskliga behov. 

Första steget: (mat, luft, vatten och sex) 1) Ingen fattigdom, 2) Ingen hunger 3) Hälsa och 
välbefinnande 6) Rent vatten och sanitet 14) Hav och marina resurser 13) Bekämpa 
klimatförändringen 15) Ekosystem och ekologisk mångfald.  

Ovanstående mål placeras på det första steget eftersom de alla bidrar till människans existens. 
Utan mat, hälsa, rent vatten, utan ett hav fullt med fisk och annat liv och utan ett beboeligt 
klimat överlever inte vi som människor, alltså ligger de målen på första steget. 

Andra steget: (trygghet; säkerhet och stabilitet) 4) God utbildning för alla 7) Hållbar energi 
för alla 8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 11) Hållbara städer och samhällen 
9) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 12) Hållbar konsumtion och produktion 16) 
Fredliga och inkluderande samhällen.  

Gemensamt för de mål som placeras på det andra steget är att de alla ger människan en trygg 
och säker plattform att stå på i livet. Med en god utbildning kan vi skaffa oss ett bättre jobb 
där vi tjänar mer pengar, på en arbetsplats med bra villkor. Vi behöver bo i en hållbar stad 
som är trygg och säker som drivs av hållbar energi där företagen i staden och i landet skapar 
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hållbara industrier och infrastruktur samt en hållbar produktion. I staden eller byn där vi bor 
behöver vi säkerställa att vi lever i fred och i ett inkluderande samhälle. 

Tredje steget: (gemenskap; kärlek och vänskap) 5) Jämställdhet10) Minska ojämlikhet 17) 
Genomförande och globalt partnerskap 12) Hållbar konsumtion och produktion 16) fredliga 
och inkluderande samhällen.  

De mål som har placerats på det tredje steget i hierarkin är samtliga nödvändiga för att vi ska 
ha en fin gemenskap, kärlek och vänskap. Vi behöver då leva helt jämställt och minska 
ojämlikheter, vi behöver vara i en gemenskap där vi genomför de globala målen tillsammans i 
partnerskap. Vi behöver konsumera mindre och dela produkter mellan varandra för att stoppa 
koldioxidutsläpp och vi lever i ett fredligt inkluderande samhälle. 

Jag tänker att de globala målen syftar till att ge människor ett fint liv, och för att skapa ett fint 
liv behöver vi människor få de grundläggande stegen i Maslows behovhierarki uppnådda. Det 
fjärde steget som är makt och uppskattning och det femte steget av självförverkligande, att bli 
allt man kan vara, är inte en mänsklig rättighet utan en mänsklig möjlighet som kan bli sann 
om de tre nedersta stegen är uppfyllda.  

Syftet med att sortera in de globala målen in i Maslows behovshierarki är att kunna resonera 
kring hur företaget svarar upp mot intressenternas behov kopplat till de globala målen både på 
individnivå och på gruppnivå och mäta välmående på ett mer riktigt sätt än rikedom, 
konsumtion och ägande i olika former. I en intressentanalys kan vi då jämföra 
behovsuppfyllelsen mellan de olika intressentgrupperna; medarbetare, kunder och ägare och 
på det viset synliggöra vad som är rätt enligt utilitarismen och vad som är rätt enligt Phillips 
fairplaymodell samt att visa hur de mänskliga behoven hör ihop med hur företaget jobbar med 
de globala målen. 

4.2	Två-stegs-raketens	intressentmodell	

Innan jag redovisar tvåstegsraketen kommer jag genom en intressentanalys visa varför jag 
fokuserar på kunden som primär intressent och vilka positiva konsekvenser det får för övriga 
intressenter då vi fokuserar på de kunder som väljer det goda företaget. 

Världens ledare har kommit överens om att målen ska vara uppnådda år 2030 och världen 
behöver öka takten för att nå dit. Global Compact vill låta de globala målen bli företagens 
polstjärna för att hitta nya samarbetsformer och nya hållbara lösningar som skapar 
konkurrensfördelar. Företagen behöver gå på tvärs över olika branscher, ingen bransch kan 
lösa problemen själv eller skapa nya systemlösningar själv.  

”Tillsammans kan vi visa att företag som tar ansvar och hittar möjligheter i de globala målen 
kommer att bli marknadsledande i morgon”. / Lise Kingo 

 
Om de globala målen ska kunna realiseras så går det inte att ensidigt fokusera på de 
ekonomiska målen. Pengar är ett resultat av företagets vision, affärsidé, värderingar, 
affärsstrategier och aktiviteter som tillsammans skapar ett ekonomiskt resultat. Med ett delat 
mål och ett samarbete kan vi tillsammans med kunder, företagare, medarbetare och ägare göra 
stor nytta för samhället. Med sikte på de globala målen skapas helt nya affärsmöjligheter för 
företagen. 
Enligt Carrolls resonemang är ägare, medarbetare, kunder, det lokala samhället och samhället 
i stort de fem viktigaste intressenterna. Så som verkligheten ser ut är det kunderna som 
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försörjer de andra intressentgrupperna. För att säkerställa den ekonomiska plattformen i CSR-
pyramiden krävs intäkter och de kommer från kunderna. Carroll anser att företagen behöver 
återerövra sitt existensberättigande på marknaden genom att vara den som löser problem och 
behov för intressenterna och inte enbart vara en vinstdrivande maskin.  
För att hantera sina intressenter behöver man kartlägga följande enligt Carrolls: 1) Vilka är 
intressenterna? 2) Vilka intressen har de på företaget? 3) Vilka utmaningar och möjligheter 
presenteras av våra intressenter?  4) Vilket CSR ansvar har vi till intressenterna vad gäller 
ekonomi, lag, etiskt, filantropiskt?) 5) Med vilka strategier, aktiviteter eller beslut hanterar vi 
bäst vårt ansvar?77 

Enligt Phillips fairplaymodell är intressenterna de som frivilligt har valt att samarbeta med ett 
företag. Jag tänker att kunderna är den grupp som lättast kan avsluta och påbörja en relation 
med företaget, medarbetare har en större relation och är mer beroende av företaget och har 
därför svårare att avsluta och påbörja en relation, ägarna och då speciellt grundarna till 
företaget, har en väldigt intim relation till företaget på ett helt annat sätt än både medarbetare 
och kunder. Utan kunder har inte företaget några intäkter och därför ingen möjlighet att ta ett 
ekonomiskt ansvar för någon. Kunden är den mest lättflyktiga intressenten och samtidigt den 
viktigaste, för utan kunder har vi inget företag. Jag ska citera en kollega, Rickard Weidstam, 
som frågade mig: ”Vet du vem som är starkast i en relation? Den som bryr sig minst.”  
Att hitta nya kunder är en stor investering för företag, det finns siffror som säger att cirka 20% 
av företagets omsättning går till försäljning och marknadsföring. Att ta hand om sina kunder 
på ett sådant sätt att kunderna bryr sig om företaget och vill vara med och bidra till företagets 
vision stärker relatione till kunden och ger företaget möjlighet att dela med sig av sina 
resurser till alla intressenter. 

Det är mer lönsamt för ett företag att behålla sina kunder än att hela tiden jaga nya kunder. 
Kunder vill vara stolta över ett företag, känna förtroende, beundra och respektera det. När 
kunder dessutom mår bra av att bidra till andras nytta och glädje och inte bara tillfredsställa 
sina egna behov, talar även detta för att ladda sitt anseende med hållbara argument. Ett företag 
med högt anseende får återkommande, lojala kunder som dessutom bli företagets bästa säljare. 
När kunderna blir företagets säljare då ger det verkligen förutsättningar för företaget att vara 
med och bidra till en bättre värld för alla intressenter. 
Enligt behovsutilitarismen gäller det att tillfredställa så många intressenter som möjligt utifrån 
deras grundläggande behov enligt Maslows behovshierarki. Störst nytta och välmående för de 
flesta. Med fokus på de kunder som väljer det goda företaget före andra företag, skapar det 
mest nytta för de flesta. 
Enligt Carrolls och Phillips resonemang kring intressenter väljer jag att fokusera på kunden 
som röstar på det goda företaget eftersom det ger goda konsekvenser för de flesta intressenter 
enligt behovsutilitarismen eller att fördela de positiva konsekvenserna på ett rättvist sätt 
mellan de olika intressentgrupperna enligt Phillips fairplaymodell. 

Tvåstegsraketen mot de globala målen 

Jag ska nu redogöra för tvåstegsraketen. Den visar hur vi genom att fokusera på kundens 
förväntningar, problem och behov, gör större nytta för alla de andra intressentgrupperna 
tack vare att kunderna röstar politiskt med plånboken för en bättre värld.  

                                                
77 Carrolls, 40 
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I tvåstegsraketen visar jag också att med en gemensam intention, en gemensam vilja att 
uppnå de globala målen 2030, kan vi omkonceptualisera affärsrelationer till olika 
samarbetsformer där var och en får ut vad de förväntar sig i förhållande till deras bidrag (in-
put) i samarbetet enligt Phillips fairplaymodell. 
Vi ser att fler och fler kunder gör medvetna, hållbara val och detta påverkar i sin tur företagets 
lönsamhet. Det finns företag som engagerar sig filantropiskt för att de själva tycker det är 
viktigt med hållbarhet, andra engagerar sig därför att samhället och kunderna förväntar sig det 
några gör det av lagliga skäl andra därför att hållbarhet visat sig vara lönsamt   
Tåstegsraketen är en modell som utgår ifrån att kunderna gör mer och fler medvetna och 
hållbara val, både som konsument och som inköpare på ett företag. Att engagera sig i de 
globala målen handlar därför om ett existensberättigande för företagen i och med att kunderna 
förväntar sig detta. På det här viset konkurrerar företagen om kundens plånbok utifrån hur väl 
företagen bidrar till en bättre värld. När företagen dessutom engagerar sig i de globala målen 
utifrån sin egen kärnverksamhet och expertis skapar de dessutom större nytta än om de 
engagerar sig i något helt utanför sin egen expertis. 

Jag använder nu Carrolls frågeställningar för att visa att tvåstegsraketen är en framgångsrik 
modell: 

1) Vilka är intressenterna? Vi fokuserar i tvåstegsraketen på kunderna eftersom de försörjer 
de andra intressenterna. Den primära gruppen är kunderna, den sekundära gruppen är 
medarbetare, ägare och samhället, men det betyder inte att de är mindre viktiga. Tack vare att 
kunden röstar på det goda företaget skapar det en god lönsamhet till företagets samtliga 
intressenter.  
 2) Vilka intressen har de på företaget? Kunderna förväntar sig och kräver att företagen bidrar 
till de globala målen och uppfyller deras behov utefter behovsutlilitarismen, visualiserad i 
Maslows behovshierarki. Kundens individuella behov enligt Maslows behovshierarki är olika 
beroende på vilka förutsättningar kunden har. De som redan har tillgodosett de tre första 
nivåerna i hierarkin har lättare att prioritera sin inköp för att bidra till en bättre värld än 
människor som kämpar för sin existens i extrem fattigdom. Här kan verkligen de människor 
som har god ekonomi en möjlighet att göra stor skillnad och på det viset dela med sig till 
resten av världen genom att företaget de gör affärer med, själva jobbar på samtliga nivåer i 
hela sin affärsmodell, både de lagliga kraven, de etiska och filantropiska enligt Carrolls CSR-
pyramid, i att nå de globala målen 2030. 
3) Vilka utmaningar och möjligheter presenteras av våra intressenter?  Nya affärsmöjligheter 
och nya konkurrensfördelar tack vare siktet på de globala målen redan i visionen. Utmaningen 
är att media kan kontrollera om företaget lever som det lär. Utveckla.  

4) Vilket CSR ansvar har företaget till intressenterna vad gäller ekonomi, lag, etiskt, 
filantropiskt? Kundernas och samtliga intressenters förväntningar är att företaget, inom ramen 
för vad som är etiskt rätt och vad som är rätt enligt lag, att vara ekonomiskt lönsam. 
Filantropiska dimensioner är som grädden på moset. Det blir lite kortfattat och för 
summerande. Argumentera mer för det du skriver.  
5) Vilka stategier, aktiviteter eller beslut ska vi ta för att bäst hantera vårt ansvar? Med 
tvåstegsraketen kopplar företaget sin vision till de globala målen utifrån den kärnverksamhet 
som företaget bedriver, för inom sin kärnverksamhet har företaget sin expertis och möjlighet 
att göra störst skillnad för att vi ska nå de globala målen 2030.  Utifrån företagets vision 
förfinar företaget sin affärsidé (Vad är det de erbjuder, till vem och varför ska kunderna välja 
dem) samt företagets värderingar. Med roten till företagets varumärke 5V (visionen, vad 
företaget erbjuder till vem, varför kunden ska välja dem samt värderingar) sätter de 5P 
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(promotion, plats, produkt/tjänst, pris, personer) strategier, kontaktytorna med kund, och 
skapar aktiviteter samt kort och långsiktiga mål som leder till de globala målen, agenda 2030. 

 
I tvåstegsraketen fokuseras det på kunden som väljer det goda företaget. Tillsammans med 
kunden tar företaget sig till sin vision, som är kopplad till de globala målen. När företaget 
sedan formulerar sin affärsidé och värderingar i sikte mot visionen och de globala målen kan 
vi omkonceptualisera konkurrens och hitta nya samarbetsformer där företagare tillsammans 
kan utveckla nya lösningar på dagens problem så att vi kan nå de globala målen. 

Om vi då tänker oss att på kundnivå/individnivå agerar kunder utifrån vilket steg de befinner 
sig på i Maslows behovshierarki. En människa som fått de tre första stegen tillgodosedda är 
mer benägen, har större möjlighet, att rösta med plånboken än de som kämpar för sitt 
existensberättigande.  

Två stegs raketens fokus blir därför att nå människor som har råd att rösta med plånboken, 
som väljer att handla av ett företag som är med och bidrar till de globala målen. På det viset 
kan vi omfördela resurserna i världen genom att de rika kunderna skapar en bättre värld för de 
som producerat produkterna eller tjänsterna. 

4.3	CSR	Pyramiden,	intressenterna	och	modellen	5Vtill5P	
Här för jag ett resonemang utifrån CSR pyramidens fyrdelade definition av företagets ansvar 
gentemot intressenterna utifrån en ekonomiska nivå, en laglig, en etisk och en filantropisk 
nivå och diskuterar sedan hur ett företag bör förhålla sig till de globala målen genom att 
använda både CSR pyramidens perspektiv, intressentkartan och modellen 5Vtill5P som har 
kundfokuset först och främst.  
 
Modellen 5Vtill5P:s syfte är att bygga ett gott varumärke där kunderna är stolta över sitt köp 
och där kunderna har blivit företagets bästa säljare. Kunden blir företagets bästa säljare då 
företaget levererar mer än vad kunden förväntat sig, att företaget gjort något extra. Det vill 
säga att företaget levererar efter ett högre syfte än de etiska förväntningarna och kraven, på en 
filantropisk nivå enligt CSR pyramiden. Om vi tar IKEA som exempel, de säkerställer att 
bomullen de köper in är ekologiskt odlad och att bomullsodlarna och deras medarbetare har 
det bra, det är etiska krav som de har på sig. Att de sedan ser till att barnen får gå i skola och 
utbilda sig ligger på en filantropisk nivå. 
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Carroll pekar ut företagets CSR ansvar 

Steg 1 består av ett ekonomiskt ansvar, att vara lönsam, det fundament som resten av stegen 
vilar på. Steg 2 i pyramiden är lagligt ansvar, att spela efter de regler som gäller. Steg 3 är ett 
etiskt ansvar, skyldigheten att göra det som är rätt och riktigt och undvika skada. Steg 4 är det 
filantropiska ansvaret, att vara en god världsmedborgare, att bidra till samhället och göra livet 
bättre för andra.   
5Vtill5P handlar om hur företaget bygger det goda varumärket 

5V är roten till affärsplanen som bygger det goda varumärket: Visionen för företaget, Vem är 
det företaget vänder sig till i huvudsak, Vad erbjuder företaget kunderna och Varför ska 
kunderna välja dem före andra samt företagets Värderingar.  
5P, kontaktytan med kund från löfte til leverans: Promotion (marknadsföring/försäljning), 
Plats (där man möter kund), Produkt/tjänst, Pris, Personer (medarbetarna på företaget) 
Intressentkartan 

 
Med CSR pyramiden och 5Vtill5P har vi två olika modeller där vi kan föra ett resonemang 
kring vad som händer då ett företag kopplar sin vision tilll de globala målen och låter hela sin 
affärsidé, affärsmodell samt alla kontaktytor med kund genomsyras av hållbar utveckling för 
att nå de globala målen och undersöka hur detta skapar en lönsamhet i företaget då företaget 
jobbar filantropiskt, etiskt och lagligt och vilka konsekvenser detta får för andra intressenter 
så som medarbetare, ägare, leverantörer och hela samhället.   
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5	Analys	och	slutsats	
I det här avsnittet kommer jag att svara på uppsatsens frågeställningar genom att använda de 
framtagna analysmodellerna och föra ett resonemang utifrån behovsutilitarismen och Phillips 
fairplaymodell. 
Det är nu dags att backa tillbaks till problemformuleringen och besvara den. Omvärlden 
ställer allt högre krav och har allt större förväntningar på att företag har en god balans mellan 
sitt sociala, ekologiska och ekonomiska ansvar för en hållbar utveckling så att de globala 
målen 2030 uppfylls. 
Företagsledare brottas idag med hur de ska vara med och bidra till en bättre värld, på vilket 
sätt och varför. Är det av ekonomiska skäl för att det stärker varumärket eller är det på grund 
av att lagen säger så, eller förväntar sig marknaden och alla intressenter att företag tar ansvar. 
Förväntar sig samhället även att företag tar ett större etiskt ansvar än vad intressenterna kräver, 
betyder det att företag behöver engagera sig i hållbarhet utifrån filantropiska värderingar.  

Företagsledare behöver ta ställning till hur de förhåller sig till de globala målen för att vi ska 
nå dem 2030, de behöver utveckla gynnsamma strategier för hur målen ska integreras i sin 
verksamhet för att ge ett gott resultat för samtliga intressenter.  
Jag börjar med att först svara på de underliggande frågeställningarna: 

5.1 Vilka etiska krav och förväntningar för de globala målen med sig på företagen och hur bör 
företagen förhålla sig till dessa? 
 
5.2 Innebär dessa krav och förväntningar att det är tillräckligt att företagen integrerar de 
globala målen i sin verksamhet, eller bör företagen integrera de globala målen av rätt skäl? 
Och vilka skäl är i så fall de rätta? 
För att avslutningsvis svara på hur näringslivet bör förhålla sig till de globala målen 5.3. 

5.1	Vilka	etiska	krav	och	förväntningar	för	de	globala	målen	med	sig	på	företagen	
och	hur	bör	företagen	förhålla	sig	till	dessa?	

Jag kommer först summera de etiska krav och förväntingar företagen har på sig vad gäller de 
globala målen och sedan använda de olika modellerna inom ramen för behovsutlilitarismen 
och Phillips fairplaymodell för att svara på hur företagen bör förhålla sig til dessa krav och 
förväntningar. 

Vilka är de etiska krav och förväntningar som de globala målen för med sig? 

För att klara av att nå de globala målen till 2030 kommer det verkligen krävas en enorm 
ansträngning och förändring av världen samt av vår världsbild, där har företagen ett stort 
ansvar och en stor roll att spela, skriver Lise Kingo, verkställande direktör på FN:s Global 
Compact.78  
Vi kan inte blunda för verkligheten då vår planet är under stort tryck, mänskligheten utövar 
negativa förändringar i den globala miljön som resulterar i klimatförändringar genom 
skogsskövling, brist på mångfald, försurning av haven, jorderosion och föroreningar. Vi 
behöver se över energiövergången, förändra regleringar och reducera kostnaderna för 
förnybar energi. Omsorgen om energisäkerhet kommer att förändra energimarknaden. 
Anställningsformen är under förändring. Automatiseringen kommer fortsätta att minska 
                                                
78 Making Global Goals to Local Business Summit, 3 



 51 

behovet av arbetskraft i industrin, vi har ännu inte sett vad den nya automatiseringen kommer 
att bidra till.  
Världen har kommit till vägs ände vad gäller tron på att planeten har oändliga resurser. Vi 
behöver idag ytterligare tre planeter för att möta den mänskliga konsumtionen 2050. 
Tillgången till vatten, mat och energi är en utmaning vi behöver lösa. Befolkningen kommer 
att passera 8 miljarder år 2030, med störst tillväxt i låginkomstländerna. De västerländska 
ländernas framtid står inför en ökad åldrad befolkning och minskad tillgång till arbetskraft, 
medan utvecklingsländerna har många unga individer. Lokalt entreprenörskap växer till mer 
hållbara livsstilar, en tillbakagång från globaliseringen. Den globala medborgaren försöker 
rota sig lokalt och knyta an till det lokala mer och mer. 

Kunder, medarbetare, investerare, media och hela samhället är mer välinformerade än 
någonsin och har stora förväntningar på att företagen är med och bidrar till en bättre värld.  

Många kunder använder sin köpkraft politiskt för att vara med och bidra till en bättre värld. 
Sustainable Brand Index drar slutsatsen att intresset för hållbara lösningar ökar bland 
konsumenter och att 35 procent av Sveriges befolkning anser att hållbarhet är viktigt. Man 
kan även dra slutsatsen att det bara är 24% som inte bryr sig, alltså bryr sig 76% av alla 
konsumenter, från att medveten konsumera hållbart till att välja bort vissa produkter. Svensk 
Handel säger sammanfattningsvis i deras hållbarhetsrapport 2016 att allt mer tyder på att vi är 
inne i en fas där hållbarhetsarbetet inte längre drivs från påtryckarhåll utan till att vara något 
som företag proaktivt driver framåt.  

Ovanpå detta har vi den svenska hållbarhetslagen som svarar mot FN:s 17 globala mål, utifrån 
EU:s direktiv. Syftet med den nya hållbarhetslagen är att öka takten på svenskt näringslivs 
engagemang i hållbarhetsfrågor.  

Ett företags etiska ansvar omfattar enligt Carroll de normer och förväntningar som kunder, 
medarbetare, aktieägare och samhället uppfattar som rätt och på en nivå högre än vad lagen 
kräver. Enligt Carroll behöver ett företag skapa ekonomisk lönsamhet inom ramarna för vad 
lagen och reglerna kräver samt uppfylla de etiska förväntningarna och gärna utifrån en 
filantropisk dimension.  

Hur bör företagen förhålla sig till dessa krav och förväntningar enligt 
behovsutilitarismen förtydligad i Maslows behovshierarki? 

Mohammed Reza Salamat diskuterar om det verkligen är så att människans primära drivkraft 
är att sko sig själv eller om det kan vara så att människan behöver leva i en balans mellan att 
tillgodose sina egna behov samtidgt som hen tillgodoser andras behov. Han menar att göra 
gott för andra skapar en bättre självkänsla.  
Företagen bör förhålla sig till de globala målen genom att skapa mesta tänkbara nytta för 
samtliga intressenter och åsamka så lite skada på så få som möjligt. Jag börjar med att 
teoretiskt testa tanken om att användaanalysmodellen ”De 17 globala målen och Maslows 
behovshierarki”.  
Företag kan göra undersökningar om hur väl olika intressenter mår genom att skapa 
frågebatterier som ger svar utifrån Maslows behovshierarki stället för NKI (nöjdkundindex) 
och nöjd medarbetare index. Med svar från en sådan undersökning, som klart påvisar olika 
intressentgruppers behovsuppfyllnad, kan vi då jämföra mellan vilket steg i i Maslows 
behovshierarki som kunderna befinner sig på, vi kan även undersöka vilken nivå medarbetare 
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(även leverantörernas medarbetare) och ägare befinner sig på och undersöka vad företaget 
behöver göra för att se till att så många människor inom intressentgrupperna får ut så stor 
behovsuppfyllnad som möjligt för de flesta.  

När vi sedan visar de17 globala målen insorterade i Maslows behovshierarki visar det tydligt 
hur företaget kan förhålla sig till de globala målen genom att låta samtliga intressenter nå så 
högt som möjligt i behovvshierarkin och även synliggöra skillnader mellan intressentgrupper. 
Tänk när producenter behöver kvalitetscertifiera sig på det här viset för att visa kunden vad 
företaget är med och bidrar till och vad kunden genom sitt köp är med och bidrar till. 
 

 

Företagen behöver leva efter Maslows behovshierarki kopplat till de globala målen både 
internt och externt, i en vinn-vinn situation för samtliga intressenter; med fokus på kunder, 
ägare, medarbetare och leverantörer. På det här viset sätter vi samtliga intressenter ”runt 
samma matbord” och synliggör hur väl resurserna fördelas så att de flesta får det så bra som 
möjligt enligt behovsutilitarismen. 

När de flesta intressenterna, (de många människorna), ägare, medarbetare, leverantörer, 
kunder, samhället, nationen och hela världen genom FN har stora förväntningar på 
näringslivet är det enligt behovsutlilitarismen rätt att leva upp till de många intressenternas 
behov enligt Maslows behovshierarki. 
När de 17 globala målen är uppnådda lever alla i världen (samtliga intressenter) på Maslows 
behovshierarkis nivå 3 och däröver. Mest nytta för de flesta då vi vet att vare sig människor 
eller jorden blir lyckligare av för mycket pengar och konsumtion. 

Ett företag är ett mindre eller större ”samhälle” på jorden, beroende på företagets storlek, och 
kan i sig självt tillsamamns med medarbetare, leverantörer, ägare, kunder säkerställa att alla 
mår bra av att leva i en balans mellan att tillfredsställa sina egna behov och att tillfredsställa 
andras behov.  

Med behovsutilitarismens störst nytta och lycka för de flesta och där störst nytta och lycka 
defineras som uppfyllelse av Maslows samtliga behov i hierarkin, förefaller det sig etiskt 
riktigt att de flesta på jorden ska få nå så många trappsteg som möjligt oavsett om man är 
kund, ägare, medarbetare, leverantör eller om man är nästa generation. Med en analysmodell 
som visar intressenternas globala måluppfyllnad enligt Maslows behovshierarki i förhållande 
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till de olika grupperna; medarbetare,leverantörer, kunder och ägare blir det tydligt om det är 
några få som får ut mest nytta på bekostnad av de många. När vi sedan kopplar in de 17 
globala målen in i Maslows behovshierarki har vi integrerat hållbarhet in i intressenternas 
behovsuppfyllnad. På det viset borde näringslivet förhålla sig till de globala målen enligt 
behovsutilitarismen. 

Hur bör företagen förhålla sig till dessa krav och förväntningar enligt Phillips 
fairplaymodell förtydligad i Maslows behovshierarki? 

Samhället är ett samarbetsprojekt med syfte att vinna ömsesidiga fördelar. Men det finns en 
intressekonlikt i samarbetet eftersom människor inte är likgiltiga inför den ekonomiska 
utdelningen, och de flesta vill hellre ha en större del av det ekonomiska utbytet än en mindre 
andel. Generellt sätt består Phillips fairplaymodell av Rawls centrala idé; frihet och rättigheter, 
inkomst och välstånd och självrespekt ska fördelas lika mellan människor, en olik fördelning 
skulle endast kunna komma till stånd om det gagnar de minst gynnade. Enligt Phillips 
fairplaymodell ska utdelningen från ett företag delas mellan intressenterna i linje med den 
arbetsinsats som intressenten bidragit med till företaget. 

De globala målen omfattar de mänskliga rättigheterna och genom Maslows behovshierarki 
kan vi sätta en rättvis ram runt allas rätt till lika stora friheter och jämlika sociala och 
ekonomiska möjligheter ordnade så att de kan väntas vara lika för alla. Här fyller Maslows 
behovshierarki med de globala målen insorterade per steg en funktion. Man skulle kunna 
tänka sig att när alla intressentgrupper har nått steg tre i Maslows behovshierarki så är 
resurserna rättvist fördelade att nå något steg högre i behovshierarkin kan vara i proportion till 
sin arbetsinsats.  
Enligt Robert Phillips fairplaymodell kan ett företag avgränsa vilka som är intressenter genom 
att definiera dem som de grupper som frivilligt samarbetar med företaget. Utifrån Phillips bör 
ingen intressentgrupp få lida för att de flesta får det bättre. Tack vare de 17 globala målen 
insorterade i Maslows behovshierarki kan vi synliggöra orättvisor. Alla intressenter bör vara 
på nivå tre i Maslows behovshierarki.  

Phillips fairplaymodell innebär bland annat att söka rättvisans natur genom att fråga vilka 
principer människor skulle välja om de valde under en omständighet som förhindrade dem 
från att veta vilken position de själva skulle hamna i och är okunniga om vilken intressent de 
är; ägare, medarbetare eller kund. Modellen ger även en hänvisning om hur vi balanserar 
intressenternas behovsuppfyllnad mellan varandra, det vill säga i proportion till vad man 
bidragit till i samarbetet. 

Utifrån detta resonemang står det helt klart att företagen behöver kartlägga intressenternas 
behovsuppfyllnad via Maslows behovshierarki och säkerställa att samtliga intressenter 
hamnar på nivå 3 i Maslows behovhierarki, att nå utöver nivå 3 beror på arbetsinsats. 

Hur bör företagen förhålla sig till de globala målen enligt Tvåstegsraketen? 

Jag börjar med att redogöra generellt för tvåstegsrakens idé  och fortsätter sedan 
resonemanget utifrån behovsutlitarismen och Phillips fairplaymodell. Tvåstegsraketens idé är 
att när företagen engagerar sig i de globala målen genom att sätta sin vision för företaget, i 
linje med de globala målen, kan företagen bjuda in kunderna och andra intressenter och andra 
samarbetspartners till att nå de globala målen tillsammans med dem. De kan dessutom 
rekrytera och bjuda in medarbetare och leverantörer till företaget för att nå de globala målen 



 54 

och nya investerare (ägare). Med en tydlig vision vet intressenterna varför de ska ha en 
relation till företaget.  
 
Enligt Mansell bör ett företag inte splittra sig i för många olika mål. Genom att sätta en vision 
för företaget uppnås det fokus som Mansell pratar om. Qviberg och Storch har inte fel, 
företagens uppdrag är att lösa samhällets problem med nya produkter och tjänster till hög 
kvalitet och till så lågt pris som möjligt, med tillägget att vara med och bidra till ett hållbart 
samhälle eftersom samtliga intressenter förväntar sig det.  

 

Tack vare att kunderna mer och mer väljer hållbara produkter och tjänster, blir det en 
konkurrensfördel att lyfta fram hållbara, goda argument till varför kunderna ska välja 
företagets produkter och tjänster. Det unika säljande budskapet är nu det goda budskapet med 
sustainable selling points, alltså konkurrerar företagen om att vara det mest hållbara 
alternativet för att bli valda.  

Tack vare att kunderna väljer det goda företaget som jobbar för att nå de globala målen ger 
det goda konsekvenser för medarbetare (läs även in leverantörers medarbetare), i form av att 
jobba på en hållbar arbetsplats som lever de globala målen i sin verksamhet, men även att som 
medarbetare få vara med och bidra till något som är större än sig själv, ägarna får även de 
tillfredsställa sina behov enligt Maslows behovshierarki både i att nå något större än dem 
själva, men även att företaget blir ekonomiskt lönsamt eftersom de har de starkaste 
konkurrensfördelarna och får flest kunder. Medarbetarna får också en ekonomisk ersättning i 
form av lön när företaget är lönsamt.  

När företagen sedan kan omkonceptualisera konkurrens till samarbete, tack vare att de har en 
gemensam intention i att nå de globala målen tillsammans med andra företagare, vinner 
samhället på att ha många företag som alla samarbetar för att nå de globala målen. Med en 
delad vision kan vi tillsammans; kunder, företagare, medarbetare, leverantörer och ägare göra 
stor nytta för samhället. Med sikte på de globala målen skapas helt nya affärsmöjligheter för 
företagen och deras samarbeten. 
En rättvis vinn-vinn situation för alla och vi når då tillsammans FN:s 5P: 

• People: Vi ska utrota extrem fattigdom och hunger och ge alla människor ett värdigt, 
jämlikt liv i en hälsosam miljö.  
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• Planet: Vi ska rädda planeten och säkerställa hållbar konsumtion och produktion, 
hållbar hantering av naturresurser och åtgärder mot klimatförändringar så planeten kan 
tillgodose framtida generationers behov. 

• Prosperity: Vi ska säkerställa att alla människor får leva i välmåga och ha 
meningsfulla liv och att ekonomisk, social och teknologisk utveckling sker i harmoni 
med naturen. 

• Peace: En värld fri från rädsla och våld, där vi lever i fredliga, rättvisa och 
inkluderande samhällen. 

• Partnership: Vi ska mobilisera de medel som för att genomföra de globala målen 
genom ett globalt partnerskap för hållbar utveckling, med deltagande av alla länder, 
alla berörda parter och alla människor. 

Hur	bör	företagen	förhålla	sig	till	dessa	krav	och	förväntningar	enligt	Phillips	fairplaymodell	
förtydligad	i	Tvåstegsraketen?	

Ett företag är ett slags ”samhälle” som sträcker sig över nationsgränser vilket bidrar till 
nya ”gränslösa samhällen”. Idag spänner företag över många länder och har dessutom åtagit 
sig uppgifter som tidigare sköttes av stat, landsting och kommun så som utbildning, omsorg, 
hälsa och sjukvård. Företag behöver anpassa sig till olika länders politik, kultur, religion och 
lagar. De globala målen är världens gemensamma mål, mål som 193 länder kommit överens 
om tillsammans. Tänk när alla nationer, organisationer och individer ansluter sig till samma 
riktning, till de globala målen.  
Phillips fairplaymodell omkonceptualiserar affärsrelationer. Intressenter kan samspela med 
varandra i en gemensam intention där var och en får ut något specifikt för egen del i 
proportion till vad man bidragit med. 

Enligt Phillips kan nya samarbeten uppstå då de olika aktörerna har en gemensam intention 
men vinner olika fördelar beroende på arbetsinsats. När företagen då sätter en vision för sitt 
företag i linje med de globala målen och genom det tillfredsställer och balanserar de olika 
intressenternas förväntningar på ett rättvist sätt, skapas konkurrensfördelar och nya 
samarbeten med andra företag.  
De olika intressenterna har oftast helt olika förväntningar på företaget och olika utdelning, 
med ett gemensamt samhällsprojekt, att vara med och bidra till något som är större än 
företaget självt där alla vinner ömsesidiga fördelar är ett nytt affärskoncept.  

När företaget definierar en vision kopplad till de globala målen med tydliga mål, vilka som är 
med i gruppen, vad som ska räknas som ett bidrag till att nå målen och att man är överens om 
utdelningen vid måluppfyllelsen, oavsett vilken position man har, finns förutsättningarna för 
att nå de globala målen enligt Phillips fairplaymodell. 

Hur	bör	företagen	förhålla	sig	till	dessa	krav	och	förväntningar	enligt	behovsutilitarismen	
förtydligad	i	Tvåstegsraketen?	

Företagsledare behöver se världen utifrån ett bredare perspektiv, eftersom handeln i dag är 
global. Genom FN har världens ledare ett gemensamt ansvar att uppnå de globala målen 
tillsammans på tvärs genom nationer, organisationer, religioner och politik.  

Utifrån behovsutilitarismen sätt att se på intressenter bör en företagsledare fokusera på största 
tänkbara nytta för samtliga intressenter, det vill säga öka kundnyttan (inkluderat kundens 
familjer och vänner), samtidigt öka nyttan för medarbetare, leverantörer och 
samarbetspartners (samt alla deras familjer och vänner) och samtidigt öka nyttan för ägare 
(och deras familj/vänner) och nyttan för hela samhället och världen. För utilitarister är det 
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bästa resultatet som räknas, det resultat som summerar den totala lyckan för de flesta. I 
relation till de globala målen anser utlitarister att företag har en moralisk skyldighet att hela 
tiden värna om det bästa tänkbara resultatet, att maximera lycka för de flesta intressenterna. 
Enligt utlilitarismen är intressenterna alla de personer som kan känna lycka och lidande. 
Enligt behovutilitarismens utgår man från att definiera lycka utifrån hur väl vi tillfredsställer 
mänskliga behov och teorin går ut på att maximera nyttan för de flesta. 
Företagen kan tack vare en gemensam vision kopplad till de globala målen skapa största 
tänkbara nytta för samtliga intressenter tack vare tvåstegraketens tankesätt. 

Hur bör företagen förhålla sig till dessa krav och förväntningar enligt Phillips 
fairplaymodell och behovsutilitarismen förtydligad i CSR pyramiden, 
intressentkartan samt 5Vtill5P? 

Här för jag ett resonemang utifrån CSR pyramidens nivåindelning av företagets ansvar mot 
intressenterna på en ekonomiska nivå, laglig, etisk och filantropisk och diskuterar hur ett 
företag bör förhålla sig till de globala målen genom att använda både CSR pyramidens 
perspektiv och modellen 5Vtill5P (som har kundfokuset först och främst) samt vilka 
konsekvenser detta får för övriga intressenter. Resonemanget ligger i linje med 
behovsutilitarismen som utgår från att människan har fysiska och psykologiska behov för att 
överleva och trivas. Där de behoven definieras som möjligheten att tillfredställa 
grundläggande behov för överlevnad, samt trygghet, gemenskap, självrespekt, förståelse och 
sammanhang, självförverkligande och frihet. Jag utgår även från Phillips fairplaymodell som 
avgränsar intressenter till de grupper som frivilligt samarbetar med företaget. Företagen ska 
fortfarande konkurrera om att bli valda av kunderna, men tanken är att man konkurrerar om 
att vara det mest hållbara företaget som siktar mot de globala målen.  
 
Modellen 5Vtill5P:s syfte är att bygga ett gott varumärke där kunderna har blivit företagets 
bästa säljare. Kunder blir företagets bästa säljare då företaget levererar mer än vad de 
förväntat sig av företaget, att företaget gjort något extra. Det vill säga att företaget levererar 
högre än de etiska förväntningarna och kraven, att de levererar på en filantropisk nivå enligt 
CSR pyramiden. Om vi tar IKEA som exempel igen, de säkerställer att bomullen de köper in 
är ekologiskt odlad och att bomullsodlarna och deras medarbetare har det bra, det är etiska 
krav som de har på sig. Att de sedan ser till att barnen får gå i skola och utbilda sig ligger på 
en filantropisk nivå i linje med deras vision ”Att skapa en bättre vardag för de många 
människorna”.  

5Vtill5P: 
För att följa modellen 5Vtill5P sätter vi visionen kopplad till de globala målen och den goda 
kunden i fokus. 5V är roten till affärsplanen som bygger det goda varumärket: Visionen för 
företaget, Vem är det företaget vänder sig till i huvudsak, Vad erbjuder företaget kunderna 
och Varför ska kunderna välja dem före andra samt företagets Värderingar.  
5P, kontaktytan med kund: Promotion (marknadsföring/försäljning), Plats (där man möter 
kund), Produkt/tjänst, Pris, Personer (medarbetarna på företaget) 
När kunderna väljer Ikea framför andra alternativ tack vare deras hållbarhetsarbete kommer 
detta leda till att fler intressenter (medarbetare, leverantörer, ägare och samhället) får ett bättre 
liv. När Ikeas kunder dessutom är stolta över sitt köp blir kunderna Ikeas bästa säljare. 
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Carroll pekar ut företagets ansvar i relation till en viss intressentgrupp. Vilka intressenter står 
på varje steg i pyramiden? Vilka intressenter har företaget ett ekonomiskt ansvar för, vilka har 
företaget ett ansvar enligt lag mot, inför vilka intressenter har företagets ett etiskt ansvar och 
filantropiskt?   
CSR Pyramiden: 

Steg 1 består av ekonomiskt ansvar, att vara lönsam, det fundament som resten av stegen vilar 
på. Steg 2 i pyramiden är lagligt ansvar, att spela efter de lagar och regler som gäller. Steg 3 
är etiskt ansvar, skyldigheten att göra det som är rätt och riktigt och undvika skada. Steg 4 är 
det filantropiska ansvaret, att vara en god världsmedborgare, att bidra till samhället och göra 
livet bättre för andra.   
När jag tittar på CSR-pyramidens olika nivåer ser jag möjligheten att låta varje steg kopplas 
ihop med de andra stegen. Det är möjligt om vi börjar uppifrån och ned i pyramiden genom 
att starta med ett visionsarbete för företaget som har ett högre syfte än företaget själv. Ett 
syfte att vara med och bidra till en bättre värld. Då företaget kopplar sin vision mot de globala 
målen integreras pyramidens steg med varandra genom en röd tråd, från de globala målen, till 
visionen, till det filantropiska steget, genom det etiska, det lagliga och det ekonomiska. 

 
För att hantera sina intressenter behöver man kartlägga följande enligt Carroll: 1) Vilka är 
intressenterna? 2) Vilka intressen har de på företaget? 3) Vilka utmaningar och möjligheter 
presenteras av våra intressenter?  4) Vilket CSR ansvar har vi till intressenterna vad gäller 
ekonomi, lag, etik, filantropi?) 5) Med vilka stategier, aktiviteter eller beslut hanterar vi bäst 
vårt ansvar? 
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1) Vilka är intressenterna? Vi fokuserade i tvåstegsraketen på de goda kunderna eftersom de 
försörjer de andra intressenterna. Den primära intressenten är kunderna, den sekundära 
gruppen är medarbetare, ägare och samhället, men det betyder inte att de är mindre viktiga. 
Det är bara kunden som bidrar till företagets intäkter, utan kunder finns inget företag. Tack 
vare att kunden röstar på det goda företaget skapar det en god lönsamhet till företagets 
samtliga intressenter.  
 2) Vilka intressen har de på företaget, både kunderna och övriga intressenter? De förväntar 
sig och kräver att företagen bidrar till de globala målen och uppfyller deras behov utefter 
behovsutlilitarismen eller enligt Phillips fairplaymodell, visualiserad i Maslows 
behovshierarki. Kundens individuella behov enligt Maslows behovshierarki är olika beroende 
på vilka grundförutsättningar kunden har. De som redan har tillgodosett de tre första nivåerna 
i hierarkin har lättare att rösta politiskt med plånboken än om man jämför med människor som 
kämpar för sin existens i extrem fattigdom. Här kan verkligen de människor som har 
ekonomisk möjlighet att göra stor skillnad dela med sig till resten av världen genom att välja 
vilket företag de gör affärer med. Intressenterna har förväntnignar på att företaget tar ansvar 
på samtliga nivåer i hela sin affärsmodell, både de lagliga kraven, de etiska och filantropiska 
enligt Carrolls CSR-pyramid, i att nå de globala målen 2030. 

3) Vilka utmaningar och möjligheter presenteras av våra intressenter?  Nya affärsmöjligheter 
och nya konkurrensfördelar i takt med nya samarbeten för att lösa dagens problem med helt 
nya hållbara lösningar, enligt tvåstegsraketen tänk. Utmaningen är att ta man kan bli 
kontrollerad av media om företaget lever som det lär. 

4) Vilket CSR ansvar har vi till intressenterna vad gäller ekonomi, lag, etiskt, filantropiskt? 
Kundernas och omvärldens förväntningar är att företaget, inom ramen för vad som är etiskt 
rätt och vad som är rätt enligt lag, att vara ekonomiskt lönsam. Filantropiska dimensioner är 
som grädden på moset, enligt Carroll. Idag är intressenternas förväntningar och krav på 
företagen stor vad gäller hållbarhet kopplat till att leva upp till de globala målen, utifrån 
samtliga dimensioner i CSR-pyramiden. 

5) Med vilka stategier, aktiviteter eller beslut ska vi ta för att bäst hantera vårt ansvar? 
Svaret på frågan om hur företagen bör förhålla sig till de etiska krav och förväntningar som 
intressenterna har finns i svaret på den här frågan, med vilka strategier, aktiviteter eller beslut 
ska vi ta för att bäst hantera vårt ansvar. Med modellen 5vtill5P kopplar företaget sin vision 
till de globala målen utifrån den kärnverksamhet som företaget bedriver, för inom sin 
kärnverksamhet har företaget sin expertis och möjlighet att göra störst skillnad för att vi ska 
nå de globala målen 2030.  Utifrån företagets vision förfinar företaget sin affärsidé (Vad är 
det vi erbjuder, till vem och varför ska kunderna välja oss) samt företagets värderingar. Med 
roten till företagets varumärke 5V sätter de 5P strategier, kontaktytorna med kund och skapar 
aktiviteter som leder till de globala målen. 

Modellen 5Vtill5P har sin utgångspunkt i visionen som knyter an till de globala målen för att 
sedan bjuda in kunderna till att nå visionen tillsammans med företaget. När företaget lär 
känna kundens filantropiska förväntningar och krav på etik, samt känner till kundens problem 
som behöver lösas samt vilka kundens praktiska och känslomässiga behov är, kan företaget 
sätta sin affärsidé; Vem är det vi vänder oss till, Vad erbjuder vi dem och Varför ska de välja 
företaget. De kan då skapa det goda budskapet som gör att de blir valda av kunden med 
sustainable selling points. Företagets värderingar utformas också utifrån etik och moral i 
förhållande till sig själva och till kunden. 
Företaget Toms Shoes jobbar för att inga barfotabarn ska få skador eller bli sjuka av sina sår 
på fötterna. När du köper ett par skor/sandaler från Toms Shoes ger de samtidigt ett par skor 
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till ett barfotabarn. De har en stark vision och bjuder in sina kunder till att nå den visionen 
tillsammans med dem.  
När roten till varumärket sitter, 5V, kan företaget fundera på hur de i varje kontaktyta med 
kund lever sina 5V för att göra kunden överraskat nöjd, så företaget når visionen. I promotion, 
platsen, produkt och tjänsteutbud, prissättning och personer behöver företaget leva som de lär 
enligt 5V, där visionen kopplad till de globala målen är en starkt lysande ledstjärna. 
Mycket talar för att modellen 5Vtill5P är ett etiskt bra sätt att förhålla sig till de globala målen 
hela vägen genom verksamheten enligt Phillips fairplaymodell genom att omkonceptualisera 
affärsrelationer till samarbete då de siktar mot samma globala mål. Modellen 5Vtill5P kan 
även motiveras utifrån utilitarismen genom att få ut det mesta för de flesta då ett företag även 
bidrar med sin kärnverksamhet och sin expertis till att nå de globala målen genom sin 
affärsmodell. 
 
Jag anser även att modellen 5Vtill5P förtydligar hur CSR-pyramiden kan länkas till de 
globala målen. Utilitaristiskt kan vi säga att modellen 5Vtill5P gör störst nytta för de flesta 
intressenterna då företagen konkurrerar om de goda kunderna som röstar på det goda företaget. 
Modellen 5Vtill5P och CSR-pyramiden löser dock inte problemet om hur vi tillgodoser 
intressenterna behov enligt Maslows behovshierarki, men jag konstaterar även att 
analysmodellen De 17 globala målen insorterade i Maslows behovshierarki komplettarar CSR 
pyramiden och modellen 5Vtill5P. 
 
Porter och Kramer (2011) ”Creating shared value” 79 pratar om delat värde, det vill säga att 
företagens samhällsansvar måste utformas på ett sådant sätt att det både ger ekonomiskt värde 
för företaget och för samhället. I sin artikel pratar de om hur delat värde skulle kunna höja 
företagens status i samhället, som den goda kapitalisten.80 Stuart L. Hart (1997) argumenterar 
i sin artikel ”Beyond Greening: Stategies for a Sustainable world” för att hållbar utveckling 
kommer att vara en av de största möjligheterna i företagens historia. När de säger detta säger 
de även implicit att svaret ligger i företagets vision. Med en stark vision kopplad till de 
globala målen, en stark ledstjärna för kunder, medarbetare, leverantörer och ägare, uppfylls ett 
delat värde för kunder, medarbetare, leverantörer och ägare. 
 
CSR handlar idag om affärstrategi och inte om välgörenhet. Det handlar om att koppla hållbar 
utveckling och de globala målen till företagets kärnverksamhet och affärsmodell, både 
defensivt genom att åtgärda de negativa fotavtryck företaget gör på omvärlden enligt Global 
Compacts tio principer men även att hitta nya möjligheter på marknaden genom de 17 globala 
målen. Även detta resonemang landar utifrån modellen 5Vtill5P på företagets vision, att sätta 
företagets vision kopplat till de globala målen och sedan bjuda in kunderna till att nå målen 
genom att formulera vad företaget erbjuder och varför kunderna ska välja dem samt sina 
värderingar. När sedan dessa 5V får genomsyra företagets affärsmodell och i varje kontaktyta 
med kund 5P har vi integrerat de globala målen i hela verksamheten. 
	
Logsdon and Burke (1996) ”How Corporaten Social Responsibility Pays off” argumenterar 
för att ett företag får ut mer av en strategi i linje med CSR om den sammansmälter med deras 
affärsidé och mål med verksamheten därför att inom det området är det troligt att man kan 
bidra med sin kärnkunskap och lyckas med det sociala projektet bättre än om man engagerar 
sig i projekt utan rätt kunskap. Detta ger företaget konkurrensfördelar till skillnad om de 
                                                
 
80 Michael E Porter och Mark R Kramer. Creating Shared Value, Harvard Business Review,january-february 
(2011) 
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engagerade sig i projekt som är långt ifrån deras kärnverksamhet. När affärstrategin smälter 
samman med CSR-strategin ger det största tänbara lycka till de flesta intressenterna runt 
företaget, då intressenterna är aktieägare, medarbetare, kunder, leverantörer och hela 
samhället i sin miljö (naturen). 

 

När företaget sätter en strategi för Kotlers 5P Promotion, Plats, Produkt/tjänst, Pris och 
Personer och svarar på vad varje P ska kännetecknas av och sedan skapar aktiviteter inom 
varje P, med syfte att nå den hållbara visionen genom att göra kunden överraskat nöjd, fångar 
detta hur företaget lever upp till Carrolls CSR-pyramid som består av; en ekonomisk 
plattform att stå på, en laglig, en etisk och en filantropisk komponent.  

Carroll pratar om en filantropisk nivå av att skänka pengar till välgörenhet eller att låta 
medarbetare på sin arbetstid jobba med välgörenhetsprojekt. Jag tänker att den filantropiska 
nivån behöver kopplas till visionen och till de globala målen och sedan låta detta genomsyra 
hela affärsmodellen, med en filantropisk affärsfilosofi siktar företagen mot att göra kunden 
överraskat nöjd och stolt över det företag man gjort affärer med, detta svarar mot det etiska 
planet i Carrolls pyramid. När kunden blir överraskat nöjd och stolt blir de företagets bästa 
säljare och det resulterar i att samtliga intressenter får en fin avkastning då de alla delar 
företagets vision. För att kunden ska kunna bli överraskat nöjd behöver medarbetarna må bra 
och brinna för visionen, när medarbetarna mår bra och lever varumärket i kropp och själ 
levererar de över förväntan till kunden, kunden blir överraskat nöjd och på det viset ökar 
försäljningen och ägarna får avkastning på sin investering och företaget kan ta ett ekonomiskt 
ansvar för sina intressenter inom de lagar och regler som gäller. 

Företag vinner på att engagera sig i de globala målen summerar Borglund. De vinner ett ökat 
kundvärde, nya möjligheter på nya marknader, attraherar nya kunder, blir mer motiverade och 
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får mer engagerad personal som vill stanna i företaget, minska risker och få tillgång till 
kapital.81 
De globala målen bör i ljuset av detta vara den gemensamma polstjärnan för alla företag, där 
varje företag kan hitta sin vision i linje med sin kärnverksamhet.  
 

 

Slutsats CSR-pyramiden och modellen 5Vtill5P 

De etiska kraven och förväntningarna på företagen har ökat med tiden och har ökat ytterligare 
genom tillkomsten av de globala målen 2015, som bland annat gav upphov till den nya 
svenska hållbarhetslagen. Det är inte bara etiska krav och förväntningar längre, utan för de 
större företagen om 250 anställda och fler, till och med ett lagligt krav. Kunders krav och 
förväntningar ökar, medarbetarnas krav och förväntningar ökar och så gör även investerarnas 
förväntningar. Då företagen som omfattas av den nya hållbarhetslagen säkerställer att deras 
affärsverksamhet lever upp till de globala målen kommer detta att få konsekvenser för företag 
som är leverantörer till dessa företag. De som då inte lever upp till de globala målen kan bli 
bortvalda. 

För att svara upp mot dessa krav och förväntningar behöver företaget låta de globala målen 
genomsyra hela verksamhetens 5Vtill5P. Att bygga ett gott varumärke kräver mycket mer än 
att bara skapa lönsamhet inom lagens ramar, det kräver idag även mer än endast omfatta etik, 
företaget behöver även engagera sig filantropiskt. 

När företaget kopplar sin vision till de globala målen och låter den löpa som en röd tråd 
genom 5Vtill5P så kommer företaget att bli ekonomiskt lönsamt inom lagens och etikens 
ramar samt att även låta filantropin genomsyras av samma vision. På det viset startar företaget 
sitt CSR arbete i toppen av Carrolls CSR pyramid och genom att känna till kundernas och 
intressenternas förväntningar på företaget svarar de även mot den etiska nivån.  
 

                                                
81 Borglund, 91 
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Det är lönsammare för ett företag att behålla sina kunder och sälja till befintliga kunder än att 
hela tiden jaga nya kunder. Kunder vill vara stolta över ett företag, känna förtroende, beundra 
och respektera det. När kunder dessutom mår bra av att bidra till andras nytta och glädje och 
inte bara tillfredsställa sina egna behov, talar det för att det är värdefullt att ladda sitt anseende 
med hållbara argument. Ett företag med högt anseende får återkommande, lojala kunder som 
dessutom bli företagets bästa säljare.  

5.2	Innebär	dessa	krav	och	förväntningar	att	det	är	tillräckligt	att	företagen	
integrerar	de	globala	målen	i	sin	verksamhet,	eller	bör	företagen	integrera	de	
globala	målen	av	rätt	skäl?	Och	vilka	skäl	är	i	så	fall	de	rätta?	

Jag kommer här att föra ett fortsatt resonemang utifrån samtliga analysmodeller och 
genomlysa dem utifrån behovsutilitarismen och Phillips fairplaymodell för att dra slutsatser 
om vilka skäl som är rätt. 

Det är den mest anpassningsbara som överlever och samma sak gäller för företag. De företag 
som kan anpassa sig snabbast till intressenternas förväntningar och krav är de som överlever. 
Att anpassa sig kan dock betyda att man vänder kappan efter vinden och inte har någon egen 
idé eller integritet om vad som är rätt och om vad som är fel. Eller att företag marknadsför en 
ståndpunkt bara för att se bra ut inför kunderna och övriga intressenter, men deras ståndpunkt 
genomsyras inte i hela affärsmodellen och hela värdekedjan. Det går inte att säga en sak för 
att sedan göra en annan. Det finns många företag som gör precis allt rätt men som inte 
kommunicerar detta i sin marknadsföring, PR eller försäljning. Medias granskning av 
företagens hållbarhetsarbete är inte alltid rättvis och många företag upplever det svårt att 
berätta om sitt hållbarhetsarbete med rädsla för kritik i en tid då världen behöver goda 
exempel, världen behöver hjältar och rolemodells som vi kan luta oss emot och inspireras av. 

Jag ska nu besvara frågan om hur företagen bör förhålla sig till de globala målen, av vilka skäl 
de ska integrera de globala målen och vilka skäl som är de rätta. Jag tar avstamp i CSR 
Pyramiden och kan krasst konstatera att vissa företag integrerar de globala målen i sin 
verksamhet på grund av att det är ekonomiskt lönsamt, andra gör det för att lagar och regler 
kräver det, några gör det därför att marknaden och samhället kräver det och några gör det 
därför att de själva som företagsledare tycker det är viktigt. 

När ett företag inte har en egen vision utan stint följer alla kunders efterfrågan blir de otydliga 
och får svårare att konkurrera och lättare att kritisera av media. 

Henry Ford lär ha sagt att: 
”Hade jag lyssnat på vad kunderna vill ha så hade jag skapat en snabbare häst”. 

 
Jag kommer nu att smälta ihop samtliga analysmodeller och teorier utifrån följande steg: 

1)	Visionen	och	värderingar	
Jag vill poängtera betydelsen av att starta företagets affärsutveckling genom att reflektera över 
den filantropiska nivån i CSR pyramiden och undersöka vilka av de globala målen som 
företagsledarna vill nå genom sin kärnverksamhet och skapa en vision för företaget i linje 
med de globala målen. Låt även företagets värderingar vara de befintliga egenskaper som kan 
ta företaget till den visionen. 
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Undersök om det finns fler företag enligt tvåstegsraketen som har en vision kopplat till de 
globala målen som företaget kan samarbeta med för att skapa nya möjligheter och snabbare ta 
oss till de globala målen. 

2)	Vem,	vad	och	varför	
Vem är intressenten, vilka förväntningar, krav, problem och behov har de. Företaget kan 
enligt Phillips fairplaymodell undersöka vilka det är som företaget samarbetar med och hitta 
samtliga intressenter till företaget, samt undersöka vilka dessa intressenters förväntningar och 
krav är på företaget och på det sättet undersöka den etiska nivån i CSR pyramiden.  
 
Kartlägg även de olika intressenternas (kunder, medarbetare, leverantörer, ägare) 
behovsuppfyllnad genom att visa detta i Maslows behovshierarki med de 17 globala målen 
insorterade i hierarkin. Visa hur dessa gruppers behovsuppfyllnad stämmer med Phillips 
fairplaymodell om att alla ska få ta del av företagets resurser i förhållande till arbetsinsats. 
Eller undersök utifrån en behovsutilitaristisk teori om att de flesta har fått sina behov 
tillgodosedda. 
 
Företaget behöver även undersöka kundens problem och behov som kan lösas för att skapa 
nya affärsmöjligheter. Företaget bör hitta kunder, medarbetare, leverantörer och ägare som 
kan ta företaget till visionen. Formulera vilka problem företaget löser för kunderna och varför 
kunderna ska välja just detta företag i sustainable selling points. 
 
3) 5P: Promotion Plats Produkt/tjänst Pris Personer 
Låt varje kontaktyta (5P) med kund genomsyras av visionen om att nå de globala målen, både 
deffensivt enligt Global Compacts tio principer men även offensivt genom att utveckla 
strategier för varje P och nya aktiviteter inom varje P. Låt hela värdekedjan kontrolleras så att 
företaget tål en granskning enligt Global Compacts 10 principer. 

4)	Mål	och	handling	
Sätt företagets långsiktiga mål i linje med visionen, skapa handlingsplaner och genomför dem 
på ett år, detta blir ett årsmålen. 
 
När ett företag har kopplat sin vision till de globala målen uppnår de ett utilitaristiskt sätt att 
förhålla sin affärsstrategi på genom att få ut största möjliga nytta för de flesta. Logsdon and 
Burke (1996) ”How Corporate Social Responsibility Pays off” argumenterar för att ett företag 
får ut mer av en affärsstrategi om den ligger i linje med CSR och sammansmälter med 
företagets affärsidé och mål för verksamheten, av den anledningen att företaget då bidrar med 
sin kärnkunskap och kommer därför att lyckas med det sociala projektet bättre än om man 
engagerar sig i projekt utan rätt kunskap. Detta ger företaget konkurrensfördelar till skillnad 
om de engagerade sig i projekt som är långt ifrån deras kärnverksamhet. När affärstrategin 
smälter samman med CSR-strategin ger det största tänbara lycka till de flesta intressenterna 
runt företaget, då intressenterna är aktieägare, medarbetare, kunder, leverantörer och hela 
samhället i sin miljö (naturen).  
 
Bryan W. Husted och David B Hallen (2002) ”Is It Ethical to Use Ethics as Strategy?”  skrev 
i en artikel att många studier visar på ekonomiska fördelar då företag engagerar sig i CSR. 
Med strategier menar de planer och handling för att vinna konkurrensfördelar. Etiska krav 
kräver att man förbinder sig till en intention och planen visar ur man ska ta sig till intentionen. 
Artikeln handlar om hur man med hjälp av intentioner, gör planer som skapar 
konkurrensfördelar via hur man uppför sig etiskt inom CSR. De menar även att ur ett 
utilitaristiskt perspektiv, med konceptet det största goda till de flesta, kan man sammansmälta 
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etik och CSR, men det är inte alltid fallet. Utilitarismen kräver att vi tittar på den etiska 
strategin ur ett etiskt perspektiv och vilka konsekvenser handlingen får. Om handlingen ger 
maximal lycka till de flesta är den etiskt riktig enligt utilitaristerna.  
 

 
När företaget engagerar sig i de globala målen av rätt skäl, det vill säga utifrån ägarnas vilja 
att vara med och bidra till en bättre värld, kan företaget lägga en vision kopplad till de globala 
målen och låta hela företagets affärsplan genomsyras av den visionen i hela 5Vtill5P och på 
det viset kommer företaget ta ansvar för samtliga nivåer i CSR pyramiden, det ekonomiska, 
det lagliga, det etiska och det filantropiska.  

Enligt behovsutilitarismen är detta rätt skäl om alla de handlingar som kommer att ske till 
följd av visionen, inom filantropi, etik, lag och ekonomi, att de mynnar ut i nytta och 
uppfyllelse av så många av de mänskliga behoven som möjligt för de flesta intressenterna. 
Enligt utilitarismen är det konsekvenserna av handlingen som är det primära. Det är mer 
sannolikt att de flesta handlingarna som genomsyras av visionen och därmed de globala 
målen gör större nytta än om företaget enbart skulle fokusera på ekonomi, eller bara det som 
är lagligt eller bara de etiska förväntningar och krav intressenterna har. 
Enligt Phillips och Rawls behöver företagsledaren ställa sig i en neutral position och fördela 
företagets resurser rättvist till de intressenter som har en frivillig relation till företaget och få 
en proportion av resurserna motsvarande deras arbetsinsats. Enligt Phillips är det viktigt med 
en gemensam intention och en gemensam plan för att på det viset kunna dela företagets 
resurser mellan intressenterna i proportion utifrån deras insats.  

Enligt Phillips är samhället ett samarbetsprojekt med syfte att vinna ömsesidiga fördelar. De 
olika intressenterna har oftast helt olika förväntningar på företaget om olika utdelning, men 
med ett gemensamt samhällsprojekt, att vara med och bidra till något som är större än 
företaget självt, kan de vinna ömsesidiga fördelar även fast de är olika i sin form. När gruppen 
definierar en vision och tydliga mål, vilka som är med i gruppen, vad som ska räknas som ett 
bidrag till att nå målen och att man är överens om utdelningen vid måluppfyllelsen, oavsett 
vilken position man har, följer vi Phillips fairplay modell. 
Enligt Phillips bör rätt skäl att engagera sig i de globala målen vara utifrån företagets 
intention, företagets vision, som visar hur företaget är med och bidrar till samhället och 
världen till de globala målen när detta resulterar i en rättvis fördelning av resurserna i 
proportion till intressentens arbetsinsats. 
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5.3	Slutsats:	Hur	bör	företagen	förhålla	sig	till	de	globala	målen?	

Här summerar jag samtliga modeller, teorier och andra forskares och författares tankar om 
hur företag bör förhålla sig till hållbar utveckling för att nå de globala målen 2030 och drar 
min slutsats genom min egen erfarenhet, kunskap och tro på det goda. Jag ska visa hur 
modellen 5Vtill5P tar fram en affärstrategi som utgår från att människan vill gott för andra 
och för sig själv enligt Maslows behovhierarki och enligt Carrolls CSR-pyramid. Och hur 
företag gemensamt enligt modellen tvåstegsrakten kan hitta nya samarbeten som skapar nya 
konkurrensfördelar med syfte att tillsammans nå de globala målen 2030. 

Företagsledare behöver se världen utifrån ett bredare perspektiv, eftersom handeln i dag är 
global. Genom FN har världens ledare ett gemensamt ansvar att uppnå de globala målen 
tillsammans på tvärs genom nationer, organisationer, religioner och politik. Företag är, 
beroende av storlek, en social institution, ett samhälle i sig utan gränser. Ett företag kan 
sträcka sig över flera olika kontinenter, kulturer och religioner. När vi gör en 
intressentkartläggning av ett företag enligt Phillips fairplaymodell, det vill säga att kartlägga 
alla de grupper företaget samarbetar med, ser vi att ”företagssamhället” är ganska stort och 
påverkar många.  

Många kunder använder redan idag sin köpkraft politiskt för att vara med och bidra till en 
bättre värld. Sustainable Brand Index drar slutsatsen att intresset för hållbara lösningar ökar 
bland konsumenter och att 35 procent av Sveriges befolkning anser att hållbarhet är viktigt. 
Man kan även dra slutsatsen att det bara är 24% som inte bryr sig, alltså bryr sig 76% av alla 
konsumenter, från att medveten konsumera till att välja bort vissa produkter. Svensk Handel 
säger sammanfattningsvis i deras hållbarhetsrapport 2016 att allt mer tyder på att vi är inne i 
en fas där hållbarhetsarbetet inte längre drivs från påtryckarhåll utan till att vara något som 
företag proaktivt driver framåt.  

Med en grundtro på att människor mår bra av att göra gott för andra är den goda 
entreprenören född, den goda kapitalismen född och den goda konsumtionen. När kunder 
köper produkter och tjänster av företag som redan i sin vision visar att de vill vara med och 
bidra till de globala målen och som låter detta genomsyra företagets affärsmodell och 
värdekedja både genom att ta bort samtliga negativa avtryck på natur, djur och människa men 
även genom offensiv affärsutveckling hittar nya hållbara lösningar på dagens problem 
kommer vi nå de globala målen 2030. På det viset bidrar den goda konsumenten och den goda 
företagsledaren med ett gott kapital som bidrar till att nå de globala målen för samtliga 
intressenter.  
Min slutsats är att företagen kan göra stor skillnad för att vi ska nå de globala målen 2030 
genom att tro på att människan vill göra gott för andra och för sig själva, oavsett vilken 
ekonomisk utgångspunkt personen har. Istället för ekonomisk utgångspunkt bör vi istället 
utgå från Maslows behovshierarki som visar mänskliga behov i fem steg: 1) Fysiologi: Andas, 
mat, vatten, sex, sömn, homeostas, extretion; 2) Trygghet: Säkerhet av kropen, anställning, 
resurser, moral, familjen, hälsan, egendom; 3) Gemenskap: Vänskap, familj, kärlek, närhet 4) 
Självkänsla: självförtroende, prestation, respekt för andra, respekterad av andra; 5) 
Självförverkligande: Moral, kreativitet, spontanitet, problemlösning, brist på fördomar, 
accepterande av fakta. 

Modellen 5Vtill5P tar fram en affärstrategi som utgår från att människan vill gott för andra 
och för sig själv, och en behovstillfredsställese enligt Maslows behovhierarki och med ett 
ansvar enligt Carrolls CSR-pyramid. Modellen 5Vtill 5P gör det möjligt för den goda 
entreprenören att vara med och bidra till en bättre värld redan i företagets vision, kopplad till 
de globala målen, och starta i det filantropiska steget i Carrolls CSR-pyramid för att sedan låta 
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företagets affärsstrategier svara mot intressenternas krav och förväntningar på etik och 
givetvis handla i linje med de regler och lagar som finns utställda för företaget och på det 
viset skapa en ekonomisk lönsamhet. 

Det blir det en vinn-vinn situation för alla intressenter då vi använder modellen 5Vtill5P för 
att sätta affärsplanen som bygger varumärket genom att starta i det filantropiska ansvaret i 
CSR pyramiden och sedan ta det etiska, det lagliga och slutligen det ekonomiska ansvaret i 
pyramiden.  

När många företag samtidigt bredvid varandra sätter sin vision kopplad till de globala målen i 
linje med sin kärnverksamhet kan även helt nya samarbeten och lösningar uppkomma. 
Phillips fairplaymodell omkonceptualiserar affärsrelationer. Intressenter kan samspela med 
varandra i en gemensam intention där var och en får ut något specifikt för egen del i 
proportion till vad man bidragit med. I modellen tvåstegsraketen kan företagsledare föra en 
diskussion kring hur de med sin företagsvision bidrar till de globala målen vilken deras 
målgrupp är och undersöka om de kan hitta samarbeten som gynnar samtliga inblandade.  
Med de 17 globala målen insorterade i Maslows behovhierarki kan vi göra ägar-, kund-, 
medarbetar- och leverantörsundersökningar som tydligt visar hur gott företaget är och vad den 
goda konsumenten är med och bidrar till. Genom undersökningarna kan vi visa de olika 
intressentgruppernas behovsuppfyllnad enligt Maslows behovshierarki. När den goda 
konsumenten ska göra sina inköp kan de välja de produkter och tjänster som har fått 
godkända värden på hur företaget fördelar sina resurser mellan olika intressentgrupper. Rent 
fiktivt döper jag det till Maslows kvalitetsindex som då skulle visa den största nyttan till de 
flesta enligt behovsutlilitarismen eller en rättvis fördelning till de oika intressentgrupperna i 
förhållande till arbetsinsats enligt Phillips fairplaymodell. 

Näringslivet bör förhålla sig till de globala målen genom att koppla företagets vision till de 
globala målen eftersom det leder till  filantropiska, etiska, lagliga och lönsamma skäl, när 
affärsplanen enligt modellen 5Vtill5P och Carrolls CSR-pyramid genomsyras av visionen, där 
Maslows behovshierarki mäter hur gott det goda företaget är, det vill säga hur väl företaget tar 
ansvar för sina intressenter. Detta är en vinn-vinn situation för naturen, djuren och människan 
(kunder, medarbetare, leverantörer, ägare och hela samhället).  

Enligt behovsutilitarismen bör företagets handlingar maximera behovstillfredsställelsen hos 
intressenterna. Med hjälp av Maslows behovshierarki kan de behov som ska maximeras 
identifieras. Rätt handlingar skapas genom att företagen förhåller sig till de globala målen 
genom att koppla företagets vision till dem, som leder till en filantropisk, etisk, laglig och 
lönsam affärsplan enligt modellen 5Vtill5P och enligt Carrolls CSR-pyramid, där de 17 
globala målen insorterade i Maslows behovshierarki mäter hur gott företaget är, det vill säga 
hur väl företaget tar ansvar för sina intressenter och fördelar detta genom att ge mest nytta till 
de flesta. 

Enligt Phillips fairplaymodell ska fördelningen mellan intressenternas behovstillfredsställelse 
vara rättvis i förhållande till arbetsinsats, där intressenterna definieras som partners som valt 
att samarbeta med företaget. Enligt Phillips kan företagen dessutom omkonceptualisera 
konkurrens genom att förhålla sig till de globala målen genom att koppla företagets vision till 
dem, som leder till en filantropisk, etisk, laglig och lönsam affärsplan enligt modellen 
5Vtill5P och enligt Carrolls CSR pyramid, där de 17 globala målen insorterade i Maslows 
behovshierarki mäter hur gott företaget är, det vill säga hur väl företaget tar ansvar för sina 
intressenter och fördelar detta rättvis mellan intressenterna i proportion till deras arbetsinsats. 
Med de framtagna analysmodellerna har jag skapat verktyg att sortera och diskutera kring 
CSR, hållbarhet och de globala målen om hur företagsledare bör förhålla sig till de globala 
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målen målen och vilka skäl som är rätt skäl till att engagera sig. Och tack vare 
tvåstgspyramiden ytterligare en modell som hjälper företag att samarbeta och för att 
tillsammans hitta nya konkurrensfördelar. 

När ett företag funderar på hur de ska förhålla sig till de globala målen är första steget att göra 
en intressentanalys enligt Phillips fairplaymodell där han avgränsar intressenterna till de som 
valt att samarbeta med företaget. Företaget kartlägger intressenterna och dess krav och 
förväntnignar på företaget vad gäller de globala målen. Företaget udnersöker hur väl de tar 
ansvar för de olika intressentgrupperna genom att kartlägga hur väl de olika 
intressentgruppernas mänskliga behov tillgodoses av företaget genom Maslows 
behovshierarki. De 17 globala målen är integrerade i Maslows behovshierarki och på det viset 
kan även företaget stämma av hur väl de lever upp till de globala målen idag.  

Genom CSR pyramiden kan sedan företaget resonera om vilken nivå de ska lägga sitt ansvar 
på, ska det bara vara ekonomiskt ansvarstagande för intressenterna inom de lagar och regler 
som finns, är företaget utöver dessa två första steg även intresserade av de krav och 
förväntnignar som intressenterna har på dem om hur väl de lever upp till de globala målen, 
detta enligt steget etik i CSR pyramiden. Företaget kan även resonera utifrån en filantropisk 
dimension, vad vill de själva med sitt företag. Har de en egen vilja om att vara med och bidra 
till de globala målen? Vilka skäl är rätt för företaget och av vilka skäl ska de engagera sig? 
Genom resonemanget att inkludera CSR in i affärstrategin är modellen 5Vtill5P en väg som 
företaget kan undersöka och se om inte det är mer lönsamt för alla intressenter att starta i den 
filantropiska dimensionen och sedan följa modellen 5Vtill5P och på det viset ta ett etiskt, 
lagligt och ekonomiskt ansvar enligt CSR pyramiden. 
När företaget valt att starta i sin vision öpnnar det upp för nya samarbeten med andra företag 
enligt modellen Tvåstegsraketen.  
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Sammanfattning		
För att klara av att nå de globala målen till 2030 kommer det verkligen krävas en enorm 
ansträngning, en förändring av världen och av vår världsbild, där näringslivet har ett stort 
ansvar och en stor roll att spela, skriver Lise Kingo, verkställande direktör på FN:s Global 
Compact.82 Vi kan inte blunda för verkligheten då vår planet är under stort tryck, 
mänskligheten utövar negativa förändringar i den globala miljön som resulterar i 
klimatförändringar, skogsskövling, brist på mångfald, försurning av haven, jorderosion och 
föroreningar. Världen har kommit till vägs ände vad gäller att tro att planeten har oändliga 
resurser. Om vi fortsätter i samma takt, kommer vi att behöva ytterligare tre planeter för att 
möta den mänskliga konsumtionen 2050.  
Kunder, medarbetare, leverantörer, investerare, media och hela samhället är mer 
välinformerade än någonsin och har stora förväntningar på att näringslivet ska vara med och 
bidra till en bättre värld. Företagens intressenter ställer allt högre krav och har allt större 
förväntningar på att företag har en god balans mellan sitt sociala, ekologiska och ekonomiska 
ansvar för en hållbar utveckling så att de globala målen 2030 uppfylls. Men det finns en risk 
att företagen engagerar sig på ett ineffektivt och ibland motsägelsefullt sätt i hållbar 
utveckling och att de endast begränsar sina negativa avtryck utan att utveckla nya 
affärsmöjligheter, eller att företagen låter de globala målen bara bli en konkurrensfördel i 
marknadsföringen istället för att engagera sig av rätt skäl. 

Företagsledare brottas idag med hur de ska vara med och bidra till en bättre värld, på vilket 
sätt och varför. Är det av ekonomiska skäl för att det stärker varumärket eller är det på grund 
av att lagen säger så, eller är det för att omvärlden förväntar sig att företag tar ansvar, eller 
förväntar sig samhället att företag engagerar sig i hållbarhet utifrån filantropiska värderingar. 
Företagsledare behöver ta ställning till hur de förhåller sig till de globala målen för att vi ska 
nå dem 2030. De behöver utveckla gynnsamma strategier för hur målen ska integreras i deras 
verksamhet som leder till ett gott resultat för samtliga intressenter.  

I uppsatsen besvarar jag hur företagen bör förhålla sig till de globala målen genom att föra ett 
resonemang utifrån några anlysmodeller i enlighet med behovsutilitarismen och Phillips 
fairplaymodell, Phillips fairplaymodell har sin utgångspunkt i Rawls rättviseteori. 
Av de analysmodeller jag använt är några redan befintliga; Carrolls CSR pyramid, Maslows 
behovshierarki och modellen 5Vtill5P (som jag själv skapat sedan tidigare). I uppsatsen har 
jag skapat modellen Tvåstegsraketen, samt integrerat de 17 globala målen in i Maslows 
behovshierarki med syfte att kartlägga intressenternas behovsuppfyllnad i linje med de 
globala målen. Jag har även vänt upp och ned på Carrolls CSR pyramid genom att starta i det 
filantropiska skiktet i pyramiden och koppla det ansvaret till de globala målen. I modellen 
5Vtill5P startar engagemanget för hållbar utveckling redan i visionsarbetet för att sedan arbeta 
sig nedåt genom CSR pyramidens ansvarssteg; etik, lag och ekonomi. 

Hur bör då näringslivet förhålla sig till de globala målen? 

Min slutsats, efter att ha resonerat i linje med behovsutilitarismen och Phillips fairplaymodell 
genom de olika analysmodellerna, är att företagsledare behöver se världen utifrån ett bredare 
perspektiv eftersom handeln i dag är global och klimatet är en global fråga. Genom FN har 
världens ledare ett gemensamt ansvar att uppnå de globala målen tillsammans på tvärs genom 
nationer, organisationer, religioner och politik. Företag är, beroende av storlek, en social 
institution, ett samhälle i sig utan gränser. Ett företag kan sträcka sig över flera olika 
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kontinenter, kulturer och religioner samtidigt. När vi gör en intressentkartläggning av ett 
företag enligt Phillips fairplaymodell, det vill säga en kartläggning av alla de grupper 
företaget samarbetar med, ser vi att ”företagssamhället” är ganska stort och påverkar många.  

När kunder väljer att köpa produkter och tjänster av företag som redan i sin vision visar att de 
vill vara med och bidra till de globala målen och som låter detta genomsyra företagets 
affärsmodell och värdekedja, både genom att ta bort samtliga negativa avtryck på natur, djur 
och människa, men även genom offensiv affärsutveckling, hitta nya hållbara lösningar på 
dagens problem, är vi inne i en god spiral. På det viset bidrar den goda konsumenten och den 
goda företagsledaren med ett gott kapital som bidrar till att nå de globala målen för de flesta 
intressenterna enligt behovsutlilitarismen eller för samtliga intressenter i proportion till 
arbetsinsats enligt Phillips fairplaymodell.  

När ett företag funderar på hur de ska förhålla sig till de globala målen är första steget att göra 
en intressentanalys enligt Phillips fairplaymodell där man avgränsar intressenterna till de som 
valt att samarbeta med företaget. Företaget kartlägger intressenterna och dess krav och 
förväntningar på företaget vad gäller de globala målen. Företaget undersöker hur väl de tar 
ansvar för de olika intressentgrupperna genom att kartlägga hur väl de olika 
intressentgruppernas mänskliga behov tillgodoses av företaget genom Maslows 
behovshierarki. De 17 globala målen är integrerade i Maslows behovshierarki och på det viset 
kan även företaget stämma av hur väl de lever upp till de globala målen idag. I 
intressentanalysen kartlägger företaget även intressenternas arbetsinsats så att intressenterna 
kan få en utdelning i proportion till sin arbetsinsats, där arbetsinsatsen syftar till att nå 
visionen och de globala målen. 
Genom Carrolls CSR pyramid kan sedan företaget resonera om vilken nivå de ska lägga sitt 
hållbarhetsansvar på. Ska det bara vara ett ekonomiskt ansvarstagande för intressenterna inom 
de lagar och regler som finns eller är företaget utöver dessa två första steg även intresserade 
av de krav och förväntningar som intressenterna har på dem, om hur väl de lever upp till de 
globala målen, detta enligt steget etik i CSR pyramiden. Företaget kan även resonera utifrån 
en filantropisk dimension, vad vill de själva med sitt företag, vill de vara med och bidra till en 
bättre värld. De kan tack vare modellerna resonera sig fram till om de har en egen vilja att 
vara med och bidra till de globala målen och av vilka skäl som de ska engagera sig i de 
globala målen. Genom att inkludera CSR in i affärstrategin är modellen 5Vtill5P en väg som 
företaget kan undersöka och se om inte det är mer lönsamt för alla intressenter att starta i den 
filantropiska dimensionen och sedan följa modellen 5Vtill5P och på det viset ta ett etiskt, 
lagligt och ekonomiskt ansvar enligt CSR pyramiden. Min slutsats är att när företaget startar 
sitt hållbarhetsarbete med att sätta sin vision i linje med de globala målen inom ramen för sin 
kärnverksamhet, lyckas företaget enligt utlitarismen att skapa det mesta goda för de flesta. 
Det vill säga , företagt är med och bidrar extra mycket eftersom de engagerar sig i enlighet 
med sin kärnkompetens och expertis och gör på det viset större nytta för världen och samtliga 
intressenter. 

När många företag, samtidigt bredvid varandra, sätter sin vision kopplad till de globala målen 
i linje med sin kärnverksamhet kan även helt nya samarbeten och affärslösningar uppkomma. 
Phillips fairplaymodell omkonceptualiserar affärsrelationer. Intressenter kan samspela med 
varandra i en gemensam intention där var och en får ut något specifikt för egen del i 
proportion till vad man bidragit med. I modellen tvåstegsraketen kan företagsledare föra en 
diskussion kring hur de med sin företagsvision bidrar till de globala målen samt vilken deras 
målgrupp är, undersöka om företagen tillsammans kan hitta samarbeten som gynnar samtliga 
inblandade.  
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Enligt behovsutliltarismen ska företagets handlingar leda till mest nytta för de flesta 
intressenterna som jag redovisar i Maslows behovshierarki. Rätt handlingar skapas genom att 
företagen förhåller sig till de globala målen genom att koppla företagets vision till dem, som 
leder till en filantropisk, etisk, laglig och lönsam affärsplan enligt modellen 5Vtill5P och 
enligt Carrolls CSR pyramid, där de 17 globala målen är insorterade i Maslows 
behovshierarki som mäter hur gott företaget är, det vill säga hur väl företaget tar ansvar för 
sina intressenter genom att säkerställa att de flesta får ut så mycket nytta som möjligt. 

Enligt Phillips fairplaymodell ska fördelningen mellan intressenternas behovstillfredsställelse 
ske i proportion till arbetsinsats, där intressenterna definieras som de som valt att samarbeta 
med företaget. Enligt Phillips kan företagen dessutom omkonceptualisera konkurrens genom 
att förhålla sig till de globala målen genom att koppla företagets vision till de globala målen, 
som leder till en filantropisk, etisk, laglig och lönsam affärsplan enligt modellen 5Vtill5P och 
enligt Carrolls CSR pyramid, där de 17 globala målen insorterade i Maslows behovshierarki 
mäter hur gott företaget är, det vill säga hur väl företaget tar ansvar för sina intressenter och 
fördelar detta rättvis mellan intressenterna i proportion till deras arbetsinsats. 

Vidare	forskning	
Med de framtagna analysmodellerna har jag skapat verktyg att sortera och diskutera kring 
CSR, hållbarhet och de globala målen. Det skulle vara intressant att undersöka nedan case i 
linje med de framtagna modellerna och anlaysera: 

• Hur	påverkades	H&M:s	anseende	på	marknaden	då	de	brände	tonvis	av	nya	
kläder	och	när	deras	fabriker	inte	har	bra	arbetsvillkor?	

• Vilken respons fick Stadium på sin jämlikhetskampanj? 
• IKEA´s hållbarhetsarbete kopplat till konsumtion och deras vision? 
• Lacoste´s kampanj mot utrotningshotade djur, håller den vad den lovar? 
• Polarbröd och ICA är också spännande. 

Nästa steg är att använda analysmodellerna för att låta företagare reflektera över vilka skäl 
som är rätt och vilka strategier som är ger bäst resultat för intressenterna. Att låta 
företagsledare byta kunskap och erfarenheter mellan varandra för att skapa samarbeten för att 
tilsammans nå de globala målen.  

Jag skulle även vilja undersöka hur Maslows behovshierarki, med de globala målen 
insorterade, skulle kunna bli det goda kvalitetsindexet som kan hjälpa kunder att göra bra val 
som skapar nytta för samtliga intressenter. 
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