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Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka vad större svenska företag innefattar i begreppet Corporate 

Social Responsibility (CSR) med fokus på den sociala delen samt att undersöka vilka 

aktiviteter de har för att bekräfta sin tolkning av begreppet. Uppsatsen ämnar även undersöka 

vilka faktorer som påverkar till CSR-arbete samt om det går att koppla företagens CSR-arbete 

till företagens mångfaldsarbete. För att besvara syftet har intervjuer gjorts via telefon hos sju 

större svenska företag, verksamma inom varierade branscher, med personer ansvariga för 

respektive företags CSR-verksamhet. Resultaten av studien har visat på att intressenter har en 

stor inverkan på företags CSR-verksamhet samt att CSR-arbete anses vara ett bra verktyg för 

företag att påvisa ansvarstagande vilket i längden ökar företagets goda rykte. Dessutom har 

problematiken kring begreppet CSR komplexitet framkommit samt att de sociala CSR-

aktiviteter är svårmätta och svårdefinierade. 
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1. Inledning 
 
Corporate Social Responsibility (CSR) har på senare år blivit en allt större del i företags sätt 

att profilera sig samt uppnå sina mål och visioner. CSR innebär att företag, på eget initiativ, 

aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer 

med såväl anställda som kunder och ägare – och stärker också tillväxten och lönsamheten 

(CSR Sweden 2009). 

 

Företag har enligt lag ett grundläggande ansvar gentemot samhället, men på senare tid har 

olika intressenter börjat ställa högre krav på företagen. Kraven omfattar områden utöver det 

som innefattas av lagen där ett exempel är att företagen bör verka för en bättre miljö. I 

affärsplanen hos större företag återfinns idag ofta en sektion som på något sätt behandlar 

företagets inställning till miljöarbete och/eller hållbar affärsutveckling (Axelsson & Agndal 

2005). 

 
Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) kallas på svenska ofta för företagens 

samhällsansvar. Begreppet saknar en etablerad, internationellt fastlagd definition, men 

beskrivs ofta som ett frivilligt ansvar utöver kraven i nationell lagstiftning och omfattar frågor 

om mänskliga rättigheter, miljöfrågor och sociala rättigheter (Företagens roll i samhället, 

SvensktNäringsliv 2006). 

 

CSR har genom den “gröna vågen”1 blivit ett mycket attraktiv sätt för företag att profilera sig. 

Dock har, i allt det ”gröna”2, fokusering på den sociala ansvarsdelen hamnat i skymundan. 

Varför detta har skett finns det inget direkt svar på men det går att urskilja vissa faktorer som 

kan ha haft en viss inverkan. Exempelvis den politiska frågan om växthuseffekten som 

bidragit till ett mer aktivt arbete för ett miljömässigt hållbart samhälle (United Nations 

Framework Convention on Climate Change 2010). 

 

                                                
1 Med ”gröna vågen” avses arbete kring den klimat & miljörelaterade delen av CSR 
2 Med ”gröna” avses den klimat & miljörelaterade delen av CSR 
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CSR kan utifrån omgivning tolkas olika, både i etiska och affärsmässiga sammanhang. 

Således kan de företag som vill implementera CSR i sin organisation göra det utifrån sin egen 

tolkning av vad CSR är (Beckmann et al. 2006; Morsing & Langer 2006, citerad i Lauring & 

Thomsen 2009, s.28 ). I takt med att CSR tar plats i allt fler företagsorganisationer tillkommer 

krav på att företag skall mäta sina CSR-prestationer och göra dem synliga för allmänheten 

(Riktlinjer för Hållbarhetsredovisning, version 3.0, GRI 2006). En problematik uppstår när 

presentation av CSR-prestationer skall göras samt när jämförelser av CSR-prestationer mellan 

företag görs eftersom CSR-begreppet i sig inte har en entydig benämning. Nedan följer tre 

exempel på definitionen av CSR;  

 

”Corporate Social Responsibility – CSR-innebär att företag, på eget initiativ, 

aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen.” (CSR Sweden 2009)  

 

“ Corporate Social Responsibility is a commitment to improve community well-

being through discretionary business practices and contributions of corporate 

resources” (Kotler & Lee 2005. s 3) 

 

"Corporate social responibility is the continuing commitment by business to 

contribute to economic development while improving the quality of life of the 

workforce and their families as well as of the community and society at large” 

(World Business Council for Sustainable Development 2010) 

 

Dessa exempel illustrerar den begreppskomplexitet som omger begreppet CSR. Som ett sätt 

att reducera dessa skillnader i begreppsuppfattningen har verktyg skapats för att jämföra 

företags olika CSR-arbeten. I användandet av dessa verktyg återkommer dock problematiken 

kring hur CSR-arbetet skall mätas då mätningarna (liksom begreppet) i många avseenden blir 

subjektiva och förlitar sig på bedömaren (Beckmann et al., 2006; Morsing & Langer, 2006, 

citerad i Lauring & Thomsen 2009). Exempelvis finns det vissa företag som sprider sina 

CSR-satsningar på många olika aktiviteter medan andra företag koncentrerar sitt CSR-arbete 

till en större insats. Vilket företag är då bäst CSR-mässigt?  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Vi vill med uppsatsen undersöka hur större svenska företag förhåller sig till det komplexa 

begreppet CSR med fokus på den sociala delen. Dels vill vi undersöka vad företagen 

definierar som socialt CSR samt vilka aktiviteter de har för att bekräfta sin tolkning av 

begreppet. Vidare vill vi se hur olika faktorer såsom intressenter och företagens syn på värdet 

av CSR påverkar deras sociala CSR-arbete. Slutligen vill vi se om företagen kopplar sitt 

mångfaldsarbete till sitt sociala CSR-arbete och om så, hur detta sker. Med mångfaldsarbete 

avser vi arbete kring kön, etnicitet och minoritetsgrupper. 

Frågeställningarna uppsatsen ämnar besvara är  

- Hur definierar företag begreppet socialt CSR? 

- Hur arbetar företag kring socialt CSR? 

- Går det att urskilja faktorer som påverkar företags syn på vad CSR är samt deras 

arbete därtill? 

- Hur kopplar företag sitt mångfaldsarbete till det sociala CSR-arbetet? 
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2. Teori 
 
Följande avsnitt inleds med ett stycke som belyser komplexiteten med begreppet CSR. Sedan 

följer två stycken som lyfter fram incitament till CSR-arbete samt värdet av det och kapitlet 

avslutas med ett stycke angående CSR-arbete specifikt i Sverige.  

2.1 CSR och dess komplexitet 

Det finns många sätt för företag att positionera sig och sina produkter på en marknad 

exempelvis genom kvalitet och design. I och med att CSR-arbetet har blivit en allt större del i 

företagen har CSR även blivit ett verktyg för företag att positionera sig. Detta genom att öka 

utsträckningen av CSR i sina produkter och tjänster (Polonsky & Jevons 2009). 

 

Att vara socialt ansvarstagande är en viktig sakfråga i sig men för företag är det även viktigt 

att ta ett medvetet beslut om den grad av CSR-aktiviteter som företaget skall ha. Detta beslut 

måste tas utifrån strategin om att “handla rätt” kan resultera i nya förmåner och vinster. 

Utifrån denna vinkling kan CSR anses hjälpa företag att använda sina organisatoriska 

kärnkompetenser och resurser för att locka intressenter och på så sätt både uppnå 

organisatoriska och sociala förmåner. Därmed blir CSR ett strategiskt profileringsverktyg för 

företaget men endast då det kommunicerar med intressenter (Polonsky & Jevons 2009). 

 

CSR är ett brett begrepp där ansvar, som CSR bygger på, går att tolka på många olika sätt och 

beroende på intressent får sin egen innebörd. Därmed får även konceptet CSR olika innebörd 

beroende på intressent och sammanhang. En konsekvens av detta blir att desto fler områden 

som ett företag vill applicera CSR på, och i och med det attrahera olika intressenter, desto fler 

uppfattningar om CSR uppstår. Detta kan i sin tur leda till meningsskiljaktigheter och kritik 

emellan olika intressentgrupper som har sin egen åsikt om hur CSR-arbete borde ske 

(O’Dwyer 2003). 

 

En konsekvens av CSRs breda begrepp och tolkningsutrymme är att CSR i sig blir svårt att 

mäta. I de fall som CSR mäts utifrån subjektiva bedömningar finns det möjlighet för 

meningsskiljaktigheter kring tolkningen av CSR-prestationen, detta kan framförallt uppstå 

mellan olika intressentgrupper. En lösning på detta är att ha standardiserade mått som 
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bestämts av ett oberoende organ. Dock finns en problematik i att generaliserbara mått inte går 

att använda på CSR då det i sig bygger på egen tolkning av sakfrågan och begreppet i sig är så 

brett att det inte går att jämföra olika delar av CSR med varandra. Exempelvis kan arbete 

kring jämställdhet och lika rättigheter för minoritetsgrupper i samhället inte alltid mätas 

utifrån ett företags arbete inom organisationen med minoritetsgrupper, trots att de båda är 

CSR-anknutna (Polonsky & Jevons 2009).  

 

En problematik som uppkommit i takt med att CSR växt fram och blivit en allt större del av 

företagskulturen är hur forskningen bortsett från att göra skillnad på stora och små företag. De 

har istället argumenterat för CSR och utgått från att det skulle ha likvärdig inverkan på alla 

typer av företag. Detta begränsar tyvärr implementeringen av CSR då många företag inte kan 

relatera och applicera de argumenterade fördelarna för sitt företag. Beroende på företagets 

storlek får CSR olika innebörd hos de olika företagstyperna (Angeloantoni & Perrini 2010). 

 

En ytterligare komplexitet kring CSR är frågan om vad som skall räknas som CSR-arbete. 

Skall företag som arbetar kring CSR-frågor när dessa frågor är ”heta ämnen” som en taktisk 

strategi anses vara CSR eller måste ett företag ha det som en integrerad del i högsta 

koncernledningen och arbeta med dessa frågor oavsett hur omvärlden förändras för att anses 

som CSR-mässiga (Polonsky & Jevons 2009). 

 

Oavsett hur företag ser på CSR, om det är ett sätt att positionera sig eller ett ansvar mot 

samhället, måste de hantera problematiken kring hur de skall kommunicera sitt beteende på 

ett meningsfullt sätt. Intressenter vill veta vad företag och organisationer gör kring CSR på 

alla marknader där de är aktiva. Företag kan ställas inför svårigheter när de vill kommunicera 

olika delar av CSR-arbete till olika intressentgrupper. För mycket fokus på vissa delar av CSR 

kan uppröra grupper som anser sig ha intresse av annat CSR-arbete och inte ser hur företaget 

arbetar kring ”deras” frågor utan bara kring andra frågor. Sammanfattningsvis är det, utifrån 

de påvisade komplexiteterna, svårt för både företag och intressenter att definiera CSR samt att 

veta när CSR-arbete är just CSR-arbete (Morsing et al. 2008). 
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2.2 Företagets intressenter 

I den traditionella företagsteorin fastställs det att den ledande funktionen i företaget har till 

syfte att maximera vinsten då detta inte bara maximerar företagets totala värde utan också 

utökar den sociala välfärden. Företagets intressenter kan relateras till den ledande funktionen 

på företaget eftersom den ledande funktionen ofta arbetar utifrån intressenternas krav och 

önskemål (Banerjee 2007). För att identifiera företagets intressenter kan Freemans klassiska 

intressentmodell användas, se figur 1. Freeman definierar en intressent som en grupp eller 

individ som påverkar eller blir påverkad av ett företags (en organisations) verksamhet 

(Grafström et al. 2008).   

 
Figur 1. Den klassiska intressentmodellen (Grafström et al. 2008, s.67). 

 

Företagets intressenter delas ofta in som primära och sekundära, där de primära är de som 

anses vara nödvändiga för ett företags överlevnad. De sekundära intressenterna är istället de 

som kan skapa opinion och på det sättet kan anses positiva eller negativa för företaget, men 

som inte direkt påverkar företagets överlevnad. Kunder och ägare definieras ofta som primära 

intressenter medan media, myndigheter och olika intresseorganisationer ses som sekundära 

(Grafström et al. 2008). Primära intressenter är de mest framträdande i dagens politiska 

ekonomi. Detta resulterar i att det endast är dessa aktörer som har inflytande över företagets 

handlande i avseende till hur företaget tillgodoser alla intressenters behov eftersom de besitter 

resurser och makt över företaget. Detta blir problematiskt då det är av största vikt att ett 
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företag kan tillgodose alla intressenters behov för att i ett långsiktigt perspektiv kunna ha ett 

hållbart handlande. Framförallt i klimat där det finns intressentgrupper som har mycket olika 

sociala, kulturella, politiska och ekonomiska agendor som inte nödvändigtvis anknyter till 

företagets agenda (Banerjee 2007). 

 

Intressenternas inverkan på företag har under årens lopp kommit att spela en alltstörre roll i 

företagsekonomiska sammanhang. Första gången intressenter nämndes var år 1963 då de 

definierades som "de grupper där organisationen, utan deras stöd, skulle upphöra att existera" 

(citerad ur Banerjee 2007, s. 24). Idag ses intressenter som direkt relevanta för ett företag att 

inkludera när företaget ser till sina grundläggande ekonomiska intressen och vad som 

påverkar dessa. (Banerjee 2007). Antalet aktörer som engagerar sig i frågor om socialt 

ansvarstagande har ökat dramatiskt de under de senare åren (Grafström et al. 2008). Därmed 

har intresset för att undersöka CSRs inverkan på företaget i relation till företagets intressenter 

även ökat. McWilliams och Siegel (citerad ur Banerjee 2007, s. 26) har, i en egen input-output 

modell, valt att konceptualiserat CSR som en form av investering i företaget där CSR-

investeringen gör att ett företag kan särskilja sina produkter, tjänster och processer. 

Efterfrågan på produkter med CSR-attribut kan komma från såväl kunder som investerare 

samt anställda och kan vara ett incitament till produktinnovation (Banerjee 2007). Efterfrågan 

av ett företags sociala ansvar grundar sig i att konkurrens med pris-och-CSR-attribut är mer 

effektivt än konkurrerande av enbart pris. Förutom att CSR kan anpassas till produkter, 

tjänster och processer kan ett företag bli CSR-aktivt genom att låta resurser såsom kapital, 

material och anställda vara CSR-relaterade (Middlemiss 2003). 
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2.3 Värdet av CSR 

För ett företag finns det många fördelar i och med användning av CSR. De flesta bevisade 

fördelarna som aktivt CSR-användande ger återfinns i delar såsom företagets styrning, 

varumärke, rykte och operationella kostnader (McElhaney 2009). Utöver dessa fördelar har 

även studier visat att ett företag som använder sig av CSR även ökar förtroendet hos sina 

anställda och lojaliteten mot företaget växer. Anställdas deltagande i CSR bidrar till en högre 

psykologisk och emotionell tillfredsställelse för den anställde vilket i sin tur bygger upp en 

ytterligare länk mellan företaget och den anställde. Att involvera de anställda i CSR-arbete 

låter den anställde uppfylla sina egna unika intressen. När detta sker inom företagets väggar 

ökar sannolikheten markant att den anställde identifierar sig själv i högre grad med företaget 

och på så sätt handlar än mer lojalt mot det. Anställda som tillåts delta i CSR kan känna 

minskad stress i sitt sökande efter meningsfullhet i sitt arbete och därmed inte vara lika 

beroende av bekräftelse och gott rykte från utomstående parter (Hae-Ryong et al. 2010). 

 

Ett aktivt CSR-arbete ökar inte bara lojaliteten hos de redan anställda utan är också en mycket 

viktig konkurrensfördel när det kommer till att locka till sig nya talanger till företaget. I 

framtiden kommer det inte vara speciellt att utöva ett CSR-arbete utan mer fokus kommer 

ligga vid hur man låter det genomsyra hela organisationen och varumärket. CSR-initiativet 

börjar ofta på lägre nivå inom företaget, men för att det ska ha full genomslagskraft och 

fungera i längden krävs det att företagsledningen tar beslut om att CSR ska vara en del av 

företagets strategi. Därefter återstår det att kunna kommunicera budskapet till anställda och 

omvärlden. Innan detta är gjort kan inte företaget nyttja det mervärde som CSR- arbetet ger 

effektivt. Exempel på mervärden kan vara en lojalare arbetsstab och ett attraktivare varumärke 

(McElhaney 2009). 

 

I många företag lever föreställningen om CSR som en ren volontär verksamhet kvar. Denna 

föreställning bidrar till att företagen prioriterar höga vinster framför CSR-verksamhet. Bilden 

är dock på väg att förändras i och med att företag inte längre enbart kan förlita sig på sin egen 

verksamhet utan även måste anpassa sig till sina intressenter och deras intressen. Relationer 

och krav från intressenter har således blivit en allt större del av företagens verksamhet 

(Angeloantoni & Perrini 2010).  
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Större företag har ofta externa ägare och finansiärer, långvariga samarbete med andra företag 

med satsningar för att etablerat varumärket genom exempelvis mediakampanjer. För ett stort 

företag är det egna varumärket högt värderat och att förknippas med CSR ses som en mycket 

fördelaktig konkurrensfaktor. Det betyder att stora företag även ser sin investering för att bli 

mer CSR-aktiva som en investering i sin marknadsföring. De ekonomiska resurserna som 

finns att tillgå gör det möjligt för företagen att kunna investera i en mer långsiktigt CSR-

verksamhet (Angeloantoni & Perrini 2010).  

2.4 CSR i Sverige 

För att få en förståelse för vilken roll CSR har och kan få i Sverige är det viktigt att först 

analysera de värden och uppfattningar som figurerar i det svenska samhället. Den politiska 

ideologin som dominerar samhället är i stor utsträckning grundad på socialdemokratiska ideal. 

Dessa ideal anknyter till hur man i Sverige värderar kollektivismen och hur ledarstilen 

kännetecknas av en horisontell maktfördelning och delaktighet i olika beslutsfattanden (May 

et al. 2007). 

 

En viktig del för att förstå hur företag och gemene man i Sverige ställer sig till CSR är att 

förstå hur CSR redan i den industriella utvecklingen i Sverige blev en del av företagskulturen 

även innan begreppet CSR instiftats. Rättigheter och skydd för de anställda samt förbättringar 

i arbetet utvecklades tidigt och förankrades i det statliga regelverket. I den svenska 

ekonomiska stommen kom således arbetarskydd och rättigheter att ingå i ett tidigt stadium. 

Därmed kan CSR redan ses som en politisk skyldighet i den svenska företagskulturen 

(Grafström et al. 2008). 

 

Hos gemene man i Sverige återfinns tankar om CSR redan som något självklart och en 

föreställning om att den enskilde individen redan har ett stort ekonomiskt bidrag till det i och 

med höga skatter för den sociala välfärden. Dessa tankar finns även bland företagen i och med 

höga arbetsgivaravgifter etc. Detta har än mer fått uppmärksamhet i och med en allt globalare 

värld där jämförelser mellan länder ökat i allt större utsträckning (May et al. 2007). 

 

Med denna bakgrund kan CSR tänkas vara svår att vidare argumentera för inom Sverige då 

det kan tyckas att det redan är en del av företagskulturen. Å andra sidan är detta en utmärkt 

utgångspunkt för vidare CSR-arbete då det redan finns en medvetenhet i dessa frågor. CSR är 



Kandidatuppsats                                        HT 2010 
Företagsekonomiska institutionen                                                  Sophie Höglund 
Uppsala Universitet           Sofie Östrand 
 

 10 
 

i stor utsträckning beroende av medvetenhet och krav från intressenter samt en öppen 

kommunikation kring CSR-begreppet. Dessa element finns i Sverige och därmed finns även 

goda förutsättningar för att CSR skall växa och få allt större utrymme i svenska företag (May 

et al. 2007).  

2.5 Analysmodell 

Vi har valt att skapa en modell som bygger på McWilliams och Siegel ’s input – output 

modell. Genom att till en början använda oss av teorierna angående intressenters påverkan på 

företaget samt värdet av CSR kan en grundläggande orsak till varför företagen är motiverade 

till att arbete med CSR-frågor erhållas. Denna teori används även för att se kopplingen mellan 

orsak och verkan när vi vidare analyserar varför företagen har valt de CSR-aktiviteter de har. I 

det här skedet används dessutom den övriga teorin för att förklara valet av aktiviteter. 

Modellen, se figur 2, fokuserar således på faktorer som spelar in på valet av företagens CSR-

aktiviteter. Som bakgrund och motivation till CSR-arbete har vi valt att ange intressenters 

påverkan samt värdet som företaget kan erhålla genom att vara CSR- verksamma. Detta leder 

i sin tur till att företagen börjar implementera CSR i sin verksamhet. Hur detta tar sig i 

uttryck, med fokus på den sociala delen av CSR, tror vi påverkas av företagets storlek, land de 

verkar i (i detta fall Sverige), samt dess egna uppfattning av CSR. En vinkling vi intresserar 

oss extra för är om det går att koppla de sociala CSR-aktiviteterna till företagets 

mångfaldsarbete. 

 
Figur 2. Vår analysmodell 
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3. Metod 
 
Inom detta avsnitt presenteras vad vi har gjort samt argument till varför vi gjort på följande 

vis. Först kommer allmän information av val om metod och tillvägagångssätt. Sedan följer 

information om hur vi valt våra respondenter samt hur vi har resonerat för att få vårt syfte 

besvarat. Slutligen kommer vi att diskutera trovärdigheten i vårt insamlade material. 

3.1 Val av frågeställning 

Med denna uppsats ämnar vi belysa komplexiteten kring begreppet CSR med fokus på den del 

som är relaterad till företagens sociala ansvar. Vi har gjort detta genom att försöka få en 

inblick i vad företag anser vara socialt CSR och vilka CSR-aktiviteter det resulterat i. Medan 

den miljörelaterade delen av CSR är den del som på senare år varit i fokus har vi valt att 

undersöka den något mer obelysta sociala delen av CSR. Inom litteraturen förknippas den 

sociala delen ofta med välgörenhet, exempelvis genom donationer till utvecklingsländer. Vi 

har med denna uppsats velat undersöka om företagen anser att den sociala delen även 

innefattar aktiviteter på det lokala planet och inom den egna organisationen. Vår 

frågeställning har uppkommit efter kontakt med företaget Misa, ett företag som arbetar med 

att försöka få ut personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Efter att ha 

diskuterat med ett flertal personer inom företaget, både genom besök på kontoret i Stockholm 

och över ett flertal telefonintervjuer kom vi fram till att det är viktigt att undersöka vad 

företagen ser som socialt CSR. Detta är således ett material som Misa kan komma att använda 

vid framtida förhandlingar när det söker arbetsgivare för sina deltagare. Detta är även en 

anledning till varför uppsatsen valt att undersöka kopplingen mellan CSR-arbete och 

mångfald. 

3.2 Val av metod 

Vi har gjort en kvalitativ undersökning eftersom det, utifrån vår frågeställning, varit av 

intresse att ge respondenten möjlighet att vidareutveckla sina tankar och idéer. För att kunna 

säkerhetsställa att respondenten svarat på de frågor vi önskat samt för att minimera risken för 

missförstånd och oklarheter har det också utifrån den aspekten lämpat sig bättre med 

intervjuer istället för enkäter (Jacobsen 2002). 
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Vi har genomfört studien genom djupintervjuer med relevanta representanter inom företagen 

och strävat efter att intervjua högt uppsatta personer inom organisationen vilka kunnat föra 

företagets talan i CSR-frågor. Urvalet av företag har bestått av större svenska företag som på 

sin hemsida eller på annat sätt visat att de bedriver ett aktivt CSR-arbete. Vi har i 

urvalsprocessen via mail (se bilaga 1) kontaktat flera olika företag inom olika sektorer där sju 

stycken valde att ställa upp (se tabell 1). Alla har som tidigare nämnts ett aktivt CSR-arbete 

och två av de tillfrågade företagen har dessutom inlett samarbete för att rekrytera personer 

med funktionsnedsättning.  

 

Tabell 1: Presentation av våra respondenter 

Företag  Namn Tjänst  Intervjuades 
Arla Food Kjell Lundén 

Pettersson  
Arbetar på Corporate Quality, 
Environment, Health and Safety 
 

3-11-2010 

Atlas Copco AB Karin Holmquist  CR Relations Manager  
Corporate Communications 
 

1-11-2010 

Danske Bank AB Ulrika Huss Arbetar på Kommunikation och är  
CR-koordinator 
 

10-11-2010 

Ica AB Birgitta Roos Mångfaldsstrateg inom HR 
avdelningen 
 

8-11-2010 

KF  
(Konsument  
Föreningen) 

Per Rosengren  Miljö och kvalitetschef på KF-
koncernen 

29-10-2010 
 

Max Hamburger-
restauranger AB 

Pär Larshans  Hållbarhetsansvarig på Max 
hamburgerrestauranger 
 

11-11-2010 

Sandvik AB Anders Wallin  Vice President för Group 
Communications 
 

1-11-2010 

  

Företagen har kunnat representera olika delar av företagsvärlden vilket har gjort det möjligt 

att se likheter mellan företagen samt jämföra dem utifrån dess aktivitet i de olika branscherna. 

Huvudfokus har dock legat på respondentgruppen i helhet. Alla Ffretagen är av betydande 

storlek vilket gjort att alla har kunnat förutsättas ha ekonomiska resurser för CSR-

engagemang. Informationen vi erhållit från intervjuerna har möjliggjort att vi kunnat bilda oss 

en uppfattning kring hur företagen ser på CSR-begreppet med fokus på den sociala delen samt 

hur den tar sig uttryck genom olika aktiviteter.  
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3.3 Insamling av data och bearbetning 

Som insamlingsmetod av empiriska data har vi valt att hålla personliga intervjuer med 

representanter från de utvalda företagen. Kvaliteten på utkomsten av intervjuerna beror på 

flera aspekter varav en viktig del är förberedandet av lämpliga intervjufrågor och inläsning på 

det aktuella området (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006). Vi har därför grundat det 

empiriska arbetet genom studier av olika källor, såsom företagens respektive hemsidor där 

bakgrundsinformation inhämtats. 

 

Själva intervjuerna har genomförts på en relativt strukturerad nivå, med utgångspunkt i ett fast 

frågemanus (se bilaga 1) men med utrymme för fördjupning i vissa frågor då vi strävat efter 

att få respondenterna att själv visa riktning under intervjun (Teorell & Svensson 2007). 

Intervjuerna har inletts med några breda grundläggande frågor för att senare bli mer specifika. 

På så vis har relevant information om hur företagen ser på socialt CSR fåtts fram utan att allt 

för tydligt leda in respondenterna på vad vi anser i frågan. Dessutom har vi kunnat få 

information om vilka aktiviteter deras syn på begreppet lett till samt om de relaterar 

mångfaldsarbete till socialt CSR. 

 

Att samla in data från personliga intervjuer är mycket tidskrävande vilket gjort att vi 

begränsat oss till ett fåtal intervjuer med djupare innehåll (Jacobsen 2002). Intervjuerna med 

företagsrepresentanterna har hållits i form av telefonintervjuer. Detta har skett på grund av att 

vi, endast på detta sätt, haft möjlighet att intervjua personer med en högre befattning vilket 

varit högst relevant för uppsatsen. Vid intervjutillfällena har vi använt oss av högtalartelefon 

för att låta båda författarna vara delaktiga. Ett urval av frågorna rörande verksamheten och 

dess marknadsföring samt ett inledande stycke angående CSR (se bilaga 1) har skickats till 

respondenterna innan genomförd intervju, för att stämma av att vi har fått kontakt med rätt 

person på företaget samt för att göra respondenten mer bekväm i intervjusituationen. Under 

intervjuerna har författarna antecknat respondentens svar för hand samt spelat in materialet i 

de fall vi haft respondentens godkännande. Materialet har endast hanterats utav författarna 

och kommer i framtiden inte att spridas vidare för annat bruk. Mindre oklarheter som uppstått 

vid bearbetningen av materialet har retts ut genom återkoppling till respondenten via mail 

eller telefon. Sammanställningen av empirin har bearbetats genom att sammanfatta 

respondenternas svar under utvalda frågeställningar. Detta har gjorts för att inte peka ut 
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enskilda respondenters svar men också för att respondenternas svar, under en sådan indelning, 

skapat ett bra underlag för uppsatsens vidare analys och diskussion.  

3.4 Operationalisering 

Vårt huvudfokus har varit socialt CSR och hur företagen ser på begreppet. Med socialt CSR 

syftar vi på den delen av CSR som tar sig uttryck i biståndsarbete, mångfaldsarbete och övrigt 

samhällsansvar. Då uppsatsen ämnat besvara vad företagen själva relaterar till begreppet 

socialt CSR har vi försökt att ha en öppen inställning till begreppet. Samtidigt har vi velat 

behålla fokus vid de delarna som är relevanta för rapporten. Våra intervjufrågor speglar detta 

mycket väl då de inletts med frågor om respondenten och frågor rörande företagets kunder, 

intressenter och marknadsföringskanaler. Vidare har intervjuerna lett in på socialt CSR genom 

en första fråga av mycket öppen karaktär (se bilaga 1). Därefter har mer specifika frågor kring 

socialt CSR ställts. För att beröra alla områden, relevanta för uppsatsen, har vi, såvida detta 

inte har skett automatiskt, lett intervjun i önskad riktning. Genom att reflektera över svaren 

men även över hur mycket ledning respondenten behövt för att ”beröra” de olika områdena 

har vi kunnat analysera frågan om vad företagen relaterar till socialt CSR samt vilka 

aktiviteter detta lett till. 

3.5 Trovärdighet 

Alltid när en kvalitativ studie genomförs finns det ett generaliseringsproblem och även vi har 

stått inför detta problem.  Även fastän vi valt att utföra sju intervjuer med olika företag för att 

öka generaliserbarheten har vi valt att poängtera att de förvärvade resultaten utgår ifrån våra 

respondenters syn på begreppet och därför inte är allmängiltiga. Dock har viss generalisering 

kunnat göras när svaren från våra respondenter varit samstämmiga trots att de verkar i skilda 

branscher. 

 

Vi har i våra intervjuer fått kontakt med personer med en hög befattning inom företagen, där 

alla har nära samarbete med ledningsgruppen för företaget3. Detta har inneburit att de har stor 

inblick i företaget framför allt angående styrning och riktlinjer. Dessutom arbetar samtliga 

våra respondenter med CSR-rapporter eller liknande dokumentation, vilket betyder att de har 

god insikt i företagets sociala CSR-arbete. Att de är högt uppsatta kan dock leda till att de svar 

vi fått varit subjektiva för att skapa en positiv bild av företaget. För att minimera denna risk 
                                                
3 Tre av våra respondenter ingår även i ledningsgruppen på företaget 
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har vi noga undersökt företagens respektive hemsidor innan intervjuerna för att själva vara 

insatta i deras verksamhet. Därmed har vi lättare kunnat styra intervjuerna i önskad riktning 

och ställa öppna frågor för att se hur de responderat till våra förväntade svar. 

 

Valet att utföra telefonintervjuer har gjorts eftersom det funnits en stor geografisk spridning 

bland våra respondenter samt att vi endast via telefon haft möjligheten att intervjua personer 

med hög befattning i de respektive företagen. Telefonintervjuer har nackdelen att ickeverbal 

kommunikation såsom kroppsspråk inte förmedlas. Fördelarna med telefonintervju har dock 

varit övervägande för oss, framförallt eftersom vi fått möjligheten att intervjua våra tillfrågade 

respondenter som annars har fullbokade scheman. Samtliga respondenter har velat förmedla 

en positiv bild av företagets engagemang och har tagit sig god tid till att svara på våra frågor 

samt efterföljande mailkorrespondens.  Trots telefonintervju och dess nackdelar anser vi att vi 

på ett tillfredsställande sätt kunnat styra intervjuerna, ställa de följdfrågor vi behövt samt ge 

förtydligande av våra frågor vid behov. Samtalen har spelats in i den utsträckning vi tidigare 

nämnt och använts för kontroll av respondenternas svar. Sammanfattningsvis har fördelarna 

med telefonintervju varit övervägande och vi är nöjda med de möjligheter som det genererat.
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4. Företagens syn på socialt CSR 

 
Kapitlet inleds en beskrivning av verktyg som idag finns för att påvisa CSR-arbete. Därpå 

följer en tabell där bakgrund till de intervjuade företagen presenteras. Efter det följer en 

sammanfattning av intervjuerna, genom en sammanställning av svaren kopplat till, av oss, 

olika områden istället för till respektive respondent. 

4.1 Verktyg för att påvisa CSR-aktivitet 

Det finns idag inga bestämmelser över hur företag skall presentera sitt CSR-arbete för 

omgivningen. Dock finns vissa verktyg som företag kan använda sig av. Dessa har i sin tur 

specifika riktlinjer som företagen måste följa för att få använda deras namn vid presentation 

av sitt CSR-arbete. Vi har valt att presentera tre typer av verktyg som alla ger riktlinjer för hur 

CSR-arbete skall bedrivas. 

4.1.1 Global Compact 

Global Compact lanserades år 1999 av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan med 

avsikten att främja ett socialt och miljömedvetet ansvarstagande hos internationellt 

verksamma företag. Global Compact skall verka för att föra samman företag med FN-organ, 

fackföreningar och det civila samhället för att tillsammans stödja tio principer kring 

mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och mot korruption (se bilaga 4) (The UN Refugee 

Agency 2010). Hundratals företag, internationella fackförbund och frivilligorganisationer är 

idag anslutna till Global Compact (FN Global Compact, Regeringen 2009). 

 

Global Compact är inte en reglerande institution – den övervakar, genomdriver eller mäter 

inte företags beteende eller handling. Istället förlitar sig Global Compact på företagen, deras 

ansvarstagande och öppenhet inför allmänheten, samt på fackföreningar och 

frivilligorganisationer för att initiera och samarbeta i en kraftansträngning för att genomföra 

de principer som Global Compact grundar sig på (The UN Refugee Agency 2010).  

 

För att få vara med i Global Compact måste företagets VD skicka ett brev till FN:s 

generalsekreterare som bekräftar att de stödjer Global Compact och dess principer. Vidare 

måste företaget se till att inkorporera Global Compacts principer i sin företagsstrategi och se 

till att principerna blir en del av företagskulturen i det dagliga arbetet. Företaget åtar sig även 
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att offentligt stå upp för Global Compact och dess principer. Slutligen måste företaget 

rapportera och redogöra för hur de stödjer och arbetar kring Global Compact i sin 

årsredovisning (FN Global Compact, Regeringen 2009). 

4.1.2 Global Reporting Initiative (GRI) 

I samband med globaliseringens framfart har behovet att kunna följa företags påverkan på 

omgivningen ökat markant. För att underlätta för företag att redovisa sin inverkan 

ekonomiskt, miljömässigt såväl som socialt har Global Reporting Initiative (GRI) skapats. 

Målet med GRI är att möta detta nya behov genom att tillhandahålla ett accepterat och 

trovärdigt ramverk för hållbarhetsredovisning som passar all typer av organisationer 

oberoende storlek, bransch och plats.  GRI instiftades år 1997 och har numera ett stort 

internationellt fäste i företagsvälden och dess trovärdighet är stor inom många skilda 

intrseentgruper (G3 Riktlinjer för hållbarhetsredovisning, GRI 2006 ). 

 

Syftet med GRI är att mäta och presentera vad företaget har gjort i sitt hållbarhetsarbete 

gentemot alla sina intressenter, både interna och externa. En hållbarhetsredovisning ska lyfta 

fram både det positiva och det negativa genom att ge en balanserad och rimlig bild över 

organisationens arbete inom området. Hållbarhetsredovisningar som följer GRI:s ramverk, 

”ska redovisa uppnådda resultat för redovisningsperioden mot bakgrund av organisationens 

åtaganden, strategier och hållbarhetsstyrning”( ibid). 

 

GRI är ett sätt för organisationer att jämföra sig mot andra organisationer samt inom 

organisationen över tiden. Det är ett sätt att visa hur organisationen påverkar och påverkas av 

förväntningar gällande hållbarhetsfrågor samt att jämföra och bedöma hur organisationernas 

hållbarhetsresultat i förhållande till lagar, regler och frivilliga incitament. Ramverket omfattar 

båda generellt och branschspecifikt innehåll och består av principer för att definiera 

redovisningens innehåll samt säkerställa kvalitén på den redovisade informationen. 

Riktlinjerna innefattar dessutom standardupplysningar såsom resultatindikatorer samt 

vägledning för särskilda tekniska delar i redovisningen. 
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Att mäta mångfald i företaget är en del av en komplett GRI-rapportering. I paragraf L13 (se 

bilaga 3) beskrivs hur mångfalden i företaget skall mätas utifrån kön, minoritetsgrupper, och 

ålder. Rapporteringen bygger på att företagen beräknar en viss procentsats för respektive 

grupp vilken sedan kan jämföras med andra GRI-rapporterande företag (Indikatorprotokoll 

Arbetsförhållanden och Arbetsvillkor (LA), version 3.0 GRI 2006). Samtliga GRI-dokument 

är under kontinuerlig utvärdering och modernisering (G3 Riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning, GRI 2006). 

4.1.3 ISO 26000 

ISO 26000 är en internationell standard som kan användas av både företag och organisationer 

verksamma inom den offentliga så väl som den privata sektorn. ISO 26000 har som mål att 

hjälpa4 organisationerna att agera på ett socialt ansvarsfullt sätt vilket idag krävs av samhället. 

Standarden är avsedd att öka förståelsen inom området socialt ansvarstagande och är inte att 

ersätta redan befintliga instrument utan istället ses som komplement till dessa. ISO använder 

sig av termen Social Responsibility (SR) för detta ansvar. Standarden innehåller inga krav 

utan är tänkt att användas som rekommendationer och riktlinjer. Den saknar således 

möjligheten att användas som en certifieringsstandard. (Svensk Standard, SIS 2010) 

4.2 Presentation över de medverkande företagen 

Vidare följer en kortare presentation av de intervjuade företagen samt deras CSR-aktiviteter. 

Även presenteras den CSR-rapportering respektive företag använder sig av (för en utförligare 

presentation, se bilaga 2). 

 

                                                
4 Vad man kan få hjälp med: 
a) begrepp, termer och definitioner för socialt ansvarstagande,  
b) bakgrunden till, trender kring och kännetecken på socialt ansvarstagande, 
c) principer och arbetssätt för socialt ansvarstagande, 
d) huvudområden och delområden rörande socialt ansvarstagande,  
e) att integrera, implementera och främja socialt ansvarsfullt uppförande i hela organisationen och att låta det 
genomsyra riktlinjer och arbetssätt inom inflytandesfären,  
f) att identifiera och involvera intressenter,  
g) kommunikation om åtaganden, uppnådda resultat och annan information som hör till socialt ansvarstagande.  
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Tabell 2: Sammanställning av företagen med avseende på CSR-aktiviteter och om de är 

anslutna till GRI och Global Compact (för referenser, se bilaga 2) 
Företag/ 
Bransch 

CSR-aktiviteter GRI Global 
Compact 

Arla Foods 
Livsmedel 

Fö   För Arla Foods är CSR-arbete högt upp på dagordningen. De 
jobbar aktivt med att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt 
och hållbart sätt. ArlaFoods stödjer Global Compact, ett initiativ 
för att främja etiskt företagande, och använder sig av sin 
egenskrivna Code of Conduct för att säkerhetsställa att de 
uppsatta CSR-riktlinjerna efterlevs. 

Egen 
rapportering, 
liknande GRI 

ja 

Atlas Copco AB 
Industri 

Atlas Copco arbetar aktivt med CSR-frågor, där CSR-arbetet 
delats in i tre olika dimensioner, samhällsenagemang, interna 
processer och branschstandarder. Dessa appliceras i sin tur på tre 
olika områden Atlas Copco valt gruppera CSR i; sociala 
frågor/anställda, miljö och verksamhet. Atlas Copco använder sig 
av GRI samt en Business Code of Practice. I Business Code of 
Practice återfinns egna modeller för hur CSR skall implementeras 
i verksamheten. 

ja ja 

Danske Bank AB 
Finans 

Danske Bank har valt att göra stora satsningar på sitt CSR-arbete. 
De har fokuserat sitt arbete till att informera nästa generation om 
hur man sparar, spenderar, lånar och hanterar pengar. De har 
utvecklat flera program för privatekonomisk folkbildning som 
främst riktar sig till barn, ungdomar, unga vuxna, föräldrar och 
lärare. Rapportering av sitt CSR-arbete gör Danske Bank i linje 
med GRI:s riktlinjer. De stödjer även Global Compact och verkar 
efter dess principer. 

ja ja 
 

ICA AB 
Detaljhandel 

För ICA är hållbar utveckling en förutsättning för lönsamhet och 
tillväxt. Hållbarhet genomsyrar hela verksamheten och är en 
grundbult i ICAs affärsfilosofi. ICA jobbar aktivt med CSR-
arbete och är anslutet till FN:s företagsinitiativ Global Compact. 
Med “ICAs goda affärer” integreras hållbarhetsfrågorna i den 
dagliga verksamheten.  
”Vi kan mer”- samarbete med Samhall har uppkommit för att 
erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.  

ja ja 
 

KF  
(Konsument  
Föreningen) 
Detaljhandel 
 

På koncernnivå har KF en grupp under namnet miljö och kvalité 
som arbetar med företagets CSR-relaterade frågor, företaget deltar 
dessutom många olika CSR-relaterade projekt och samverkar med 
andra verksamheter så som Kooperation utan Gränser, Vi-skogen 
samt initiativ.org för att nämna några.  

ja ja 

Max hamburger-
restauranger AB 
Restaurang 

 Max arbetar aktivt med CSR och marknadsför tydligt sina 
produkters inverkan på miljö och klimat. Max har även på senare 
år blivit kända för att integrera personer med funktionsnedsättning 
i sitt företag, detta genom ett samarbete med Samhall.  

Egen 
rapportering, 
funderar på 
GRI 

nej 

Sandvik AB 
Industri 

Sandvik arbetar aktivt med CSR-frågor inom koncernen, vilket 
medför att både hållbarhet och affärsetik utgör viktiga delar i alla 
deras affärsplaner och beslutprocesser. I sitt CSR-arbete använder 
sig Sandvik av GRI samt Code of Conduct gällande Sandvik-
koncernen och en gemensam plattform The Power of Sandvik 
vilken baseras på OECDs riktlinjer för multinationella företag, 
FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och ILO-
deklarationen om grundläggande principer och rättigheter på 
arbetet. 

ja ja 
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4.3 Sammanställning av intervjuerna 

Nedan följer en sammanställning av de genomförda intervjuerna. Materialet har grupperats 

under fem underrubriker då uppsatsen inte är intresserad av att koppla specifika svar till 

specifikt företag. 

4.3.1  Från biståndsverksamhet till nyttiga matvaror - vad är socialt CSR? 

Det framgår tydligt utifrån intervjuerna att det CSR-arbete företaget bedriver på många sätt 

påverkas av den bransch företaget verkar inom. Något som nämns av alla företag är att det är 

viktigt att representera det lokala samhället som det verkar inom, detta gäller såväl inom 

Sverige som utanför. En fråga som kopplas till detta är mångfalden på företaget som utgör en 

stor del av företagens syn på det samhällsrelaterade ansvarstagandet i CSR. Ett hållbart arbete 

är den bild företagen vill förmedla till sina intressenter samt att vara en ansvarstagande och på 

ett så sätt attraktiv arbetsgivare. En ansvarstagande arbetsgivare kopplas till en arbetsgivare 

som aktivt arbetar med CSR-frågor. Att ställa krav på sina leverantörer är något som i stor 

utsträckning tas upp av respondenterna. De ser ett ansvar i att säkerställa att de produkter de 

säljer framställts på ett ansvarsfullt sätt, exempelvis genom att garantera att hänsyn tagits till 

mänskliga rättigheter och miljömässiga krav genom hela produktcykeln. 

 

För de två stora industriföretagen är säkerhet en viktig del i det aktiva CSR-arbetet. En säker 

arbetsmiljö samt säker och ergonomisk produktutveckling är ledord och ett av företagen 

bedriver ett speciellt program för dessa frågor. För de mer slutkonsumentinriktade företagen 

är mycket av det som ses som samhällsrelaterat ansvarstagande i CSR applicerbart på 

slutkonsumenten. Mat & hälsa är en viktig del för många av dessa företag där fokus ligger på 

slutkonsumentens välbefinnande samt att ge möjligheten för dess konsumenter att bedriva 

CSR-arbete genom dem, exempelvis genom att erbjuda ett deltagande i vissa 

välgörenhetsprogram.  

 

Trots att de tillfrågade företagen aktivt framställer sig som ansvarstagande poängterar en av 

respondenterna att deras CSR-arbete inte skall förknippas med biståndsarbete. Respondenten 

menar att det finns en stor misstolkning av vad CSR är inom många företag och vad ett CSR-

arbete innebär. I anknytning till frågan om vad CSR-arbete är och vilka aktiviteter som 

bedrivs finner vi många svar, framförallt för att det bedrivs så många olika typer av CSR-
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aktiviteter inom ett och samma företag. Exempel som de tillfrågade företagen tar upp som 

CSR-arbete är utbildning av personal, utvecklingsprojekt i U-länder, satsning på 

sysselsättningsgrad på lokala plan, och rekryteringsarbete med fokus på ökad anställning av 

kvinnor och personer av utländsk härkomst. En av respondenterna poängterar att deras CSR-

arbete endast sker inom den sektorn där de besitter kunskap. Därmed sker deras CSR-arbetet 

som en stor satsning men koncentrerat till ett litet område. Andra företag har många spridda 

CSR-satsningar inom många olika områden.  

 

Marknadsföringen av företagens CSR-verksamhet skiljer sig till viss del mellan företagen 

men det finns några gemensamma nämnare. Samtliga företags CSR-arbete rapporteras i någon 

form av CSR-rapport som finns att tillgå på hemsidan. Några av företagen satsar på tidningar 

till intressentgrupper där CSR-arbetet är i fokus. Några av företagen förmedlar sina CSR-

satsningar direkt till slutkonsument genom att märka varorna med vissa CSR-attribut såsom 

rättvisemärkt, dess ursprung, med mera. Två av företagen pekar på att företag ibland har en 

tendens att skryta mycket om sitt CSR-arbete men att det i slutändan inte blir så mycket gjort. 

Ett av dessa företag bedriver idag ett stort CSR-arbete men bedriver själva ingen direkt 

marknadsföring kring det. Istället kommer marknadsföringen från utomstående parter som 

uppmärksammat arbetet vilket har lett till att företaget har fått stor positiv uppmärksamhet. 

Detta menar respondenten är det bästa sättet att förmedla bra CSR-arbete på. Respondenten 

menar att det viktiga är att utföra ett arbete, inte bara tala om det.  

 

För att dokumentera sitt CSR-arbete använder sig alla tillfrågade företag av något slags 

mätsystem. Fem av sju företag använder sig av GRI och sammanställer en sådan rapport 

årligen, dock har samtliga en hållbarhetsrapport. Det finns en tendens hos företagen att 

rapportera sitt CSR-arbete så det enkelt kan jämföras med andra företag och många av 

hållbarhetsrapporterna är inspirerade av GRI-redovisningen. Ett av företagen som inte 

använder sig av GRI-redovisning poängterar att de valt att avstå med anledning av GRIs 

tidskrävande rapportering. Det anser att dessa resurser kan läggas på väsentligare saker än en 

rapport som i slutändan inte läses av så många intressenter. Det andra företaget som inte 

använder sig av GRI funderar dock på att göra det med anledningen att det börjar bli allt 

vanligare för företag att använda sig av det och att GRI är ett sätt att kunna konkurrera med 

andra företag utifrån sitt CSR-arbete. 
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4.3.2 CSR/SR/CR eller hållbart arbete? 

Begreppet CSR som helhet är allmänt känt inom de företag vi har varit i kontakt med. Dock 

skiljer sig innehållet av det företagen emellan där många har valt att ge arbetet med CSR-

frågor ett annat namn. Vid besökande av företagens hemsidor framgår det tydligt att samtliga 

relaterar CSR till miljövänligt arbete men det finns även information på flera hemsidor om 

arbete som sträcker sig bortom miljöbilden av CSR. Många har en uppdelning av miljö, 

ekonomi och socialt under en rubrik som ofta benämns ”Företagets ansvar”. Under dessa 

finns det sedan varierande information beroende på vilket typ av företag. Industriföretagen 

trycker på säkerheten på arbetsplatsen och vid användningen av deras produkter, medan 

livsmedelsföretagen lyfter fram att deras produkter är bra för hälsan, fettsnåla och näringsrika.  

 

Inom många företag har en miljöansvarig varit tillsatt länge och miljöarbetet är etablerat inom 

organisationen medan tjänster som mer fokuserat på de övriga delarna av CSR har blivit 

aktuella först vid en senare tidpunkt. De tjänster som många av våra respondenter innehar har 

nyligen formulerats till en tjänst.  

 

En av respondenterna lyfte fram problematiken med att begreppet från början är formulerat på 

engelska och i många fall översätts på olika sätt till svenska. Det S i begreppet CSR, som på 

engelska står för ”Social”, har på svenska inte en entydig översättning. Av några har det 

översatts till socialt ansvar medan det av andra översatts till samhälleligt ansvar. I och med 

språkväxlingen uppstår det en naturlig oklarhet i vad begreppet betyder och med det, vad det 

innebär. Som tidigare nämnts jobbar alla de tillfrågade med frågor som faller under rubriken 

CSR i den breda betydelsen, dock har de valt att kalla det vid olika saker. De företag som 

satsar på en svensk term har samtliga valt benämningar i stil med hållbar utveckling eller 

företagets ansvar för att på ett enkelt sätt kunna gruppera allt sitt CSR-arbete under en 

gemensam nämnare. För att belysa de skilda namnen kan det nämnas att ett av 

livsmedelsföretagen benämner den gruppen som jobbar med CSR-frågor för konsument och 

kvalité. Även de mer internationellt anpassade versionerna av hemsidorna visar på skillnader i 

vad företagen kallar sitt engagemang. Flertalet väljer att använda sig av den numera erkända 

benämningen Corporate Social Responsibility (CSR), men även varianter såsom Corporate 

Responsibility (CR), Social Responsibility (SR) och Sustainability förekommer. 
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4.3.3 Vikten av att spegla den lokala miljön  

I företagens Code of Conduct eller liknande dokument framgår det mycket tydligt att alla 

företagen strävar efter en stor mångfald inom sin personal. Samtliga respondenter svarar att de 

är mycket viktigt och att företaget är medvetet om fördelarna med att ha en bred mångfald 

inom personalen. Könsfördelning är det första som berörs av samtliga respondenter och det är 

flera av företagen som har satt in insatser för att främja jämställdheten. Efter könsfördelning 

så berör samtliga företag olika etniska ursprung och nationaliteter. Flertalet respondenter 

berör problematiken kring att hålla statistik över sina anställda utan att begå lagbrott. En av 

respondenterna pekar på att det inte går att placera in sina anställda i olika kategorier då detta 

är en diskriminerande handling. Dock menar denne att det exempelvis går att se en tendens till 

hur företaget speglar den lokala miljön i etnicitetsfråga genom att jämföra utländska namn i 

personalregistret med telefonkatalogen.  

 

Att spegla samhället runt verksamheten är en genomgående önskan från företagen. I de fall då 

företagen är verksamma utomlands värdesätter de att personalen ska spegla samhället och de 

ser stora fördelar med att använda lokala förmågor. Det två företagen som redan har ett 

samarbete med Samhall5 är de enda som spontant nämner personer med funktionsnedsättning 

när mångfald tas upp. De övriga företagen pratar om olika minoritetsgrupper såsom personer 

med funktionsnedsättning först efter att frågan uttryckligen har ställts. Ett av företagen svarar 

då att de har resonerat kring frågan men ännu inte vidtagit några åtgärder.  

4.3.4 Intressenters tryck på CSR i organisationen och vikten av beslut uppifrån 

I alla de företag som vi varit i kontakt med har det funnits minst en ansvarig person för CSR-

relaterade frågor. Alla respondenter har poängterat att det som idag ses som CSR-frågor under 

en längre tid varit frågor som respektive företag arbetat kring men under annat namn. Dock 

har de CSR-specifika tjänsterna uppkommit på senare år och några av våra respondenter är de 

första som innehar tjänsten i företaget. 

 

Vid frågan om vad som initierat CSR-arbetet hos företaget är svaren likartade. Intressenters 

önskemål och påtryckningar styr en stor del av de CSR-aktiviteter företagen valt att ha. En av 

respondenterna betonar att deras CSR-arbete är utformat efter den kunskap och resurser de 
                                                
5 Ett företag som arbetar med att erbjuda människor med funktionsnedsättning arbete (Om Samhall, 2010) 
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anser sig kunna förmedla till samhället. Detta genom ett större inriktat projekt som skall ske 

under en längre tid. En annan av respondenterna trycker på att deras CSR-arbete grundar sig i 

föreställningen om vad deras kunder vill ha. Deras CSR-arbete är således en möjlighet att 

besvara kundernas önskemål. En tredje av respondenterna betonar vikten av intressenternas, i 

det här fallet kundernas, krav på CSR-arbete. Denne menar att hade kunderna i större 

utsträckning efterfrågat CSR-arbete hos företaget hade det varit en betydligt större del i 

företagets verksamhet.  

 

En annan vinkling av företagens CSR-arbete har visat sig röra företagens sätt att profilera sig. 

Alla företagen pekar på att utan CSR-aktiviteter är företaget inte konkurrenskraftigt. I ett av 

företagen har en ny CSR-satsning resulterat i mycket utrymme i media på senaste tiden och 

företaget har själv satsat mycket på marknadsföring kring denna CSR-satsning. Detta har gjort 

att företagets varumärke numera förknippas starkt med denna CSR-aktivitet. Vid frågan om 

vad som initierat detta arbete är svaret enkelt – ett beslut från VD om att inleda detta arbete. 

Denna satsning är ett exempel på hur företagens CSR-arbete initieras på ledningsnivå. Likaså 

är dokumenten som styr företagens verksamhet såsom Code of Conduct, GRI rapportering, 

och Global Compact alla tre initierade på ledningsnivå. Att tillägga är att de tjänster som 

respondenterna besitter ofta verkar i nära kontakt med ledningsgruppen på företaget. 

4.3.5 Positiva effekter utav CSR 

Den genomgående åsikten hos respondenterna om de positiva effekterna deras respektive 

företags CSR-arbete har är att de faktiskt är med och påverkar samhället i en mer hållbar 

riktning. De påpekar dock att det är en otroligt omfattande fråga vilket gör att det är svårt att 

skapa ett heltäckande svar. En gruppering av respondenternas svar har gjorts för att lättare 

åskådliggöra hur företagets CSR-arbetet fått positiva effekter inom olika segment.  

 

Gentemot intressenter 

Företagets CSR-arbete har haft ett positivt bidrag till att attrahera och behålla investerare. 

Dels har arbetet inneburit att de genom sin CSR-verksamhet kunnat locka nya kunder som 

intresserar sig för denna typ av aktivitet men också har de kunnat behålla befintliga kunder 

som ser ett mervärde i att företaget har ett aktivt CSR-arbete. Genom denna aktivitet har 

kontakten med kunder även underlättats då det är lättare att tillmötesgå kunder och andra 

intressenter som engagerar sig i CSR. En bättre relation till dessa har dessutom medfört att 
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dialog och samarbete underlättats. Utöver detta har CSR-arbetet gjort att det går att ställa 

högre krav på leverantörerna då kunderna ställer dessa krav. Ett resultat av högre krav på 

leverantörer är att leverantörskedjan blivit stabilare och säkrare.  

 

CSR-arbetet har använts vid rekrytering samt att behålla befintlig personal. Som våra 

respondenter påpekat är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. Företagen använder sitt 

CSR-arbete till denna marknadsföring. Många av de CSR-aktiviteter våra företag anser sig ha 

påverkat företaget positivt kan kopplas till företagets anställda och deras arbetsmiljö. Exempel 

är färre arbetsplatsolyckor, lägre sjukfrånvaro, nöjdare medarbetare, större andel fortutbildad 

personal. Detta har bidragit till ett högre ansvarstagande ibland de anställda med bättre 

kvalitet och utveckling i arbetet som följd.  

 

Företagets rykte 

Respondenterna är eniga i att ett aktivt CSR-arbete förbättrar ryktet och ökar varumärket för 

företaget. Förtroendet för företaget och dess produkter ökar när det finns ett aktivt CSR-

arbete. En av respondenterna påpekar att det är lättare att påvisa ansvarstagande inför media 

om företaget har någon typ av CSR-arbete. En annan av respondenterna påpekar att ett CSR-

arbete kan påverka andra företag att påbörja liknande arbete. Detta är positiv marknadsföring 

för det egna företaget då de kan framstå som en förebild för andra företag vilket i sin tur har 

positiv effekt på deras eget rykte. En av respondenterna påpekar att företagets CSR-arbete har 

ökat försäljningen av produkter och tjänster eftersom de kunnat profilera sig med att ha de 

mest energieffektiva, ergonomiska och säkra produkterna. Ett CSR-arbete kan även vara ett 

sätt att bekräfta sin verksamhetsidé, något som en av respondenterna påpekar då dennes 

företag kan visa konkreta handlingar på att vara ett företag som verkar för ett hållbart och 

ansvarsfullt arbete genom sitt CSR-arbete.  
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Gentemot samhället 

Respondenterna pekar på att deras CSR-arbete har bidragit till att fler initiativ tagits för att 

stödja de lokala samhällena de verkar inom. Företagens CSR-arbete har gjort att de mänskliga 

rättigheterna belysts och att företagen i större utsträckning inkorporerar dem i sin verksamhet. 

En av respondenterna visar på att deras CSR-arbete bidragit till en utbildning av befolkningen 

vilket i längden gör befolkningen till mer ansvarsfulla samhällsmedborgare. En annan av 

respondenterna påpekar hur en av deras CSR-aktiviteter uppmärksammats av regeringen 

vilken i sin tur påbörjat ett arbete till att motivera fler företag att jobba med liknande CSR-

aktivitet på samma sätt. 
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5. Analys 

Detta stycke analyserar empirin utifrån den analysmodell som tidigare skapats i 

teoriavsnittet. Det börjar med att resonera kring hur intressenter samt företagets värde av 

CSR påverkar företagens CSR-verksamhet. Vidare analyseras frågan om 

begreppskomplexiteten och slutligen kopplas de olika delarna till hur CSR-arbetet kopplas till 

företagens mångfaldsarbete.   

5.1 Motivation till CSR-arbete 

Vår analysmodell bygger på att motivationen till att ha ett CSR-arbete initieras av två 

kategorier, intressenters påtryckningar samt värdet av CSR. Nedan följer en vidare analys av 

dessa två kategorier.  

5.1.1 Intressenters påtryckningar  

Att intressenterna påverkar framgår tydligt i våra intervjuer. Samtliga respondenter påpekar, 

precis som teorin belyser, att ett CSR-arbete inte längre är frivilligt för företagen utan snarare 

är ett måste ifall företagen skall mäta sig i dagens konkurrens. Samtliga respondenter listar 

alla de intressenter som teorin ser som primära, såsom kunder, ägare och medarbetare. Bara 

några av våra respondenter lyfter fram hur brett begreppet intressenter kan anses och nämner 

också sekundära intressenter såsom finansmarknaden och samhället. Dessa är mer abstrakta 

intressenter men, som även intressentteorin belyser, är det viktigt att se till dessa för att få en 

vinstgivande verksamhet på lång sikt. Om företaget väljer att se samhället som en av sina 

intressenter kommer det sociala CSR-arbetet bli en naturlig del av organisationen. Det finns 

inga intressenter som talar emot CSR-arbete, dock tycker olika intressenter att olika delar av 

CSR borde premieras. Detta påverkar företagets CSR-aktiviteter i avseende på vilka 

aktiviteter som sker samt hur de viktas mot varandra. 

 

Idag är utbudet av företag enormt och det är därför mycket viktigt för företag att få långvariga 

och stadiga relationer med sina intressenter. Samtliga respondenter håller med om detta och 

strävar efter att ha längre relationer med kunder, leverantörer, medarbetare samt övriga 

intressenter. Att skapa en långvarig relation har ofta en hög initial kostnad, detsamma gäller i 

det flesta fall för etablering av CSR-arbete. Företagen anser att de i allt större utsträckning 

börjar bli medvetna om detta och att CSR är en investering de måste satsa på för att behålla 
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konkurrenskraftighet i framtiden. Även tillägger en del av respondenterna att om CSR-arbetet 

blir lyckat och väl omtalat genererar det mycket mer än vad det kostat. Våra valda företag är 

av betydande storlek och har därför en ekonomisk möjlighet att inleda projekt som initialt inte 

är lönsamma men som i längden kan ge en hög avkastning. Om inte direkt ekonomiskt så på 

annat sätt, exempelvis genom att förbättra företagets rykte eller öka lojaliteten hos de 

anställda.  

5.1.2 Positiva effekter utav CSR 

Som tidigare nämnts finns det en påtryckning ifrån intressenterna på företagen att det ska vara 

CSR-aktiva. Det finns dock fler fördelar som företagen får utav CSR-arbete än att uppfylla 

önskemålen från intressenterna även om detta är en avgörande del för företagens överlevnad. 

På samma sätt som intressenter ställer krav på företagen kan företagen ställa krav på sina 

intressenter, framför allt med tanke på leverantörerna och i viss utsträckning kunderna. Detta 

leder till starkare och stabilare relationer enligt respondenterna, som både förbättrat 

samarbetet och dialogen med dessa intressenter. 

  

De respondenter vars företag är verksamma inom industribranschen betonar säkerhet för sina 

medarbetare och användare av företagets verktyg. Att definiera det som socialt CSR-arbete är 

en diskussionsfråga i sig, men om så är fallet, är det lätt att se att en satsning inom säkerhet 

givit medarbetarna en bättre arbetsmiljö och därmed ökat incitamenten för dem att vara mer 

lojala gentemot företaget. Om istället CSR-arbetet ses som något som skall ske mot resten av 

samhället utanför företagets gränser finns det även här möjlighet att hitta värdefulla följder av 

detta arbete för företaget. Att företaget ses som starkt CSR-inriktat har fått alltmer betydelse 

vid rekrytering. Många av våra respondenter påpekar detta och att det beror på att 

medvetenheten i samhället ökat. Idag ställer både anställda och framtida medarbetarna andra 

krav på företagen än bara för några år sedan. Tidigare nämndes att säkerheten ledde till en 

bättre arbetsmiljö, med även vetskapen av att företaget har ett aktivt CSR-arbete utanför 

företaget kan leda till bättre arbetsförutsättningar inom företaget. Exempel som våra 

respondenter nämner är lägre sjukfrånvaro, nöjdare medarbetare samt större andel 

fortutbildade. Om medarbetarna vet att företag handlar ansvarstagande är det lättare att 

motivera dem till att arbeta hårt och att vara stolta över sitt arbete. Detta leder i längden till att 

medarbetare blir mer ansvarstagande vilket påverkar till bättre kvalité och utveckling inom 

arbetet.  
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De positiva effekter företaget får utav CSR-arbete kan dock företaget endast ta del av om 

CSR-arbetet förmedlas till omvärlden.  Därför är marknadsföringen och övrig kontakt med 

omvärlden av stor betydelse. På samtliga respondenters hemsidor finns en flik som heter 

något i stil med CSR-arbete6 men den informationen måste den enskilda individen själv söka 

upp. Några av de tillfrågade företagen bedriver en aktiv marknadsföring för att påvisa sitt 

aktiva CSR-arbete, exempelvis har ett av våra tillfrågade företag satsat på en stor tv-

reklamkampanj. En av våra respondenter säger dock stolt att alla vet om deras satsningar trots 

att de inte har fört någon kampanj runt det. Marknadsföringen har istället skett indirekt genom 

att de har blivit omtalade och omskrivna av andra, vilket de anser har haft mycket större effekt 

än om de själva skulle ha spridit informationen.   

5.1.3 CSR-initiativ 

I enighet med vår analysmodell resulterar både intressenternas påtryckningar och värdet av 

CSR i att företagen blir motiverade till att satsa resurser på området. Samtliga företag ser att, 

precis som teorierna hävdar, för att ett företag ska överleva och kunna rekrytera nya talanger 

samt kunder måste de ha en etablerad tydlig CSR-verksamhet som genomsyrar alla delar av 

organisationen. För att detta skall vara möjligt måste beslut och styrning komma högt 

uppifrån, något som våra företag har förstått. Alla våra företag har som resultat tillsatt en 

tjänst som arbetar med CSR-frågorna på heltid i nära relation till ledningen. Flera av våra 

respondenter påpekar att CSR-verksamheten har funnits längre inom företaget än vad som 

dokumenterats. Förklaringen till detta är att arbetet då skett på lägre nivå inom verksamheten 

och inte varit initierat ifrån ledningsnivå.  

5.2 Företagets uppfattning 

Som framgår i teorin finns en stor komplexitet kring begreppet CSR och hur det skall tolkas. 

Tolkningen samt påföljande aktiviteter har visat sig bero av den omgivning och de ideal som 

finns där företaget verkar. Ett bevis på den komplexitet som finns kring CSR är de 

benämningar som de intervjuade företagen väljer att kalla sitt CSR-arbete. I och med de olika 

benämningarna av begreppet öppnas även en stor tolkningsfrihet i vad företaget själva anser 

är CSR-arbete. Den sociala delen av CSR som uppsatsen fokuserar kring grundar sig mycket 

på företagets ansvarstagande gentemot samhället och den egna organisationen. Om företaget 
                                                
6 Exempel på namn är; Företagets ansvar, Hållbar utveckling, SR-arbete, CR-arbete. 
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väljer att kalla sitt arbete för hållbar utveckling eller företagets ansvarstagande behöver det 

inte betyda att arbetet skiljer sig markant åt. Dock finns möjligheten att begreppen tolkas 

olika. Vi anser inte att valet av namn avgör om något av företagens arbete är sämre än det 

andra. Dock bidrar det till att komplexiteten kring uttrycket fortsätter att växa och motverkar 

den trend som finns kring att standardisera begreppet i och med exempelvis ISO 26000. Å 

andra sidan kan ISO standardiseringen vara ett resultat av att företag väljer så skilda 

benämningar på sitt CSR-arbete. Istället för att söka efter begreppet CSR hos företag kan 

betraktaren se att företag redovisar GRI samt följer Global Compact och ISO riktlinjer vilket 

gör att denne vet att företaget uppfyller vissa krav kring sitt CSR-arbete. Då spelar 

benämningen på arbetet inte längre lika stor roll. Tyvärr finns det stort utrymme för egen 

tolkning kring både Global Compact, ISO och GRI, vilket gör att de i sig kan vara svåra att 

tyda.  

5.2.1 Ideal och tidigare erfarenheter styr CSR 

Sex av de sju företag vi intervjuat har grundats i Sverige och har fortfarande sina huvudkontor 

här trots att de har verksamhet utanför Sveriges gränser. Det sjunde företaget är inte grundat i 

Sverige men inom Skandinavien. Den svenska verksamhet som finns är dock en uppköpt 

svensk verksamhet som fortfarande har stor rörelsefrihet. Därmed kan slutsatsen dras att alla 

de aktuella företagens verksamhet i stor utsträckning kunnat influeras av den svenska 

värdegrunden. Denna kännetecknas, som tidigare nämnts i teorin, i stor utsträckning av 

socialdemokratiska ideal där bland annat starkt engagemang finns för en omfattande välfärd 

och social trygghet. Vi har sett att dessa ideal har stor påverkan på hur företagen formulerar 

sin uppfattning om vad den sociala delen av CSR är och innefattar. Det finns en överhängande 

betoning på den egna personalen och dess utveckling och säkerhet på arbetsplatsen. Samtidigt 

har vi noterat en förvirring kring just detta, då ett sådant arbete alltid funnits men då inte legat 

under benämningen CSR-arbete. Intressentgrupper såsom fackföreningar och statliga 

regleringar har, även innan begreppet CSR anstiftades, påverkat företagen att bedriva detta 

arbete. I och med att CSR-begreppet införts har detta arbete således inte påbörjats men i högre 

grad uppmärksammats utifrån ett CSR-perspektiv med tillhörande marknadsföring kring 

begreppet. Den förvirring som vi noterat i detta är att företagen ibland visar tendenser på att 

innefatta sådan typ av verksamhet som en CSR-aktivitet och ibland inte. Då våra respondenter 

är personer inom företaget som besitter ansvar för CSR-verksamheten har de även en god 

insikt i detta arbete.  
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Denna notering, kring att CSR-arbete funnits länge i företaget men då inte under benämnigen 

CSR, kan även ge ett svar på varför så många av våra respondenter är de första att besitta en 

CSR-tjänst inom företaget. I ett av företagen saknas det fortfarande en CSR-ansvarig i nuläget 

utan vår respondent är endast ansvarig för den CSR-relaterade rapporteringen. Trots att CSR 

som begrepp funnits i mer än tio år är det först efter sekelskiftet som våra respondenters 

tjänster tillkommit. Detta kan tyckas konstigt då våra företag är av betydande storlek och 

minst två av företagen verkar på en betydande global nivå. Vi anser att svaret är att företagen 

inte sett en anledning till att omorganisera och koncentrera detta arbete under en specifik 

CSR-grupp tidigare. Dock tror vi att påtryckningar från samhälle och media på senare år, i 

och med att begreppet CSR fått alltmer fäste i företagsekonomiska sammanhang, gjort att 

företagen känt en press till att påvisa sin CSR-verksamhet för att, som de ofta betonar, kunna 

konkurrera om att vara ett attraktivt företag och arbetsgivare.  

5.2.2 Sociala CSR-aktiviteter eller ej 

En ytterligare komplexitet vi uppfattat att företagen brottas med i avseende på begreppet CSR 

och dess komplexitet är hur de skall förhålla sig till vad som är och inte är CSR-arbete. 

Medan många av företagen marknadsför en stor spridning på aktiviteter fokuserar ett av 

företagen på en väldigt riktad specifik aktivitet. Detta kan återigen härledas till den vaga 

beskrivningen av begreppet. Trots att det med tiden uppkommit verktyg för att mäta och 

påvisa CSR-arbete grundar sig fortfarande tolkningen av CSR på betraktaren. CSR kan, som 

tagits upp i teorin, ses som ett verktyg att profilera sina produkter och tjänster för att bli än 

mer konkurrenskraftiga. Detta kan vi urskilja när vi studerar våra företags CSR-satsningar. 

Företagens CSR-profilering bygger till stor del på att förstärka sitt varumärke samt den bild 

av ansvarsfullhet de vill bli förknippade med inom den bransch de verkar. I anknytning till 

detta går det även att se en koppling till företagets CSR-aktiviteter och vilka deras intressenter 

är. Exempelvis har vi noterat att de företag som verkar inom branscher där produktsäkerhet 

och arbetsmiljösäkerhet är viktigt bedriver många sociala CSR-aktiviteter inom detta område. 

Detta kan jämföras med de mer konsumentinriktade matföretagen som har hälsa och 

välmående som stora sociala CSR-aktiviteter. Vi kan därför återigen dra slutsatsen att det i 

slutändan är intressenterna som styr valet av företagets aktiviteter. 
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5.2.3 CSR och kopplingen till mångfald 

De vaga verktygen som finns för att påvisa CSR-arbete anser vi kan ha en inverkan på vilken 

typ av CSR-satsningar som görs på företaget. När det kommer till att mäta socialt CSR, inom 

exempelvis mångfald är det svårt att redovisa efter de aktuella riktlinjerna (se bilaga 3). Detta 

gör att den redovisning som företagen i många fall gör inte anses vara mer än delvis 

redovisad. Som en av våra respondenter påpekade så är det svårt att mäta exempelvis 

mångfald då det inte är tillåtet att föra register på sina anställda utifrån etnicitet, kön, 

läggning, funktionsnedsättning etc. Kategoriseringen i sig kan då lätt tendera till att bli 

diskriminerande då detta faktiskt skall utföras som en aktiv handling. Resultatet blir en 

paradox där anti-diskrimineringsarbetet blir diskriminerande. En ytterligare problematik är att 

mångfald, precis som CSR, är ett brett begrepp och ett mångfaldsarbete kan ske på många 

olika sätt. Med två så breda begrepp tror vi att det finns möjlighet för stor spridning. Detta 

kan tendera till att några delar i begreppet mångfald försummas i företagens mångfaldsarbete 

då det som tidigare betonats finns så många delar att arbeta kring. Sannolikheten att ett 

specifikt CSR-arbete kring exempelvis personer med funktionsnedsättning sker kan därför 

antas vara väldigt liten såvida inte andra faktorer påverkar arbete i den riktningen. Samtidigt 

är det positivt utifrån ett CSR-perspektiv om företaget besitter en sådan mångfald. Vi tror att 

denna komplexitet gör att företagen sätter sina resurser till att bedriva CSR-satsningar kring 

de delar de vet är lätta att redovisa och således låter de svårredovisade delarna vara delvis 

oredovisade. Detta sker såvida det inte finns andra incitament att starta en satsning på de mer 

svårredovisade delarna. Andra incitament kan exempelvis vara en möjlighet att profilera 

företaget mot ett speciellt område, ofta ett område där det inte finns så många föregångare.  
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6. Sammanfattande diskussion 
 
En av de mest påtagliga insikterna vi kommit fram till i vårt arbete kring hur företagen 

förhåller sig till begreppet CSR är avsaknaden av en konkret definition på det. På grund av 

detta har vi fått en stor spridning i uppfattningen kring begreppet. Trots att våra respondenter i 

allmänhet delar samma uppfattning av begreppet så finns det en betydande skillnad i vad 

företagen väljer för strategier kring att utforma och betona sitt CSR-arbete. Detta grundar sig i 

mindre skilda begreppsuppfattningar men som leder till skilda förhållningssätt. 

6.1 Vikten av verktyg 

Något vi initialt antog skulle kunna sammanföra våra företags CSR-arbeten är de olika 

verktyg7 som finns för att påvisa CSR-arbete. Dock har vi insett att dessa inte kan avhjälpa 

denna problematik helt då de i sig är vaga och förlitar sig på användaren tillika bedömarens 

uppfattning kring begreppet. Dessutom tillåter de vag rapportering från företagen, exempelvis 

kan GRI-rapportering rapporteras enligt kriterierna helt/delvis/inte alls rapporterad. Således 

består problematiken med att se vilket företag som är bäst CSR-mässigt vid jämförelse mellan 

två företag då det inte bara är aktiviteterna som skall jämföras utan även företagets 

rapportering av aktiviteterna.  

 

Vi tror att CSR som begrepp och ur användbarhetsperspektiv skulle få mer fäste hos både 

företag och allmänhet om ett ordentligt mätinstrument införskaffades. Detta skulle leda till att 

företagen lättare kan marknadsföra sina aktiviteter samt öka incitamentet till att vara bättre 

CSR-mässigt då det lättare går att jämföra sig med sina konkurrenter. Dock finns risken att ett 

sådant verktyg skulle förstöra företagens resonerande till ansvar och eliminera vissa positiva 

aktiviteter som uppkommit på grund av begreppets komplexitet och företagens egen 

initiativförmåga till att vilja ta ansvar.  

6.2 Intressenternas inverkan  

En faktor som vi sett påverkar företagens CSR-verksamhet samt dess påföljande aktiviteter är 

dess intressenter. Dessa är framförallt kunder och anställda men det märks bland företagen att 

samhället, framförallt på det lokala planet där de verkar, får allt större fäste som viktig 

                                                
7 Här avses GRI, Global Compact och ISO 
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intressent. Alla företagen har påpekat vikten av att spegla den lokala miljön och deras försök 

till det. Dock begränsar sig dessa aktiviteter ofta till sådana som kan attrahera de primära 

intressenterna. Med samhället som en alltmer framträdande intressent kan dock dessa 

aktiviteter komma att förändras. Således kan allmänheten få en större påverkan hos företag i 

frågor som de tidigare kanske inte ansett sig haft inverkan på. Ökar trycket från allmänheten 

kring specifika aktiviteter är sannolikheten stor att företagen i större utsträckning än förr tar 

hänsyn till dessa. 

 

En annan faktor som vi sett påverkar företagens syn på begreppet CSR är den bransch de 

verkar inom samt hur internationellt verksamma de är. Detta kan kopplas till företagens 

intressenter och hur dessa visar på olika intresse av företagens CSR-arbete. Detta kan tyckas 

vara uppenbart men det är ändå värt att påpeka då vi sett att företagets intressenter är de som i 

dagsläget har den största påverkan över företagets CSR-aktiviteter. Liknande påpekande kan 

göras kring vikten av att företagets arbete initieras av beslut uppifrån. Precis som teorin 

betonar detta har vårt empiriska material påvisat samma resultat, framförallt i de fall företaget 

varit det första att arbeta med en specifik CSR-fråga. 

6.3 Från mångfald till CSR 

Angående mångfalden i företaget har vi sett att detta är ett typexempel på en aktivitet som 

länge funnits i företagen men först på senare år blivit en CSR-fråga. Därmed har arbetet kring 

det förändrats en aning då företagen börjat marknadsföra denna del i större utsträckning. De 

delar som företagen främst arbetar kring och vill marknadsföra är som vi nämnt kön och 

etnicitet. Detta är fortfarande de två delar som företagen främst anser vara mångfald. Delen 

rörande minoritetsgrupper, såsom personer med funktionsnedsättning, är de få företag som 

nämner initialt. Vi tror att det kan finnas en öppning för att skapa debatt kring frågan nu i 

samband med att mångfaldsarbetet går över till att bli en del av CSR-arbetet. I detta stadium 

finns det möjlighet att påverka vilket mångfaldsarbete som företagen skall jobba kring. Kan 

intressenter öka trycket på att personer med funktionsnedsättning skall integreras i större 

utsträckning på arbetsmarkanden är det större sannolikhet att företagen berör den frågan än 

om dessa påtryckningar inte sker. En annan faktor som påverkar detta mångfaldsarbete är 

avsaknaden av kompetens rörande dessa grupper inom företaget. Där har återigen samhället 

och andra intressentgrupper ansvar att upplysa företagen i frågan.  
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6.4 CSR och framtiden 

Trots att den förvirring som råder kring CSR och dess begrepp har vi sett att CSR är något 

som får allt mer fäste i företagens verksamhet. I takt med att CSR får alltmer plats i media och 

fäste i samhället är detta en trend som företagen i framtiden inte kommer att kunna ignorera.  

Den transparenta värld vi lever i, där intressenters inblick i företagens verksamhet blir allt 

tydligare, tror vi kommer leda till att företagen inte längre kan ignorera CSR i sin verksamhet. 

Vidare kommer detta leda till att instrument växer fram som tydligt kan mäta företagens CSR-

verksamhet och hur de förhåller sig till andra företag. Att CSR tidigare varit fokuserat på den 

miljörelaterade delen har vi sett är på väg att förändras och företagets sociala ansvar med 

fokus på mångfaldsfrågan har vi kunnat notera ökar till en allt större del av företagens CSR-

arbete. Vi tror även att uppfattningen kring begreppet mångfald kommer att utökas till att 

inkludera delar såsom personer med funktionsnedsättning i takt med att frågan blir allt mer 

uppmärksammad i samhället. Detta kan dock inte ske utan intressenters påverkan. Därför är 

det viktigt att få allmänheten att förstå att den idag har en möjlighet att påverka företagens 

verksamhet, en verksamhet som tidigare kan ha tyckts bedrivas bakom stängda dörrar.
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Bilaga 1 

Denna bilaga innehåller vårt ursprungliga mail till företaget samt intervjufrågor som skickats 

via mail till respondenten innan intervjun samt frågor som ställt under själva intervjun. 

 
Första mail till företagen, där X bytts ut mot företagets namn 
 
Hej, 
 
Vi är två stycken studenter vid Uppsala Universitet som nu under hösten skriver en c-uppsats 
i företagsekonomi. Vi har valt att skriva om hur större svenska företag förhåller sig till CSR 
och då framför allt till S:t i CSR, den sociala delen. Utifrån S:et vill vi undersöka hur företag 
väljer att tolka “social” och vad de gör för satsningar på detta. Ett område som vi inriktar oss 
på är mångfalden inom företaget och personalgruppen. 
 
Utifrån hur företaget implementerar det sociala i företaget vill vi se om denna CSR går att 
spåra i företagets marknadsföring. Vi vill dels se till vilka marknadsföringskanaler som 
företag använder sig av och undersöka om CSR framkommer i marknadsföringen, och då 
framför allt den sociala biten.  
 
Varför vi valt att kontakta er på X är för att ni, utifrån informationen på er hemsida, verkar 
vara väldigt medvetna om CSR och i ert företag arbetar för en mångfaldig personalstryka. Vi 
är otroligt tacksamma om vi skulle kunna få göra anspråk på lite av er tid för att kunna utföra 
vårt arbete. Det vi tänker oss är en telefonintervju på knappt en timme. Då vi kommit en bra 
bit på vägen med uppsatsen hoppas vi att denna intervju kan ske så snart som möjligt, gärna i 
veckan eller nästkommande. 
 
Känner du att du inte är rätt person för intervjun uppskattar vi oerhört om du har möjlighet att 
vidarebefordra mailet till mer passande person på företaget alternativt återkomma till oss, så 
kan vi försöka hitta en lämpligare respondent.  
 
I hopp om snabbt svar, 
 
Vänliga hälsningar Sofie Östrand och Sophie Höglund 
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Intervjufrågor som mailades till respondenterna 
 
Övergripande frågor om din roll i företaget: 
Vad är din postion i företaget? 
Arbetsuppgifter etc. 
 
Vidare frågor om företaget och dess kunder: 
Vilken typ av kunder har ni? 
Homogen kundgrupp eller vissa specifika nyckelkunder? 
Relationen till dessa? Långvariga eller kortvariga realtioner? 
Vilka kommunikationskanaler använder ni er av? 
Nyckelkunder, varför är dessa speciellt viktiga för er? Utgör nyckelkunderna någon specik 
kundgrupp/segment? 
Vilka marknadsföringskanaler använder ni er av? 
Skiljer sig marknadsföringen beroende på kund?  
Hur arbetar ni med och kring kund? 
Hur går ni till väga när ni skall marknadsföra er för att locka nya kundgrupper? 
 
Intressenter: 
Vilka ser ni som viktiga intressenter till företaget? 
Hur påverkar dessa företaget/ Hur förhåller ni er till deras önskemål? 
Hur kommunicerar ni med dessa? 
 
Vidare följer frågor inriktade på CSR för att få en inblick i hur ni arbetar med CSR och vilka 
delar ni arbetar med. Framförallt ligger fokus på hur arbetet i företaget ser ut och om det syns 
utåt/används externt. Specifika frågor har inte formulerats utan vi vill snarare skapa en dialog 
kring hur CSR-arbetet ser ut för att bilda oss en uppfattning. Framförallt vill vi fokusera på 
CSR som inriktar sig på det sociala benet. dvs inte miljöarbete utan mer samhällsansvar. 
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Intervjufrågor som tillkom under intervjutillfället, för att undersöka den sociala CSR-
delen mer 
 
CSR: 
Har ni någon speciellt ansvarig person/avdelning? 
 
Socialt CSR 
Vad är socialt CSR för dig/er? 
Hur ser CSR-arbetet ut? framför allt med fokus på den sociala biten? 
GRI-rapportering? 
Vilka sociala CSR-aktiviteter har ni? 
Hur lång tid har ni arbetat med CSR i ert företag? 
Vad har ni arbetat specifikt med att marknadsföra för social CSR mot kund? 
 Hur såg den marknadsföringen ut? 
 Respons på den marknadsföringen? 
Har ert CSR-arbete gjort så att ni fått en ny kundgrupp? 
 Hur ser den ut? 
 Vilka personer utgör den? 
 
Angående Minoritetsgrupper:  
Vad innebär mångfald för dig/företaget? 
Vad anser ni vara minoritetsgrupper och personer som kan bidra till mångfalden?  
Har ni arbetat aktivt för att rekrytera samt få som kund någon av dessa minoritetsgrupp? 
 Vilka? 
 Varför?  
 Hur?  
Finns det minoritetsgrupper som ni i nuläget inte arbetar aktivt mot men i framtiden ämnar 
göra? 
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Bilaga 2 

Denna bilaga innehåller en närmare presentation av de intervjuade företagen samt 

information om respondenten och dennes ansvarsområden och arbetsuppgifter.  

Arla Foods 

Arla Foods är idag bland de största mejeriföretagen i världen. Arla Foods som är ett 
kooperativ ägs idag av cirka 7625 danska och svenska mjölkbönder. År 2009 hade 
kooperativet 16 231 stycken anställda och en nettoomsättning på 46 230 MDKK. (Den 
kooperativa föreningen, Arla Foods 2010) 
 
Arla Foods vision är att ”vara det ledande mejeriföretaget i Europa genom att skapa 
mervärden och ett aktivt ledarskap på marknaden för att uppnå högsta möjliga mjölkpris” 
(Vår Vision, Arla Foods 2010) Arla Foods bygger sin värdegrund på sin ambition att skapa ett 
globalt Arla. En viktig del av deras värden är deras ledord; Lead- Sense – Create; -Att ha en 
vilja att leda. -Att ha ett öppet synsätt. -Att ha en skapande kultur. (Vår värdegrund, Arla 
Foods 2010) 
 
För Arla Foods är CSR-arbete högt upp på dagordningen. De jobbar aktivt med att bedriva sin 
verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt då de anser att ett sådant arbete inte bara är 
centralt för företagets långsikta framgång utan även för sina konsumenter som de är i daglig 
kontakt med och för samhället de är en del av. ArlaFoods stödjer Global Compact, ett initiativ 
för att främja etiskt företagande, och använder sig av sin egenskrivna Code of Conduct för att 
säkerhetsställa att de uppsatta CSR-riktlinjerna efterlevs. (CSR report 2009, Arla Foods)  
 
Kjell Lundén Pettersson har den engelska titlen Corporate Quality, Environment, Health and 
Safety, och jobbar med Arla Foods koncernens CSR-frågor. Han jobbar i en koncerngrupp 
direkt mot koncernledningen. Hans arbetsuppgifter består bland annat av extern redovisning 
samt interna direktiv inom CSR-området. ( Intervju Arla Foods 2010) 
 



Kandidatuppsats                                        HT 2010 
Företagsekonomiska institutionen                                                  Sophie Höglund 
Uppsala Universitet           Sofie Östrand 
 

 44 
 

Atlas Copco AB 

Det svenskägda företaget Atlas Copco grundades 1873. Koncernen har idag världsledande 
ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och 
monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och 
tjänster som ökar kundernas produktivitet. Atlas Copco har försäljning till fler än 170 länder 
och hade under 2009 en omsättning på 64 miljarder och 30 000 anställda. (Om AtlasCopco, 
Atlas Copco 2010)  
 
”Atlas Copcos arbete kring företagets ansvar har som mål att vara en god samhällsmedborgare 
på alla marknader. Detta sker genom en positiv inverkan av ekonomi, miljö och sociala 
aspekter och genom medarbetarnas stolthet över Gruppens värderingar.” (Företagets Ansvar, 
Altas Copco 2010) 
 
Drivkraften bakom Gruppens strategi för företagets ansvar är visionen First in Mind—First in 
Choice®. Denna vision syftar till att vara det företag som intressenterna tänker på först och 
sedan väljer. Atlas Copcos grundläggande värderingar; samverkan, engagemang och 
förnyelse, avspeglas i relationerna med de viktigaste intressenterna. Detta bidrar till att Atlas 
Copco engagerar sig mycket i sina medarbetare då de anser att dessa utgör en viktig 
intressentgrupp. (Företagets Ansvar, Atlas Copco 2010) 
 
Atlas Copco arbetar aktivt med CSR-frågor, där CSR-arbetet delats in i tre olika dimensioner, 
samhällsengagemang, interna processer, och branschstandarder. Dessa appliceras i sin tur på 
tre olika områden Atlas Copco valt gruppera CSR i; sociala frågor/anställda, miljö, och 
verksamhet. Atlas Copco använder sig, i sitt CSR-arbete, av GRI samt en Business Code of 
Practice. I Business Code of Practise återfinns egna modeller för hur CSR skall 
implementeras i verksamheten återfinns. (Affärskod, Atlas Copco 2010) 
 
Karin Holmquist är chef för CR, Corporate Responsibility, relationer på Atlas Copco AB. 
Hon jobbar med företagets CSR-frågor, hur dessa ska inegreras i verksamheten samt att 
initiera projekt inom området. Sedan år 2007 har hon varit ansvarig för GRI redovisningen 
och har de senaste åren jobbat med kommunikationsgruppen. (Intervju Altas Copco 2010) 
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Danske Bank AB 

Öst Götha Bank grundades år 1837 som första i en lång tradition av provinsbanker. 1997 gick 
Danske Bank samman med de olika provinsbankerna och bildade den första utländska banken 
med kontorsnät i Sverige. ( Historia, Danske Bank) Danske Bank i Sverige består idag av 15 
provinsbanker och har runt cirka 1200 medarbetare uppdelat på de olika provisionskontoren. 
(Organisation, Danske Bank) 
 
Danske Banks mission är att ha en bank som är ”… tillgänglig på riktigt och som samtidigt 
har internationell spetskompetens och produkter – den bästa lokala finansiella partnern…” 
(Mission, Danske Bank, 2010-11-29) 
 
Danske Bank har valt att göra stora satsningar på sitt CSR-arbete. Det har fokuserat sitt arbete 
till att informera nästa generation om hur man sparar, spenderar, lånar och hanterar pengar. 
De har utvecklat flera program för privatekonomisk folkbildning som främst riktar sig till 
barn, ungdomar, unga vuxna, föräldrar och lärare. (Samhälle, Danske Bank). Rapportering av 
sitt CSR-arbete gör Danske Bank i linje med GRI:s riktlinjer. De stödjer även Global 
Compact och verkar efter dess principer. (CR rapport 2009, Danske Bank) 
 
Ullrika Huss är verksam inom kommunikations avdelningen och är CR-koordinator på 
Danske Bank – Sverige och rapporterar till CR-sekretariatet i Köpenhamn som ansvara för 
CR i hela Danske Bank koncernen. Hennes tjänst innebär att hon är både koordinator och 
ansvarig för samhällsdelen, samt har ansvar att sammanställa all rapportering från de övriga 
CR-delarna.  
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ICA AB 

ICA koncernen grundades 1917 och består idag av moderbolaget ICA AB samt ett antal 
dotterbolag som bedriver olika typer av verksamhet, framför allt inom detaljhandeln men även 
bank och fastighetsverksamhet. ICA är ett av Sveriges starkaste varumärken och är idag ett 
företag med mycket hög kundlojalitet. Deras verksamhet återfinns i Sverige, Norge och i de  
baltiska länderna, under namnen ICA, ICA Norge och Rimi respektive Rimi Baltic. 
Koncernen har en omsättning på 94 651 MSEK och inom koncernen i helhet arbetar cirka 50 
000 personer med varierande arbetsuppgifter med majoriteten arbetande ute i de circa 2200 
olika handlarägda affärerna.(Detta är ICA, ICA 2010) 
 
ICA strävar efter att vara de ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider, 
deras vision är ”att gör varje dag lite enklare”. (Om ICA, ICA 2010) Genom att lyssna på sin 
omgivning är de uppmärksam på vad som händer i omvärlden och omvandlar de goda 
trenderna till matglada, hälsosamma och prisvärda vardagslösningar. ICA har också mål ”att 
vara ett långsiktigt, livskraftigt företag med god ekonomi, ett medvetet miljöarbete och ett 
starkt samhällsengagemang. (Detta är ICA, ICA 2010) 
 
För ICA är hållbar utveckling en förutsättning för lönsamhet och tillväxt. Hållbarhet 
genomsyrar hela verksamheten och är en grundbult i ICAs affärsfilosofi. ICA jobbar aktivt 
med CSR-arbete och är anslutet till FN:s företagsinitiativ Global Compact. Utifrån dessa 
principer för mänskliga rättigheter, miljö och kamp mot korruption har ICA myntat begreppet 
“ ICAs goda affärer”. Med “ICAs goda affärer” integreras hållbarhetsfrågorna i den dagliga 
verksamheten. (Detta är ICA, ICA 2010) 
 
Birgitta Roos är Mångfaldsstrateg inom HR avdelningen på ICA AB Hennes arbetsuppgifter 
är att öka integrationen och mångfalden på ICAs arbetsplatser inom butik såväl som koncern. 
Arbetet innebär att driva projekt där ICA i organiserad form jobbar med integration och 
mångfaldskultur. Hon är nyligen tillsatt på tjänsten som även den är ny. (Intervju ICA 2010) 
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KF-koncernen 

KF (Kooperativa Förbundet) är ett förbund som består av 47 konsumentföreningar och är 
samtidigt en detaljhandelskoncern vars kärnverksamhet är dagligvaruhandeln. Inom 
dagligvaruhandel har koncernen även fastighet- och finansföretag men dessa är även 
verksamma på andra marknader. Koncernen består av många olika företag samtliga med 
starka egna varumärken så som det olika Coopbutikerna inom livsmedelssektorn samt 
Löplabbet, Akademibokhandeln och Kronans för att bara nämna några. KF grundades år 1899 
och blir koncern, med sex underkoncerner år 1988, med KF-handel som stommen i 
verksamheten, koncernen har ca. 8 800 anställda och en omsättning på 37 209 Mkr året 2009. 
KF är medlemsägt av 3 miljoner som också utgör KF's kundkrets, och KF har inga andra 
intressen utöver vad deras medlemmar har, vilket skiljer dem från konkurrenterna. (Om KF, 
Coop 2010) 
 
KF-koncerns värdegrund bygger fortfarande idag på samma idéer som vid grundandet för mer 
110 år sedan, och består av fem huvudpunkter Medlemsägande, Nytänkande, Omtanke om 
människor och miljö, Inflytande samt Ärlighet. Verksamhetsidén är att ”skapa ekonomisk 
nytta” samtidigt som man vill möjliggöra för kunderna att bidra till en hållbar utveckling för 
både människor och miljö genom sin konsumtion. Grunden för KF's existens är att lyssna på 
sina medlemmar och agera efter deras behov. Koncernens vision är ”att vara det ledande och 
mest innovativa detaljhandelsföretaget och branschens främsta språkrör och inspirations för 
hållbar konsumtion”. (Våra Värderingar, Coop 2010) 
 
På koncernnivå har KF en grupp under namnet miljö och kvalité som arbetar med företagets 
CSR-relaterade frågor, företaget deltar dessutom många olika CSR-relaterade projekt och 
samverkar med andra verksamheter så som Kooperation utan Gränser, Vi-skogen samt 
initiativ.org för att nämna några. (Vårt Ansvar, Coop 2010) 
 
Per Rosengren Miljö och kvalitetschef på KF-koncernen, vilket innebär att han är strategiskt 
ansvarig för kvalité och miljö avdelningen på koncernnivå. Han lägger upp strategier för 
koncernen när det kommer till CSR-frågor. (Intervju KF 2010) 
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Max Hamburgerrestauranger AB 

Det familjeägda företaget Max Hamburgerrestauranger AB grundades 1968 och är idag en av 
Sveriges större hamburgerkedjor. År 2009 fanns det 71 stycken restauranger anknytna till 
Max och de hade en omsättning på 1122 miljoner kronor samt cirka 2500 anställda. (Max 
2010)  
 
Max vision är ett hållbart Max i ett hållbart samhälle och ambitionen är att med de bästa 
råvarorna servera de godaste hamburgarna. Denna vision och ambition speglar tydligt av sig i 
företagskulturen hur de arbetar. Max arbetar aktivt med CSR och marknadsför tydligt sina 
produkters inverkan på miljö och klimat. (Miljö, Max 2010) Dessutom har Max på senare år 
blivit kända för att integrera personer med funktionsnedsättning i sitt företag, detta genom ett 
samarbete med Samhall. Detta samarbete har dock inte marknadsförts utav Max som CSR-
arbete utan blivit känt av att media och andra företag uppmärksammat samarbetet. 
(Restauratören  2010-07-05) 
 
Pär Larshans är Hållbarhetsansvarig på Max hamburgerrestauranger. Han sitter med i 
ledningen och har ansvar för CSR-frågorna, framför allt på det interna planet. Han var tidigare 
personalchef inom företaget. (Intervju Max, 2010) 
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Sandvik 

Sandvik är ett världsledande verkstadsindustriföretag som funnits sedan 1862. Sandvik 
tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och produkter i höglegerade material och 
har, på de marknader de verkar, en världsledande roll. Sandvik-koncernen hade 2009 cirka 44 
000 anställda, försäljning i mer än 130 länder och en omsättning som uppgick till cirka 72 
miljarder kronor. (Om Sandvik, Sandvik 2010) 
 
Sandviks affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra högteknologiska produkter och 
tjänster som bidrar till att förbättra produktiviteten och lönsamheten för kunderna. Denna 
långsiktiga strategi bygger på att skapa samverkan mellan koncernens styrkefaktorer, till 
exempel en utvecklad hållbarhetssyn och stark företagskultur. (Om Sandvik, Sandvik 2010) 
 
Sandvik arbetar aktivt med CSR-frågor inom koncernen, vilket medför att både hållbarhet och 
affärsetik utgör viktiga delar i alla deras affärsplaner och beslutprocesser. I sitt CSR-arbete 
använder sig Sandvik av GRI samt en skriven Code of Conduct gällande Sandvik-koncernen 
och en gemensam plattform The Power of Sandvik vilken baseras på OECDs riktlinjer för 
multinationella företag, FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och ILO-
deklarationen om grundläggande principer och rättigheter på arbetet. (Hållbar Utveckling, 
Sandvik 2010) 
 
Anders Wallin är Vice President för Group Communications på Sandvik AB. Han är 
informationsansvarig internt mot det anställda och externt mot till exempel studenter. Han är 
även ansvarig för årsredovisningen. (Intervju Sandvik, 2010) 
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Bilaga 3 

 
G3 Indikatorprotokoll: LA 
© 2000–2006 GRI 
 
LA 13. Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön, 
åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer.  
 
1. Relevans 
Denna indikator ger ett kvantitativt mått på mångfalden inom en organisation och kan 
användas tillsammans med referensdata för sektorn eller regionen. Nivån på mångfalden i en 
organisation ger insyn i organisationens humankapital. Jämförelser mellan mångfalden i den 
bredare personalstyrkan och mångfalden i ledningen ger också information om lika 
möjligheter. Detaljerad information om hur personalstyrkan är sammansatt kan också bidra 
till att bedöma vilka frågor som kan vara av särskild vikt för vissa delar av personalstyrkan. 
 
2. Sammanställning 
 

2.1 Redogör för vilka mångfaldsindikatorer den redovisande organisationen använder i 
sin egen uppföljning och registrering som kan vara relevanta för redovisning. 

 
2.2 Redovisa det totala antalet anställda i varje personalkategori (t. ex. styrelse, 

företagsledning, chefer på mellannivå, administrativ personal, produktionspersonal 
etc.). Personalkategorier ska definieras utifrån den redovisande organisationens eget 
personalsystem. Det totala antalet anställda ska stämma med vad som rapporteras 
under LA1. 

 
2.3 Redovisa det totala antalet anställda i varje personalkategori (t. ex. styrelse, 

företagsledning, chefer på mellannivå, administrativ personal, produktionspersonal 
etc.). Personalkategorier ska definieras utifrån den redovisande organisationens eget 
personalsystem. Det totala antalet anställda ska stämma med vad som rapporteras 
under LA1. 

 
2.4 Redovisa procentandelen anställda i var och en av följande kategorier (procent av de 

anställda): 
 kön: kvinnor/män 
 minoritetsgrupper 
 åldersgrupper: under 30 år, 30-50 år, över 50 år 

 
 2.5 Redovisa procentsatsen personer i organisationens styrande organ (t. ex. styrelse, 
ledningsgrupp eller motsvarande grupper för ej vinstdrivande redovisande 
verksamheter) för var och en av följande kategorier (procentandel av individerna i de 
styrande organen): 

 kön: kvinnor/män 
 minoritetsgrupper 
 åldersgrupper: under 30 år, 30-50 år, över 50 år 
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3. Definitioner 
Styrande organ 
Kommittéer eller styrelser som har ansvaret för de strategiska riktlinjerna för organisationen, 
att företagsledningen övervakas på ett meningsfullt sätt och att företagsledningen tar sitt 
ansvar gentemot organisationen i vid bemärkelse och gentemot dess intressenter. 
 
Mångfaldsindikatorer 
Indikatorer som organisationen samlar data om kan vara t. ex. medborgarskap, börd och 
etniskt ursprung, religion och handikapp. 
 
4. Dokumentation 
Möjliga informationskällor kan vara personalavdelningens handlingar och protokoll från 
jämställdhetskommittéer. 
 
5. Hänvisningar 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: UN GA: 
Resolution 34/180 of 18 December 1979. 
Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination based on 
Religion or Belief: UN GA: Resolution 36/55 of 26 November 1981. 
Declaration on Race and Racial Prejudice: General Conference UNESCO 20th session on 27 
November 1978. 
Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities: UN GA Resolution 47/135 of 18 December 1992. 
ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social 
Policy: Art. 21, 22, 23, 1977. 
ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998. 
ILO Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation, 
1958 (No.111). 
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 4 
January 1969. 
OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Revision 2000 (Employment and Industrial 
Relations Section). 
FN:s Global Compact: Principle 6, 26 July 2000. 
FN:s Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: UN GA 
Resolution 1904 (XVlll) of 20 November 1963. 
 
GRI:s tillämpningsnivåer (PDF), Global Reporting Initiative (2010) 
 



Kandidatuppsats                                        HT 2010 
Företagsekonomiska institutionen                                                  Sophie Höglund 
Uppsala Universitet           Sofie Östrand 
 

 52 
 

Bilaga 4 

Nedan presenteras de tio principerna som Global Compact grundar sig på: 
 
Human Rights 
 
Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally 
proclaimed human rights; and 
Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.   
 
Labour 
 
Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition 
of the right to collective bargaining; 
Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour; 
Principle 5: the effective abolition of child labour; and 
Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.   
  
Environment 
 
Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges; 
Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and 
Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly 
technologies.    

 
Anti-corruption 
 
Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion 
and bribery.  

 
(The ten principles, UN Global Compact) 
 
 
 
 
 
 


