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Sammanfattning 

I och med att globalisering ökar i världen, kan det vara av vikt för företag att se över sitt ar-

bete med frågor som går under begrepp så som Global Compact och Corporate Social Re-

sponsibility (CSR) samt att ha kunskap i hur samarbete kan ske på olika nivåer i företaget 

med hjälp av Non Governmental Organizations (NGO). Denna uppsats har valt att tolka be-

greppet CSR utifrån de tio principerna i FN:s Global Compact. När ett företag arbetar enligt 

dessa principer ställs krav på rapportering av hur principerna tillämpas och vilka effekterna 

blir, vilket skapar goda normer för hur andra företag bör arbeta med dessa frågor. Det finns 

olika sätt att mäta detta arbete på. 

Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur företag i Sydafrika arbetar och agerar vad 

gäller frågor relaterade till CSR. För att uppfylla syftet ställdes följande frågor; på vilket sätt 

arbetar företag i Sydafrika med frågor som omfattas av begreppet CSR samt vilka är de främs-

ta hindren för att Sydafrikanska företag skall kunna fortsätta implementera CSR i sin verk-

samhet? En kvantitativ studie med kvalitativa inslag har genomförts. Fem företag svarade på 

ett frågeformulär med dels frågor med fasta svarsalternativ men också öppna frågor där re-

spondenterna hade en möjlighet att utveckla sina åsikter. Frågeformuläret som delades ut till 

företagen är av deskriptivt karaktär vilket innebär att frågorna är utformade för att kunna ge 

en beskrivande bild av företaget. 

Den genomförda studien visar att de tio punkterna i Global Compact är viktiga principer. 

Dock var inte alla företag i studien eniga om vilka principer som var viktigast, men de var 

mer eller mindre överrens om att principen som omfattar mänskliga rättigheter är en princip 

som är ytterst värdefull. En anledning till detta kan vara att Sydafrika nyligen kommit ut ur en 

era då apartheid rådde i landet och det skulle även kunna vara en anledning till att responden-

terna i studiens undersökning har valt att svara fåordigt på frågan om vad de anser om Black 

Economic Empowerment (BEE).  

Två av studiens företag försöker arbeta med frågor relaterade till CSR genom att fokusera på 

barnen i Kapstaden, genom att ge dem en mer uthärdlig tillvaro. Alla fem företag i studien 

arbetar med olika sociala frågor som relateras till CSR och Global Compact men ingen av 

studiens tillfrågade företagen har ett direkt samarbete med NGO:er när det gäller dessa frågor, 

vilket kan bero på att kunskapen om vilka fördelarna är om ett samarbete inleds med en eller 

flera NGO:er. saknas. Endast ett av företagen i studien berörde de ekonomiska och miljömäs-

siga dimensionerna av CSR. 

 De svårigheter som kan identifieras i denna studie är främst att fokus i CSR ligger på sociala 

frågor samt att miljö och ekonomifrågor får mindre uppmärksamhet.  

Nyckelord: Sydafrika, CSR, Black Economic Empowerment, Non Governmental Organiza-

tions 



 

 

Abstract 

With the increasing globalization of the world, it might be good for companies to review their 

work with issues that go over concepts such as the Global Compact, CSR and also have 

knowledge of how cooperation can occur at different levels within the company with the help 

of NGOs. This study has chosen to interpret the concept of CSR from the UN Global Com-

pact, the ten principles. The purpose of this study was to find out how companies in South 

Africa acts and works on issues related to CSR. To be able to fulfill this purpose following 

question was asked: how do companies located in South Africa work with the matters covered 

by the concept of CSR? Which problems can be identified as barriers to meet the require-

ments of CSR in South African companies? To fulfill the purpose a quantitative survey with 

qualitative elements was conducted, data were collected through a semi structured question-

naire. Five companies represent data collected in this study. The questionnaire that was distri-

buted to the companies is of descriptive nature, which means that the questions are designed 

to provide a descriptive picture of the company.  

Keywords: South Africa, Black Economic Empowerment, Non Governmental Organizations   
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1 INLEDNING 
Corporate Social Responsibility (CSR), är ett begrepp som ursprungligen började användas av 

företag i USA för flera årtionden sedan. Debatten hade sitt ursprung i att företag inte längre 

kunde uppfattas som enbart vinstdrivande organisationer utan de skulle även integrera sin 

verksamhet med hela samhället och alla dess aktörer (Wartick & Wood, 1998).  

CSR kan beskrivas som ett företags etiska och moraliska ansvar inför dess intressenter såsom 

anställda, kunder, leverantörer, samhället samt företagets ägare. Det innebär till exempel att 

anställda skall ha skälig lön, rimliga arbetstider och att djur som ger insatsmaterial lever under 

skäliga förhållanden. CSR omfattar även frågor som har en inverkan på vår miljö. Enligt 

Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009, sid. 63) ”består ansvaret i att identifiera de frågor 

som man har ansvaret för och de intressenter som berörs - och sedan agera. Förbättrade ar-

betsvillkor, säkrare produkter, sänkta utsläpp, ökad mångfald och jämställdhet är några resul-

tat av sådant agerande.”  

I en värld där globaliseringen ökar, reser olika intressenter krav på att företag arbetar aktivt 

med frågor som omfattar CSR. Begreppet globalisering är ett vitt begrepp och den mest an-

vända förklaringen är: ökad rörlighet samt påverkan över nationsgränserna. För att globalise-

ring skall kunna fortsätta utvecklas är det viktigt att alla hjälper till att sprida kunskap om 

hållbar utveckling över hela världen (Sundqvist, 2003). FN utarbetade år 1999 riktlinjer som 

länder bör sträva efter att uppnå. Riktlinjerna går under namnet ”Global Compact” och är tio 

principer som omfattar bland annat arbetsvillkor och miljöutsläpp (Williams, 2004). Det finns 

dock svårigheter för länder att arbeta på samma sätt i sin strävan att nå dessa mål, eftersom 

bland annat den historiska bakgrunden skiljer länder åt. 

Sydafrika är ett land som det senare decenniet blivit en betydande marknad för företag (Ex-

portrådet, 2011). Till exempel har det funnits ett samarbete mellan Sverige och Sydafrika un-

der lång tid. Sverige hjälpte till i kampen mot apartheid genom att ge humanitärt och politiskt 

stöd och när Sydafrika övergick till ett demokratiskt styre inleddes ett avtal om utveck-

lingssamarbete mellan länderna. År 1999 bildades en gemensam bi – nationell kommission 

där frågor som berör politik, ekonomi och kultur skall beaktas (Regeringskansliet, 2011). 

Internationellt uppfattas Sydafrika som en tillväxtmarknad, eftersom de har haft en obruten 

tillväxt det senaste decenniet. Sydafrikas bruttonationalprodukt (BNP) utgör ca en fjärdedel 

av den afrikanska kontinentens BNP (Regeringskansliet, 2011). Görs däremot en jämförelse 

mot Sverige (i Europeiska mått) motsvarar Sydafrikas BNP endast drygt halva Sveriges BNP 

(Regeringskansliet, 2011).   

Sydafrika är om jämförelse sker i BNP det rikaste och mest ekonomiskt utvecklade landet i 

Afrika. Samtidigt är det ett land som arbetar med svåra frågor kring bland annat Human Im-

munodeficiency Virus (HIV), klasskillnader och arbetslöshet (Dawkins & Ngunjiri, 2008). 

Den sydafrikanska regeringen har på grund av dessa problem fått ett ökat tryck från olika in-

tressegrupper att öka sysselsättningen, främst i långinkomstområdena (CSI, 2010). För att visa 

omvärlden att landet kommer att fortsätta öka sin ekonomiska tillväxt och vara en intressant 

marknad lanserades 2006 Accelerated and Shared Growth Initiativ – South Africa (ASIG-

SA), vilket är ett samarbete mellan Sydafrikas regering och flera nationella och internationella 

organisationer i ett försökt att öka tillväxten samt minska arbetslösheten (Exportrådet, 2008).  
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I en värld där kraven ökar på att gemensamma ansträngningar skall tas för att nå de gemen-

samt uppsatta mål som finns inom Global Compact, ligger fokus i denna uppsats på att visa på 

vilket sätt företag i Sydafrika arbetar med frågor som omfattar CSR.  

1.1 PROBLEMDISKUSSION 
Det finns många företag som idag bedriver ett aktivt arbete med frågor som kan sammanfattas 

i begreppet CSR. En anledning är att många intressenter ställer krav på att företag skall se till 

att mänskliga rättigheter efterlevs, miljöfrågor skall beaktas samt att hänsyn ska tas till aktu-

ella samhällsfrågor. Ett aktivt arbete med CSR ska även ge omvärlden en förbättrad uppfatt-

ning om företaget, eftersom ett lojalt baserat kundnät skapas till följd av de etiska värderingar 

företaget har samt känslan av att företaget beaktar frågor som går under begreppet CSR (Kanji 

& Chopra 2010). CSR kan förbättra ett företags sociala respekt likväl som både de finansiella 

och de icke-finansiella aspekterna. Med detta som bakgrund skriver Kanji och Chopra (2010) 

att CSR kan leda till positiv utveckling i tre olika dimensioner: människan, miljön och företa-

gets vinst.  

Grundtanken med CSR är att företag ska hjälpa samhället i enlighet med ett så kallat “non-

profit” koncept, det vill säga med samhällsenliga och miljömässiga problem (Idemudia, 

2011).  Med detta som grund bör CSR vara vägledande för företag världen över, men det 

finns skillnader i hur de grundläggande tankarna i CSR tillämpas. Till exempel är en del län-

der mer inriktade på frågor som omfattar miljö medan andra länder är mer inriktade på frågor 

som behandlar sociala aspekter. De skillnader som just nämnts kan även finnas inom en och 

samma region. Resultatet av detta är att det skapas spänningar mellan förväntningar, lokala 

utmaningar och möjligheter. Enligt Idemudia (2011) är den stora anledningen att CSR har 

utvecklats i västvärlden, av industriländerna, med mindre möjlighet för utvecklingsländerna 

att följa efter. 

En ökad medvetenhet av den ojämna spridning av konkurrensfördelar som följer av globalise-

ring, med betoning på den utveckling och fattigdomsbekämpning som finns i många utveck-

lingsländer, uppstår en oro för betydelsen av multinationella företags arbete med hållbar ut-

veckling (Idemudia, 2011). Globalisering ger företag en rad olika utmaningar när de väjer att 

etablera sig i andra länder. Till exempel kan lagstiftning som reglerar etiska frågor, miljömäs-

siga restriktioner och olika avgifter bli en hög kostnad för de företag som väljer att röra sig 

över nationsgränsen för att expandera på marknaden.  

Det tar tid för företag att sätta sig in i det nya landets lagar, regler och restriktioner. Här spelar 

även kulturella inslag in och det leder i sin tur leder till att sociala frågor när det gäller CSR 

blir större (Kanji & Chopra, 2010). När det gäller frågor nyss nämna kan det enligt Williams 

(2004) vara en fördel att samarbeta med en organisation som är opartisk och är hemmahö-

rande i det aktuella landet. Dessa företag/organisationer går under benämningen Non Go-

vernmental Organizations (NGO). En nationell NGO har den kunskap och expertis som be-

hövs i det aktuella landet och eller den aktuella frågan. 

Vezirgiannidou (2009) diskuterar problem med delaktighet i gemensamma värderingar och 

principer. Är det för många länder som är med och utformar principer finns det risk för att de 

blir för allmängiltiga och de får då ingen betydelse. Är det för få länder som är med i utform-

ningen blir det för få länder som sedan ansluter sig. En diskussion som förs enligt Vezirgian-

nidou är hur länder som inte lever upp till dessa principer skall beivras. Det allra viktigaste för 

ett land, vad gäller gemensamma värderingar och principer, är att deltaga i ett försök att uppnå 

de gemensamma mål som finns det spelar ingen roll om man lyckas eller ej. Vidare anser Ve-

zirgiannidou (2009) att det främst är utvecklingsländer som väljer att stå utanför globala sam-
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arbeten beroende på att företag i utvecklingsländer inte har samma grund som företag i övriga 

länder när det kommer till att arbeta med dessa värderingar och principer. Vezirgiannidou 

(2009) anser att det är viktigt att så många företag och länder som möjligt deltager, eftersom 

det är bättre att tillföra lite än att stå helt utanför. Detta kan anses vara självklart, men det på-

går en diskussion i de företag och länder som uppfyller kraven om varför just de ska avsätta 

resurser för att uppnå målen när de som inte uppfyller kraven inte bestraffas (Vezirgiannidou, 

2009). 

Aspekter av tidigare utvecklingsdiskussioner har förts över till CSR och blivit ett aktuellt 

ämne om huruvida CSR kan eller inte kan främja en hållbar utveckling i utvecklingsländer. 

Enligt Idemudia (2011) är implementering av CSR, som bidrar till hållbar utveckling, en god 

affär. Eftersom CSR kan utgöra en grund för att generera nya vinster, reducera kostnader samt 

underlätta inträdandet på nya marknader. 

Sydafrika har under en lång tid ansetts vara ett utvecklingsland. Under eran då apartheid rådde 

i landet var Sydafrika isolerat från andra länder och när apartheid övergick till demokrati an-

såg regeringen att det behövdes drastiska förändringar i landet för att öka den avstannande 

tillväxten. För att göra det var landet tvungna att visa omvärlden att de var ett land att räkna 

med (Jackson III, Alessandri & Black, 2005). Detta gjorde att företag från andra länder, som 

tidigare dragit sig undan från den sydafrikanska marknaden, återkom för att etablera sig. Även 

företag och länder som tidigare inte varit verksamma i Sydafrika fann nu den sydafrikanska 

marknaden som intressant.  

Det är viktigt att visa förståelse för att länder prioriterar olika frågor vad gäller de etiska ställ-

ningstaganden som faller under begreppet CSR. Sydafrika är ett land som har betydande na-

tionella problem, två exempel som tidigare nämnts är HIV och arbetslöshet. För att komma 

tillrätta med dessa nationella problem krävs både kapital och gemensamma ansträngningar. 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Uppsatsen behandlar följande frågor: 

 På vilket sätt arbetar företag i Sydafrika med frågor som omfattas av begreppet CSR? 

 Vilka är de främsta hindren för att Sydafrikanska företag skall kunna fortsätta imple-

mentera CSR i sin verksamhet? 

1.3 SYFTE  
Uppsatsen har prioriterats till att, dels undersöka, och dels förklara hur företag med verksam-

het i Sydafrika arbetar och agerar i sitt arbete med frågor som går under begreppet CSR.  

1.3.1 AVGRÄNSNINGAR 

Uppsatsen är begränsad till att studera hur fem ej slumpmässigt utvalda företag i Sydafrika 

arbetar med frågor som omfattas av begreppet CSR. Eftersom företag kan arbeta med CSR på 

olika sätt har vi valt att fokusera på de principer som FN’s verksamhet Global Compact har 

lanserat. 

1.4 DEFINITIONER 
Uppsatsen behandlar följande begrepp: 

FN:s Global Compact: Tio principer, vilka skall sprida och öka förmånerna med en gemen-

sam globalekonomisk utveckling. För att företag skall vara villiga till att upprätta egna rikt-

linjer och åtgärder som skall sträva mot FN:s Global Compact (Williams, 2004). 
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Corporate Social Responsibility (CSR): CSR kan beskrivas som ett företags etiska och mora-

liska ansvar inför dess intressenter såsom anställda, kunder, leverantörer, samhället samt fö-

retagets ägare (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009). 

Non Governmental Organizations (NGO): Organisationer som inte är vinstdrivande och byg-

ger sitt arbete på frivillig medverkan (Peloza & Falkenberg, 2009). 

Black Economic Empowerment (BEE): En process som ska uppmuntra anställning av majori-

tetsbefolkning på alla nivåer i företaget samt uppmuntra entreprenörskap och företagsöverlå-

telser i Sydafrika (Cahan & van Staden, 2009). 

Human Immunodeficiency Virus (HIV): Ett retrovirus av underfamiljen lentivirus som angri-

per det mänskliga immunsystemet (Smittskyddsinstitutet, 2010). 

1.5 DISPOSITION 
Kapitel 1 redogör bakgrund, problemformulering, syfte, avgränsning, definitioner samt upp-

satsens fortsatta disposition. Kapitel 2 innehåller val av metod, urval av respondenter samt 

genomförande av studien. Kapitel 3 redogör för den teoretiska referensram som har använts. 

Denna del behandlar begrepp så som Global Compact, Corporate Social Responsibility samt 

Non Governmental Organizations, här presenteras även operationaliseringen av teorierna. I 

Kapitel 4 presenteras en kort beskrivning av Sydafrikas historia, begreppet Black Economic 

Empowerment och studiens insamlade data. I Kapitel 5 analyseras den teoretiska referensram 

som har använts tillsammans med Sydafrikas historia, Black Economic Empowerment samt 

studiens insamlade data. I kapitel 6 presenteras det resultat som framkommit i analysen, me-

todkritik samt förslag på fortsatta studier. 
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2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Vad som utgör ett intressant forskningsproblem är avhängigt forskarens grundläggande ställ-

ningstaganden menar Hatch, Faulkner och Maguire (2001). Med detta menar de att det inte är 

metodik utan ontologi och epistemologi som är avgörande för god samhällsvetenskap. Den 

medvetenhet som genomsyrar ett forskningsprojekt är viktigare än konkreta arbetssätt och 

tekniker.  

De val vi gör har sin grund i vår verklighetsuppfattning, det vill säga sättet att uppfatta den 

verklighet som ska studeras (ontologi), samt i vår vetbarhetsuppfattning, det vill säga sättet vi 

studerar denna verklighet på (epistemologi) (Hatch, Faulkner & Maguire, 2001).  

Valen är inte i första hand ett uttryck för att vi fångat hela sanningen utan att vi nalkas verk-

ligheten utifrån en viss ståndpunkt. Vi som skrivit denna uppsats valde därför att skapa en 

figur, se Figur 1.1, för att underlätta för läsaren att förstå hur tillvägagångssättet i denna studie 

gått till. Varje cirkel i figuren motsvarar en fas av arbete i skapandet av denna uppsats, där 

cirklarna går i varandra har arbete skett parallellt. Vilket arbete som pågått under varje fas i 

figuren nedan går att läsa i avsnittet nedan. 

 

 

Figur 1.1 Uppsatsarbetets parallella faser. 

2.1 VAL AV METOD FÖR DATAINSAMLING 
Det var bestämt från början att denna uppsats skulle omfatta frågor som berör CSR samt ut-

vecklingsländer eftersom vi har ett stort intresse för dessa frågor. För att kunna börja arbetet 

med uppsatsen behövdes information för hur en uppsats skapas samt vilka olika förhållnings-

sätt det finns att ta ställning till när en studie genomförs. För att komma underfund med dessa 

frågor lästes litteratur som behandlade metodfrågor. Det går att välja att göra en kvantitativ 

undersökning, kvalitativ undersökning eller en kombination av båda.  

Kvantitativa och kvalitativa undersökningar skiljer sig åt på så sätt att kvantitativ undersök-

ning fokuserar mer på mängden observationer som utförs samt på hård data medan kvalitativa 

undersökningar sätter fokus på mjuk data och mängden observationer är mindre relevant. 

Hård data kan kvantifieras med hjälp av siffror medan mjuk data vanligtvis är text, ljud eller 

bilder (Grant & Borcherds, 2008). Vi har i denna studie valt att utgå från en kvantitativ under-

sökning med kvalitativa inslag. Det var under arbetet med frågeformuläret som denna metod 

valdes. Mer om varför denna metod valdes går att läsa om i avsnittet företagskontakt.  
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I denna inledande fas av studien formulerades uppsatsens syfte samt problemfråga. Vi beslu-

tade oss för att ha ett deskriptivt förhållningssätt när vi arbetade med studien, vilket gav en 

beskrivning av vad som sker i nutid, det vill säga vilka förhållanden som rådde just då när 

studien genomfördes (Patel & Davidson, 2008).  

2.2 TEORETISK REFERENSRAM 
Uppsatsen handlar om CSR tolkat ur FN:s tio principer och hur företag arbetar och agerar vad 

gäller dessa frågor i Sydafrika. För att få en bra grund av relevanta fakta innan kontakt med 

studiens företag upprättades läste vi vetenskapliga texter. Relevanta fakta har sammanställts 

och presenteras i kapitel tre, för att ge läsaren en förståelse för de begrepp som studien berör. 

Vetenskapliga texter fick även utgöra en del av kapitel 4 för att skapa en förståelse för Sydaf-

rikas historia samt ge en inblick i hur företag i Sydafrika kan samarbeta med NGO:er för att 

lättare uppfylla krav vad gäller frågor som faller under begreppet CSR. Efter att arbetet med 

den vetenskapliga referensramen var utförd åkte vi till Kapstaden, Sydafrika, för att på plats 

upprätta kontakt med företag för att kunna uppfylla studiens syfte och ge svar på uppsatsen 

problemfråga. Högskolan på Gotland har ett samarbete med University of the Western Cape 

vilket gav oss förmånen att kombinera en termins studier på University of the Western Cape 

samtidigt som vi samlade in data och skrev uppsatsen på plats i Kapstaden, Sydafrika. 

2.3 FÖRETAGSKONTAKT 

2.3.1 FRÅGEFORMULÄR 

När vi började arbetet med denna uppsats var det meningen att vi skulle utföra en kvalitativ 

studie, i form av intervjuer, ett arbetsätt vi senare fick förkasta eftersom det var svårt att få 

företag att ställa upp på intervjuer då de fick reda på vilket ämne studien handlade om. Vi 

ändrade förhållningssätt och utformade istället ett omfattande frågeformulär. Anledningen till 

att respondenterna var mer villiga att svara på ett frågeformulär än att ställa upp på en intervju 

kan bero på att frågor som väcker en viss ängslan kan vara lättare att besvara i ett frågefor-

mulär (Bryman & Bell, 2005). När respondenten på egen hand svarar på frågorna behöver de 

inte försvara sin åsikt på samma sätt som vid en intervju. Anledningen till att företag i allmän-

het inte vill delta i studier som handlar om CSR kan vara att det är ett känsligt ämne att disku-

tera öppet i Sydafrika. 

Första delen av frågeformuläret innehåller rankningsfrågor, dvs. frågor där företagen fick ran-

ka sina svar på en skala från ett till fem (hård data). Den andra delen av formuläret bygger på 

frågor med öppna svar (mjuk data), det vill säga företagen fick ge svar på frågorna utan sty-

rande ramar. Till frågeformuläret bifogade vi ett brev där vi presenterade vad uppsatsen hand-

lade om samt gav ett löfte om att företaget endast behövde tala om vilken position den som 

svarade på frågeformuläret hade, det vill säga en form av anonymitet. Vi gav även ett löfte om 

att uppsatsen inte kommer att publiceras i Sydafrika och inte heller finnas tillgänglig på eng-

elska.  

2.3.2 URVAL: VAL AV RESPONDENTER 

När urval till studier ska göras finns det olika sätt att gå tillväga, antingen går det att välja att 

utföra studien utifrån en hel populations enheter eller så tas ett stickprov ur populationen 

(Bryman & Bell, 2005). Genom att utföra en studie utifrån hela populationen ger det en total 

undersökning. Dock kan det finnas begränsningar som gör att hela populationen inte kan vara 

med i undersökningen. Vid sådana tillfällen kan ett stickprov göras, vilket är en grupp av en-

heter som representerar helheten (Patel & Davidson, 2008). Väljer man att göra en under-

sökning med ett stickprov väljs respondenter utifrån sannolikhetsurval eller icke – sannolik-

hetsurval. Sannolikhetsurval grundar sig på slumpmässiga val. I dessa fall har alla enheter 
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samma möjligheter att deltaga i undersökningen (Bryman & Bell, 2005). Det urval som väljs 

utifrån ett icke – sannolikhetsurval ger vissa enheter en större chans att medverka än andra, 

och grundar sig inte på slumpmässiga val.  

Valet av respondenter till denna studie avser ett stickprov ur populationen av företag i Kap-

staden. Utifrån valet att göra ett stickprov valdes sedan att göra ett icke – sannolikhetsurval 

det vill säga att vi valde att ta kontakt med fem företag som fanns belägna i de olika områden i 

Kapstaden där vi brukade befinna oss. Eftersom uppsatsen är av deskriptiv karaktär ville vi att 

respondenterna skulle representera olika branscher samt olika områden i Kapstaden för att 

visa hur olika företag arbetar med frågor relaterade till begreppet CSR. 

Respondenterna i undersökningen representerar två intressentgrupper dvs. ägare/ledning (3 

respondenter) och medarbetarna (2 respondenter). Efter att frågeformulären samlats in, sam-

manställdes insamlad data och denna kom sedan att utgöra en del av uppsatsen empiri.  

2.4 ANALYS 
I analysen användes ett förhållningssätt som kallas för abduktion vilket innebär att en medel-

väg mellan induktiv metod samt deduktiv metod har används. Induktion betyder att data först 

har samlats in, där avsikten är att hitta ett generellt mönster som det eventuellt går att utveckla 

en teori eller ett generellt begrepp från. Att ”inducera” (= föra in i) går i korthet ut på att man 

utvecklar slutsatser från det speciella till det mer allmänna (Grant & Borcherds, 2008). De-

duktion betyder att logiska härledningar dras utifrån teori. Medelvägen mellan dessa båda sätt 

innebär att arbete först sker från teorin via empirin för att sedan återgå till teorin igen och det 

är detta förhållningssätt som använts i denna studie. Global Compact, CSR, NGO, Sydafrikas 

historia samt BEE är begrepp som givit oss en grundförståelse för hur arbete med dessa frågor 

sker i u-länder och med hjälp av denna kunskap analyserades sedan vår insamlade data för att 

se hur studiens företag arbetar och agerar med frågor relaterade till dessa begrepp samt vilka 

svårigheter detta arbete kan innebära. 

Uppsatsen grundar sig på en kvantitativ forskningsmetod med kvalitativa inslag och det inne-

bär begränsningar i analysen. Antalet respondenter i denna undersökning är inte tillräckliga 

många för att kunna utgöra ett generellt mönster avseende den kvantitativa forskningen och 

det kvalitativa materialet är inte tillräckligt djupgående för att kunna utgöra en djupare diskus-

sion (Patel & Davidson, 2008). Då det inte är relevant att undersöka saker och ting för att för-

klara hur de verkligen är utan för att försöka förstå hur utvalda företag tolkar sin upplevda 

verklighet kan vi genom att ta hjälp av de kvalitativa data som samlats in för att analysera vår 

kvantitativa data och på så sätt få en större förståelse av vad som sker i studiens företag (Bry-

man & Bell, 2005). 

När analys sker av de data som samlats in finns det ett flertal sätt att gå till väga. Kvalitativ 

data brukar utgöra ett stort och ostrukturerat textmaterial som kan vara svårt att analysera 

(Bryman & Bell, 2005). Det är därför viktigt att arbetet med analysen pågår under hela forsk-

ningsprocessen. Merriam (1994) ger förslag på tre olika nivåer inom analysarbetet vid kvali-

tativ forskning. Den första nivån återger empirin i en berättelse. I nivå två tolkas insamlad 

data med utgångspunkt från någon form av kategori. I den sista nivån omformas kategorin till 

teori, som i ett senare skede kan förklara olika företeelser. När analys av data sker inom den 

kvantitativa forskningen är det till skillnad från den kvalitativa forskningen en process som 

kommer sent i forskningen däremot ska tekniken för analysen bestämmas tidigt. Detta för att 

vara medveten om att de beslut som fattas under forskningens gång påverkar vilken metod 

som kan användas vid analysen. De beslut som framförallt påverkar vilken metod som ska 

användas är hur urvalet ser ut samt hur stort urvalet är. Det är även viktigt att vara medveten 
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om att alla metoder inte går att tillämpa på all data. Bryman och Bell (2005) tar upp tre tillvä-

gagångssätt som kan användas vid den kvantitativa dataanalysen. Det första tillvägagångssät-

tet är en univariat analys och använder forskaren detta tillvägagångssätt analyserar forskaren 

en variabel i taget. Det andra tillvägagångssättet är en bivariat analys, används detta tillväga-

gångssätt analyseras två variabler för att visa om de har något samband. Det tredje och sista 

tillvägagångssättet är en multivarial analys och forskaren analyserar då tre eller fler variabler 

samtidigt.  

Vi har i denna uppsats valt att ge en beskrivning på hur företag i Kapstaden, Sydafrika, arbe-

tar med frågor som faller under begreppet CSR och kommer därför att återge vår insamlade 

data i en berättande analys, och därför inte leta efter ett samband mellan olika variabler. Vi 

har utifrån teorier och insamlad data även försökt att analysera vad som kan ge upphov till 

eventuella problem med arbete som relateras till CSR. Eftersom vi har valt att endast ge en 

beskrivning på hur arbetet med CSR fungerar i Sydafrika kommer det inte att presenteras någ-

ra förslag på löningar på eventuella problem som kommer att identifieras. 

2.5 SLUTSATSER 
Vi har utifrån den berättande analysen försökt att identifiera vilka likheter och skillnader det 

finns mellan studiens företag när det gäller arbete med frågor som faller under begrepp såsom 

CSR och Global Compact, och har även i slutsatsen beskrivit vad som kan anses vara svårig-

heter med arbetet inom dessa begrepp för företag som är etablerade i Sydafrika. Vår tolkning 

ställer inga som helst krav på att vara ”den enda stora sanningen” (Hatch, Faulkner & Magui-

re, 2001), utan visar istället på ett möjligt synsätt och arbetssätt bland många andra.  

Under denna fas såg vi även tillbaka på uppsatsprocessen från den ursprungliga undran som 

genererade problemformuleringens frågor till de slutsatser vi hade kommit fram till och det 

gav upphov till kritik på hur vi valt att utföra denna studie samt hur alternativa studier skulle 

kunna utföras. 

2.6 RELIABILITET OCH VALIDITET 
De utvalda företag som bidragit till insamlad data för att utgöra empiri i vår studie har blivit 

tilldelade frågeformulär som utformats med både öppna och slutna frågor. Dessa frågeformu-

lär ska visa hur företag i Sydafrika arbetar och agerar med frågor som berör begrepp som CSR 

och FN’s Global Compact. Studien får på så sätt både ett kvalitativt och kvantitativt förhåll-

ningssätt, då de öppna frågorna ger utrymme för egna tolkningar och de slutna frågorna endast 

har ett fåtal svarsalternativ. Denna blandning av forskningsmetoder kallar Bryman och Bell 

(2005) för triangulering. 

Reliabilitet och validitet är begrepp som oftast används vid en kvantitativ forskningsmetod. 

Reliabilitet behandlar mätningars pålitlighet i forskning. Det vill säga skulle undersökningen 

ge ett likvärdigt resultat om den skulle upprepas, detta kallas för extern reliabilitet. Den exter-

na reliabiliteten kan vara svår att applicera på kvalitativa forskningsmetoder då det inte är 

möjligt att återgå till den exakta sociala miljö som forskningen utspelat sig i (Bryman & Bell, 

2005). Intern reliabilitet är även något att ta hänsyn till då man avgör reliabilitet inom forsk-

ning. Detta visar på hur väl forskare (om flera forskare samarbetar med undersökningen) 

kommer överrens i tolkningen av vad de ser och hör (Bryman & Bell, 2005). Validitet berör 

de verktyg som används för att utföra mätningar, mäter verktygen det som studien avser. Va-

liditet visar om de slutsatser vilka forskaren kommit fram till var avsikten med undersökning-

ens från början (Bryman & Bell, 2005). Inom validitet finns interna och externa begrepp att ta 

hänsyn till. Den interna validiteten innebär att det ska finnas en god överrensstämmelse mel-
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lan observationer och de teoretiska idéer som kommer från forskningen. Extern validitet visar 

på hur resultat kan generaliseras till andra sociala miljöer (Bryman & Bell, 2005).  

Eftersom svaren i de frågeformulär, som vi har lämnat till respondenterna, kan ändras över tid 

och det inte är möjligt att återgå till exakt samma sociala miljö som rådde när studien utfördes 

blir den externa reliabiliteten inte pålitlig. Den interna reliabiliteten är dock pålitlig, då re-

spondenterna på egen hand har svarat på frågorna och vi som genomfört analysen diskuterat 

och kommit överens om tolkningen av svaren. Den interna validiteten är relativt hög, då vi 

under vår vistelse i Kapstaden har skapat oss en förståelse för den sociala miljö som råder i 

Sydafrika. Dock anser vi att den externa validiteten är låg, eftersom det kan vara svårt att få 

samma resultat på undersökningen i en annan miljö än den i Kapstaden.  
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3 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY UR ETT TEORETISKT PER-

SPEKTIV 
CSR är ett vitt begrepp och är i denna studie tolkad ur FN:s Global Compact. I arbete med 

frågor som faller under nyss nämnda begrepp kan NGO:er vara till stor nytta eftersom de be-

sitter en expertis i lokala lagar, regler och normer. I kapitlet nedan följer en redovisning av 

vad Global Compact, CSR och NGO:er innebär samt hur de kan samverka. 

3.1 GLOBAL COMPACT 
FN:s Global Compact är tio principer, vilka skall sprida och öka förmånerna med en gemen-

sam globalekonomisk utveckling. För att företag skall vara villig till att upprätta egna riktlin-

jer och åtgärder som skall sträva mot FN:s Global Compact (Williams, 2004). 

Kofi Annan, FN:s, dåvarande generalsekreterare, utmanade under Davos World Economic 

Forum i januari 1999 alla företag att gemensamt gå med i Global Compact för att dela värde-

ringar och principer. Enligt Williams (2004) fokuserar de tio principerna på mänskliga rättig-

heter, arbetsfrågor, miljöfrågor och korruption. De har skapats ur FN:s allmänna riktlinjer om 

mänskliga rättigheter (1948), Riodeklarationen om miljö och utveckling (1992), Internatio-

nella arbetsorganisationens grundläggande rättigheter i arbetslivet (1998) samt FN:s konven-

tion mot korruption (2003). 

Princip ett och två omfattar mänskliga rättigheter och innebär att företag skall stödja och 

respektera skydd av internationellt mänskliga rättigheter inom sin intressesfär, och se till att 

de inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter. Princip tre till sex innebär att 

företag ska upprätthålla föreningsfrihet, erkännande av rätt till kollektiva förhandlingar skall 

finnas samt att alla former av tvångsarbete och barnarbete skall avskaffas och att diskrimine-

ring vad gäller anställning och yrkesutövning skall elimineras. Princip sju till nio innebär att 

företag ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker och utmaningar samt ta initia-

tiv för att främja större miljömässigt ansvarstagande och uppmuntra utveckling och spridning 

av miljövänlig teknik. Princip tio omfattar korruption och innebär att företaget ska arbeta mot 

korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning (Williams, 2004). 

Global Compact utformades som ett frivilligt initiativ. Ett företag som abonnerar på 

principerna uppmanas att göra ett klart uttalande om stöd och skall redovisa detta i företagets 

årliga rapport eller andra offentliga handlingar. De skall innehålla någon referens om vilka 

framsteg företaget gör i arbetet med internalisering av de principer som försiggår inom verk-

samheten. Företaget måste också publicera en kort beskrivning av detta på Global Compacts 

hemsida. Underlåtenhet att lämna en sådan beskrivning inom två år (och senare vartannat år) 

kommer att resultera i att det aktuella företaget tas bort från listan av deltagare. Avsikten är 

enligt Williams (2004) att om goda exempel visas kommer medlemsföretag att sätta en hög 

moralisk ton i företag verksamma över hela världen.  

Enligt Buhmann (2009) leder globalisering till förändringar i lagstiftning vad gäller förbindel-

serna mellan de nationella och internationella lagar som finns. Former av reglering med en 

övergång genom ökad användning av självreglering samt nya aktörer ställer krav på innehåll 

och form i det internationella regelverket. Sätt att reglera företags sociala ansvar reflekterar 

denna utveckling, som ses i FN: s Global Compact och FN: s normer, samt i processer base-

rade på, eller som hör till, dessa initiativ. Vidare menar Buhmann att det faktum att Global 

Compacts principer är formulerade med hänvisning till de internationellt rättsliga instrument 

som finns är det som gör det relevant att bedöma deras roll i lagstiftningen i samband med 
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företags sociala ansvar, oavsett om det är i en offentlig eller i ett privat självreglerande per-

spektiv. Faktum är att principerna i Global Compact är formulerade på grund av internatio-

nella rättsliga instrument som visar att Global Compact, även om dessa formuleras i en sam-

rådsprocess med flera parter, inte är opåverkade av den lag som fanns före Global Compact. 

Det understryks särskilt av det faktum att den tionde och den nyaste av dessa principer, till-

kom 2004 (Buhmann, 2009).  

FN har en utmaning i att reglera internationella företag i frågor vad gäller mänskliga rättighe-

ter. Länder som är huvudaktörer i internationell rätt skapar skyldigheter för företag som arbe-

tar globalt. Det är svårt att få företag att svara inför internationell lag. Anledningen är att fö-

retag inte alltid vinner på att följa globalt uppsatta regler samt att vissa länder ser att ett arbete 

med frågor som faller under CSR är protektionistiska åtgärder (Buhmann, 2009). 

3.2 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
Medvetenhet om miljö och sociala aspekter är arbete som företag visar upp i sin marknadsfö-

ring av nya produkter, även konsumenter är idag mer medvetna om dessa frågor. Det leder till 

att konsumenter tar dessa aspekter i beaktande när de till exempel ska välja vilket företag de 

skall handla hos (Kanji & Chopra, 2010). Företag som arbetar med CSR visar på ett socialt 

ansvarstagande när det gäller etiskt ansvar för arbetstagare och deras löner. CSR kan ge före-

tag långsiktiga fördelar och samtidigt hjälper det samhället med långsiktigt uppsatta planer, 

enligt Kanji och Chopra (2010) ger det en vinna –  vinna situation för både samhället och fö-

retaget.  

Företag kan genom att skapa sig ett rykte där det framgår vilka frågor företaget är involverat i 

skapa ekonomisk vinning i sitt arbete med CSR. Enligt Peloza och Falkenberg (2009) skapar 

ett sådant rykte övertag över andra företag vilket kan leda till att företag får det lättare när de 

till exempel skall anställa personal, företagets goda rykte får människor att vilja arbeta åt fö-

retaget och det får då fler sökande till företagets utannonserade tjänster. Alternativt att fler 

aktörer aktivt söker upp företaget för att vilja ingå affärer av olika slag. 

Enligt Dawkins och Ngunjiri (2008) börjar CSR med ekonomisk lönsamhet, genom att konti-

nuerligt tillgodose konsumenterna med varor och tjänster. Det andra området som ska beaktas 

vid rapportering av CSR är lagstiftning. Eftersom lagar och regler oftast anger ett minimum 

för standarder och ser då inte till att skydda intressenternas intresse i företag. Dawkins och 

Ngunjiri (2008) anser att denna brist visas i de etiska och humanitära dimensionerna av CSR. 

Etiska beteenden förutsätter en användning av etiska principer och argument, eller att en lo-

gisk vägledning ska betonas. Med andra ord: inte bara vad företaget gör utan även vad de bor-

de göra. Dawkins och Ngunjiri menar att de humanitära dimensionerna skall fokusera på att 

försöka förbättra livssituationen för andra människor, genom att till exempel engagera sig i ett 

frivilligt arbete. Med detta vill Dawkins och Ngunjiri (2008) peka på att det inte bara är vik-

tigt för företag att intressera sig i gynnsamma CSR – frågor, utan arbetet bör även rapporteras.  

Enligt Dawkins och Ngunjiri (2008) finns det tre huvudsakliga skäl till att rapportera arbete 

med CSR: upprätthålla och förbättra synen på legitimitet, hantera uppfattningar om viktiga 

aktörer samt att få en återspegling av företagets egna värderingar. På den sydafrikanska konti-

nenten, i länder söder om Sahara, finns det stora sociala och miljömässiga utmaningar som 

gör det svårt att ge en rättvis rapportering av CSR. Enligt Dawkins och Ngunjiri (2008) är det 

den begränsade finansiella infrastrukturen i dessa länder som gör rapporteringen svår. Enligt 

Idemudia (2011) handlar svårigheter med frågor som relaterar till CSR om att de ignoreras av 

samhället, på grund av att de mål som ställts är de mål som västvärlden arbetat fram.  



12 

 

Kritiken av CSR vilar på antaganden av att miljö och människor i utvecklingsländer till viss 

del har likheter med det västerländska samhället, dock är likheterna få. Skillnader i miljön 

skapar inte bara förpliktelser för företag utan det påverkar även vilken framgång de når när de 

ska möta de sociala skyldigheterna. Även om attityden till det sociala ansvaret inte skiljer sig 

mellan olika kulturer utmanar det kulturella synsättet implementeringen av CSR i olika länder 

(Idemudia, 2011). För att kunna gå vidare behövs det enligt Idemudia (2011) en alternativ 

analytisk strategi. En strategi som tar med komplexiteten mellan CSR och den utveckling des-

sa länder genomgår. Idemudia menar att det grundläggande problemet är att socialt ansvar och 

utveckling antas vara en och samma skyldighet när det gäller CSR, ett tyst antagande som inte 

bara är felaktigt utan även begränsat, eftersom det gör att resonemanget som förs kring CSR 

antingen okritiskt accepteras eller förkastas. 

Kanji och Chopra (2010) anser att de mätinstrument som finns idag inte tar med alla aspekter 

när det gäller rapportering av CSR. Vidare har de kommit fram till en modell för att mäta frå-

gor som faller under begreppet CSR. De har valt att kalla denna modell för Kanji – Chopra 

Corporate Social Responsibility Model (KCCSRM), en modell som kan agera verktyg för 

kommunikation mellan företag, intressenter och samhälle. Modellen omfattar sex variabler 

som bör tas med när rapportering sker: organisatoriska strategiska planeringssystem, socialt 

ansvarstagande och investeringar, miljöskydd och hållbar utveckling, företagsstyrning och 

ekonomiskt ansvar, etiska och mänskliga resurser samt ett CSR - index. 

För att ett företag ska fungera behövs det enligt Kanji och Chopra (2010) organisatoriska stra-

tegiska planeringssystem, vilket är den första variabeln att ta i beaktande vid användning av 

KCCSRM. Där ska även en policy för hur företag mäter de etiska och mänskliga resurserna 

inom ett företag framgå. I den andra variabeln bör det sociala ansvaret inom ett företag för-

bättra både arbetsplatsen och samhället. Med socialt ansvar menar Kanji och Chopra att ett 

företag på bästa möjliga sätt skall möta samhällets krav på social medvetenhet och utbildning. 

I den tredje variabeln som Kanji och Chopra tar upp säger de att företag har ett direkt ansvar 

mot människor och endast ett indirekt ansvar mot miljö. Men för att kunna uppfylla det 

mänskliga ansvaret måste även det miljömässiga ansvaret tas i beaktande. Företag måste till 

exempel se till att produktionen av deras produkter inte förorenar luft och vatten. Den fjärde 

variabeln Kanji och Chopra tar med i sin modell är företagsstyrning. Denna syftar till den 

policy företaget har, för att främja sig själva samt att bistå med hjälp för att uppfylla de krav 

intressenterna har ställt på företaget. De närmaste intressenter ett företag har, är bland annat: 

anställda, kunder och aktieägare. Det finns fyra aspekter som visar företaget dess ekonomiska 

ansvar gentemot intressenter: lönsamhet, insyn i verksamhet, icke diskriminering samt håll-

barhet. I den femte variabeln anser Kanji och Chopra (2010) att företag bör använda sig av 

interna utbildningsprogram som ger personalen kunskap i etiska och miljömässiga frågor. 

Detta för att lättare kunna möta konsumenternas krav. De ovanstående aspekterna ger företag 

en möjlighet att ge tillbaka till samhället och det är det som bör genomsyra ett arbete med 

CSR enligt Kanji och Chopra. Genom att analysera de fem första variablerna i modellen, kan 

ett CSR index räknas ut. Detta index är således den sjätte och sista variabeln som tas med i 

KCCSRM. 

FN:s gemensamt uppsatta mål har stor potential i framtiden när det kommer till frågor inom 

ramen för CSR (Buhmann, 2009).  Handeln, och därmed mängden företag, ökar globalt i 

världen. Denna ökning kan få till följd att arbetsvillkor försämras, särskilt i länder som har 

svag ledning. Ställer dock handeln och de ökade mängden företag krav på att till exempel 

barnarbete och låga löner ej skall förekomma främjar det att ett aktivt arbete med CSR skall 

försiggå i företag. Respekterar företag mänskliga rättigheter; betalar ut löner som är accep-
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tabla, ser till att de anställda har en dräglig tillvaro när de inte är på arbetet (till exempel ge-

nom att bidra till ordenliga bostäder eller tillgång till rent vatten) kan följden bli att ledningen 

i det aktuella landet får svårt att förbise det aktiva arbetet med CSR och det ställs då ett ökat 

krav på dem att bidra. Ett problem kan dock vara att se till att denna standard efterlevs då fö-

retaget inte längre är verksamt i det aktuella landet/området (Buhmann, 2009). 

En dimension av CSR är att utveckla lokala nätverk, det vill säga grupper av företag, frivillig-

organisationer och andra viktiga aktörer i en region, ett land eller en bransch, med ett namn 

kallas dessa för Non Governmental Organizations. 

3.3 NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
Non governmental organizations (NGO) är organisationer som inte är vinstdrivande och byg-

ger sitt arbete på frivillig medverkan. Begreppet är mångtydigt och kan omfatta många olika 

organisationer så som kyrkor, fackföreningar och privata forskningsinstitut.  

Enligt Peloza och Falkenberg (2009) finns det olika stadier när det skall beskrivas hur verk-

sam ett företag är i sitt arbete med CSR:  

 Elementary vilket innebär att den är implementerad hos personalen.  

 Engaged vilket innebär ledarskap inom olika avdelningar med CSR. 

 Intergrated vilket innebär att arbetet är integrerat i företaget.  

 Transforming vilket innebär att arbete med CSR är en del av arbetet i företaget. 

Företag som väljer ett enskilt samarbete med en NGO har fördelar i att många NGO:er har 

erfarenhet när det kommer till samarbeten av dessa slag och kan därför låta företaget äga en 

specifik fråga som gör att företaget kan differentiera sig från andra företag på marknaden, på 

så sätt får företaget konkurrensfördelar (Peloza & Falkenberg 2009). Enskilda samarbeten 

tillåter även företaget att fördjupa sig i frågor som ligger dem varmt om hjärtat och det gör att 

de har stora möjligheter att påverka arbetet och dra stora sociala fördelar från det. Samarbeten 

kan grunda sig i redan uppsatta program hos NGO alternativt lokala frågor som företaget vill 

ha hjälp av NGO att involvera sig i. Företag som är i stadiet elementary kan vara begränsade i 

sitt samarbete med endast en NGO. De kan dra nytta av att arbeta tillsammans med flera fö-

retag och en NGO. 

Peloza och Falkenberg (2009) anser att företag där det ingår ett samarbete med andra företag 

och endast en NGO arbetar tillsammans genom att själva reglera, till exempel, sina utsläpp. 

Alternativt kan företag gå samman för att genom en NGO hjälpa till i breda gemensamma 

CSR frågor. Dessa samarbeten kan skapa en grund för hela marknaden de agerar på och kan 

på så sätt skapa normer andra företag kan följa. Nya företag som vill ta sig in på en marknad 

får hjälp av att ingå samarbeten av detta slag. Det skapar legitimitet med hjälp av de delade 

värderingar som ligger till grund vad gäller arbete med CSR. Andra fördelar som kan uppnås 

genom att samarbeta på liknande sätt är att företag drar nytta av varandras kunskaper, vilket 

på sikt kan leda till nya utvecklingsmöjligheter för sitt eget företag (Peloza & Falkenberg, 

2009). Genom att företag går ihop och samarbetar genom en NGO ger det dem möjlighet att 

dela på kostnader för det de åstadkommer plus att en av de som arbetar för NGO kan över-

vaka det som företagen åstadkommit och se till att arbetet efterlevs. Slutligen så kan företag 

som samarbetar ha en större möjlighet till att påverka, eftersom de tillsammans är starkare än 

ett enskilt företag. Företag som inte är i stort behov av att differentiera sig från andra företag 
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för att vinna fördelar passar bra att arbeta i detta stadiet skriver Peloza och Falkenberg. Det 

passar även bra för företag med tidigare tvivelaktigt arbete med CSR, eftersom de andra före-

tag som är delaktiga i samma projekt höjer trovärdigheten. Ett samarbete likt detta ställer höga 

krav på förmåga att kunna samarbeta, dels med intressenter i företaget men även med andra 

företag. Det ställer vidare höga krav på kunskap i ämnet de involverar sig i. Peloza och Fal-

kenberg (2009) menar att ett nära samarbete med andra företag gör att det är större chans att 

intellektuellt kapital sprider sig från ett företag till övriga företag, vilket är ytterligare ett bevis 

på att det krävs kunskap i samarbeten av dessa slag innan de ingås. 

Det tredje samarbetet omfattar ett företag som är verksam i samarbeten med flera NGO:er. 

Här tar Peloza och Falkenberg (2009) upp ett exempel på när BP ville tillhandahålla bränsle-

snåla ugnar till lokalbefolkningen i Indien. De saknade återförsäljare samt leverantörer och 

tog då olika NGO:er till hjälp för att kunna tillhandahålla ugnar. Ett sådant här samarbete pas-

sar bra till arbeten i lokala svårtillgängliga områden samt vid arbeten som omfattar komplexa 

frågor. Även företag som arbetar internationellt med frågor relaterade till CSR har fördel av 

att använda sig utav ett flertal NGO:er när det gäller samarbete, en bidragande orsak är att det 

är omöjligt för företag själva att besitta expertis i alla frågor de vill engagera sig i. Företag 

som befinner sig i stadiet intergrated får ut mest av detta sätt att samarbeta med flera NGO:er 

på. Det ställer höga krav på erfarenhet vad gäller samarbete med flera NGO:er eftersom alla 

NGO:er har olika intressenter och erfarenheter av att arbeta med andra företag (Peloza & Fal-

kenberg 2009). 

Peloza och Falkenberg (2009) anger att det fjärde samarbetet handlar om olika organisationer 

som samarbetar med ett flertal olika NOG:er med flera olika representanter från varje grupp. 

Samarbeten likt det här ställer höga krav på möten, forum, förhandlingar och noggrann plane-

ring. Denna typ av samarbeten ställer vidare krav på långvarighet och passar bra när det gäller 

frågor som rör avlägsna svårtillgängliga områden, känsliga och svåra miljöfrågor eller till 

exempel samarbeten i utvecklingsländer där den lokala befolkningen inte har ett utvecklat 

styre. När företag samarbetar på nämnda sätt bidrar de till att skapa förutsättningar för det 

arbete NGO:er utför. Det är också ett bra sätt att arbeta på om ett företag har intressenter med 

många olika intressen. Det kan då vara svårt att finna endast ett intresse/åtagande att involvera 

sig i, det finns då en mängd NGO:er som samarbete kan ske med så att alla får sina intressen 

tillgodosedda.  Företag i kategorin transforming passar bäst till att arbeta i samarbeten som 

faller under denna kategori. 

3.4 SAMMANFATTNING AV TEORI 
I och med att globalisering ökar i världen, kan det vara bra för företag att se över sitt arbete 

med frågor som går under begreppen Global Compact, CSR och ett eventuellt samarbete med 

NGO:er. Enligt Buhmann (2009) har CSR stor potential i framtiden och då främst när det 

kommer till frågor som omfattas av FN:s Global Compact. Båda begreppen har fokus i soci-

ala, miljömässiga och ekonomiska frågor. För att arbete med dessa frågor ska samverka gäller 

det att företag samarbetar för uppnå målen. Företag kan få fördelar om de satsar på att arbeta 

långsiktigt med ett arbete som omfattas av CSR. Även samhället får fördelar i att företag im-

plementerar CSR (Kanji & Chopra, 2010). Det är inte bara arbete med frågor gällande CSR 

som är viktigt utan även rapporteringen av arbetet. För utvecklingsländer kan det vara svårt att 

ge en rättvisande rapport på grund av de sociala och miljömässiga utmaningar som finns. 

Även begränsning av finansiell infrastruktur bidrar till svårigheter med rapportering i dessa 

länder (Dawkins & Ngunjiri, 2008). Idemudia (2011) anser att problemet med implementering 

och rapportering av CSR i utvecklingsländer är att begreppet har utvecklats i västvärlden och 

att utmaningarna som utvecklingsländer arbetar med inte har tagits i beaktande.  
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För att kunna mäta och rapportera ett arbete med CSR finns det olika tillvägagångssätt, Kanji 

och Chopra (2010) anser dock att dessa mätinstrument inte tar upp alla aspekter av begreppet 

CSR. Med detta som grund har de arbetat fram en modell som de anser tar med alla variabler 

inom CSR, denna modell kallar de för Kanji-Chopra Corporate Social Responsibility Model 

(KCCSRM). Denna modell kan även användas för att förmedla det arbete som sker mellan 

CSR, intressenter och samhälle. 

När företag förmedlar sitt arbete med CSR visar de på att de har ett socialt ansvarstagande när 

det kommer till frågor av dessa slag (Kanji & Chopra, 2010). Därför är det krav på att företag, 

vilka arbetar med frågor som omfattas av FN:s Global Compact, ska visa god moral genom att 

kontinuerligt rapportera sitt arbete på Global Compacts hemsida (Williams, 2004).  

Enligt Williams (2004) är en dimension av Global Compact att arbeta med olika nätverk. Det 

finns många olika sorters nätverk som skapas i världen och är dessa nätverk icke vinstdri-

vande går de under benämningen NGO. NGO:er kan vara till hjälp för företag i deras arbete 

med frågor relaterade till CSR. Enligt Peloza och Falkenberg (2009) finns det forskning som 

visar på att företag som arbetar med CSR och använder sig av något sorts samarbete med 

NGO:er kan få ekonomisk vinning utav det. Det finns olika sätt att samarbeta med NGO:er 

på. Valet ska grunda sig i de individuella mål företag har. Dessa sätt att samarbeta på har Pe-

loza och Falkenberg (2009) gett olika namn beroende på hur samarbetet sker samt i hur väl 

arbetet med CSR är implementerat i företaget.  

De ovanstående teorierna kommer att användas för att ge en förståelse för hur företag i Kap-

staden, Sydafrika, arbetar med frågor relaterade till CSR, tolkade ur Global Compacts tio 

principer. Till hjälp med detta har en modell (KCCSRM) använts för att ge en överblick av de 

variabler som anses vara de viktigaste för sydafrikanska företag. Då samarbete med NGO:er 

kan hjälpa företag i arbetet med dessa frågor kommer studiens insamlade data analyseras till-

sammans med teorin om NGO:er för att se om och på vilket sätt CSR är implementerat i fö-

retaget. Utifrån denna teori kan även ett passande samarbetssätt beskrivas för företaget.  
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4 EMPIRI 
När Sydafrika övergick till ett demokratiskt styre utvecklade regeringen ett begrepp som kal-

las Black Economic Empowerment (BEE), för att öka sysselsättningen i landet. I detta kapitel 

återfinns en kortfattad presentation av Sydafrikas politiska historia samt en förklaring till BEE 

som sedan följs av en sammanställning av svaren givna av studiens medverkande företag.  

4.1 SYDAFRIKAS HISTORISKA UTVECKLING 
I Sydafrika har det under lång tid förekommit rasdiskriminering. När Nationalistpartiet kom 

till makten 1948 legaliserades denna rasdiskriminering genom att de införde apartheid i landet 

(Regeringskansliet, 2011, i Sverige). Burger (2003) säger att under denna era förtrycktes 

människor av etnicitet svarta och färgade (i Sydafrika finns det fyra olika etniciteter: svarta, 

färgade, indier och vita). En massiv utrensning pågick, svarta och färgade människor flyttades 

från städer till kåkstäder allokerade utanför städerna (Burger, 2003). Dessa kåkstäder hade 

och har än idag olika standarder. I vissa kåkstäder har husen ordentliga golv, tak och väggar 

men består oftast av bara ett rum och kök, här är det inte ovanligt att det bor flera generationer 

av en familj. I en del andra kåkstäder består huset endast av jordstampat golv samt väggar och 

tak av det familjen själva lyckats skrapa ihop för att sätta ihop till ett hus. I dessa städer är det 

inte vanligt med bekvämligheter så som egen toalett och rinnande vatten (Burger, 2003). Un-

der denna tid fick endast de färgade vistas i städerna och då bara om de kunde visa upp ett 

kontrakt som visade att de hade ett uppdrag i staden, det vill säga en form av anställningskon-

trakt som visade att de var anställda hos ett företag eller att de var anställda att utföra uppdrag 

hos en familj som till exempel hembiträde eller dylikt. Människor av etnicitet svarta fick un-

der inga omständigheter vistas innanför stadsgränsen (Burger, 2003).    

Enligt Burger (2003) uppstod apartheid mot bakgrund av den militanta återfödelsen under 

1940-talet efter en lugn tid då de svarta försökte att skapa enighet mellan sig själva. Denna 

förändring präglades av bildandet av African National Congress (ANC) ett ungdomsförbund 

som leddes av bl.a. Nelson Mandela. Organisationen kom att inspirera kampen mot apartheid 

i flera årtionden. Nelson Mandela blev 1963 tillsammans med sju av sina toppledare i ANC 

arresterade och livstidsdömda för sabotage (Burger, 2003). Under sextiotalet fick även om-

världen upp ögonen för apartheid i Sydafrika och länder började kräva att landet skulle isole-

ras från omvärlden enligt Regeringskansliet (2011) i Sverige.  

I samband med oljekrisen 1973 började de svarta att genomföra massiva strejker mot det sty-

relseskick som rådde i landet. Strejker som drog med sig nya anhängare, bland andra student-

organisationer som samverkade i strejkerna samt bidrog genom att informera andra om den 

(Burger, 2003). 

Enligt Dahlbäck (2009) var Nationalistpartiet inte bara det parti som införskaffade apartheid, 

det var även de som 1990 beslutade att apartheid skulle avskaffas. Under denna tid var F W 

de Klerk president i Sydafrika och det var även han som fick Nelson Mandela frikänd samma 

år. Mandela och de Klerk fick 1993 Alfred Nobels fredspris för en fredsam övergång från 

apartheid till demokrati. I och med övergången förhandlade Nationalistpartiet bort sin makt-

ställning i landet och lämnade i praktiken över den till den svarta majoriteten. Dahlbäck för-

klarar att det hela orsakade ett enormt missnöje bland medlemmarna i det egna partiet efter-

som de inte visste vilken roll de skulle spela i framtidens Sydafrika. Vid nästa val, vilket ägde 

rum 1994, var det ANC med partiledaren Nelson Mandela som vann. F W de Klerk fick fort-

sätta sin politiska bana som vice president och Nationalistpartiet fick även några andra parti-

platser. 
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En viktig fråga ANC, under hela sin tid vid makten, har fått kämpa med är fattigdom, vilket är 

en följd av apartheid och är väl utbrett i Sydafrika. Det finns många familjer vilka lever på 

gränsen till fattigdom, en stor del av den arbetsföra befolkningen saknar arbete (Dahlbäck, 

2009). Sedan 1994, när apartheid övergick till demokrati i Sydafrika, har den sydafrikanska 

regeringen arbetat med ett flertal program för att ge den del av befolkningen, som under 

apartheid missgynnats, en mer tilltalande position i samhället. Sydafrikanska regeringen har i 

olika program försökt att ge människor bättre bostäder samt att få dem integrerade i arbetsli-

vet. Den process som regeringen arbetar med i sitt försök att öka sysselsättningen i landet 

kallas för Black Economic Empowerment (BEE) (Ponte, Roberts & van Sittert, 2007).   

4.2 BLACK ECONOMIC EMPOWERMENT 
BEE som begrepp blev känt i början av 90-talet. Det var från början ett sätt att försöka få en 

större del av majoritetsbefolkningen i Sydafrika att bli aktieägare. Detta fungerade inte på det 

sätt det var tänkt och 1998 ledde det till att dåvarande presidenten, Thabo Mbeki, höll ett tal 

som blev känt som ”De två nationernas tal” där Mbeki gjorde antydningar om att drömmen 

om att ”svarta” och ”vita” skulle försonas i Sydafrika var omöjlig om de socioekonomiska 

skillnaderna dem emellan inte kunde övervinnas (Ponte, Roberts & van Sittert, 2007). Till-

sammans med anklagelser om att det endast var en liten grupp människor som fick fördelar av 

BEE ledde detta till att regeringen i Sydafrika utarbetade en ny plan som kallas för bred BEE.  

Under begreppet BEE ingår inte bara ägandet av aktier, utan även sju andra huvudkriterier; 

förvaltning, representation, rättvisa anställningsvillkor, kompetensutveckling, förmånliga 

upphandlingar, företagsutveckling och företagets sociala utveckling (Ponte, Roberts & van 

Sittert, 2007). I grunden är BEE en process som ska uppmuntra anställning av majoritetsbe-

folkning på alla nivåer i företaget samt uppmuntra entreprenörskap och företagsöverlåtelser 

(Cahan & van Staden, 2009). Sydafrikanska regeringen definierade år 2003 BEE vilket är ”en 

integrerad och sammanhängande socioekonomisk process som leder till en betydande ökning 

av svarta människor som hanterar och kontrollerar landets ekonomi samt en minskning av 

inkomstskillnader”.  

BEE är uppbyggt enligt fyra huvudprinciper (Sydafrikanska regeringen, 2003):  

1)  BEE har en bred bas. 

Samhällen som karakteriseras av problem som berör rasskillnader och etiska oskiljak-

tigheter har svårt att finna en stabil social och politisk miljö. Processen med BEE syf-

tar till att påskynda den sydafrikanska tillväxten och att snabbt inse om historien 

(apartheid) är på väg att upprepas.  

2) BEE är en alltomfattande process. 

En rättvist fördelad ekonomi skall gynna alla, både individer och företag. Denna prin-

cip ska genomsyras i alla sektorer, inte bara i den sektor där företag erhåller bidrag 

från regeringen eller i de sektorer som är reglerade av regeringen.  

3) BEE är förknippat med god organisationsstyrning. 

En grundläggande del av den sydafrikanska ekonomireformen är att förbättra kvalitet 

och öppenhet för alla ekonomiska verksamheter. Grundtanken med BEE är att den ska 

förknippas med en högsta standard för bolagsstyrning. Samordnade insatser från re-

geringen kommer att genomföras för att säkerställa kvaliteten hos styrelsen samt styr-

ningen av företag. 
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4) BEE är en del av den sydafrikanska tillväxtstrategin. 

Ekonomisk tillväxt, utveckling och BEE är något som den sydafrikanska regeringen 

ser som ett samspel. En effektiv process av BEE och en ökad ekonomisk tillväxt är 

mål som regeringen arbetar efter. Regeringen anser att saknad av en gemensam eko-

nomisk tillväxt kommer att generera en lägre tillväxt eftersom det kommer att be-

gränsa efterfrågan, vilket i sin tur minskar multiplikatoreffekten av investeringar. 

Den sydafrikanska historien har skapat stora orättvisor mellan folkgrupper i landet och Cahan 

och van Staden (2009) anser att BEE är en avgörande faktor för sydafrikanska företag. De 

menar att BEE främjar företagens förmåga att öka sysselsättningen bland majoritetsbefolk-

ningen i Sydafrika och till att förbättra avancemanget i arbetet, vilket i sin tur leder till att 

företag får legitimitet från intressenter när det kommer till arbetskraft.  

4.3 UNDERSÖKNINGSRESULTAT 
Kommentar: I undersökningen ingick fem företag. I detta avsnitt redovisas varje företags svar 

separat för att sedan sammanställas i ett avslutande avsnitt där skillnader och likheter i synen 

på Global Compact, CSR, NGO och BEE framkommer.  

4.3.1 CARLUCCI’S 

Carlucci´s är en kombinerad restaurang och närbutik belägen i området Oranjezicht, Kapsta-

den. I restaurangen serveras bland annat smörgåsar, sallader och andra lättare måltider. I buti-

ken tillhandahåller Carlucci’s ovanliga och importerade livsmedel och erbjuder exklusiva 

råvaror som kan vara svåra att hitta i andra butiker. 

Enligt respondenten på företaget är fem av FN:s tio principer mycket viktiga. Mänskliga rät-

tigheter och korruption anses vara av störst vikt men även principer som omfattar barnarbete 

och diskriminering anses viktiga . Respondenten anser att de principer som är av minst vikt 

för företaget är principer relaterade till arbete, rätt till kollektiva förhandlingar och eliminering 

av tvångsarbete. Även utveckling och spridning av miljövänlig teknik rankades lågt. Att stöd-

ja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker och utmaningar samt principen som uppmanar 

till att ta initiativ för att främja ett större miljömässigt ansvarstagande fick högre värden av 

respondenten.  

Att hjälpa barn som blivit övergivna och misshandlade till att anpassa sig och bli produktiva 

medlemmar av samhället är sociala frågor som respondenten anger att Carlucci´s värnar om 

och anger att om inte dessa barn får hjälp kommer det ej att leda till något gott. Som en följd 

av detta anser respondenten att sociala frågor som faller under CSR är de frågor som är vikti-

gast för företaget att arbeta med. Respondenten vet vad CSR står för och ger som exempel att 

företaget delar ut mat till gatubarn i Kapstaden men anger samtidigt att personalen inte är 

medveten om att detta är företagets sätt att arbeta med CSR på. Företaget mäter inte arbete 

med frågor relaterade till CSR och enligt respondenten beror detta på att företaget är litet och 

att den finansiella del arbetet omfattar gör det svårt när de ska arbeta med dessa frågor. Re-

spondenten anger att företaget har ett otvunget samarbete med en NGO föreningen, ett fack-

förbund som ger rekommendationer om bland annat arbetstid, lön, ledighet och semesterdagar 

för anställda. 

Respondenten anser att BEE är ett begrepp som är svårt att ta ställning till. Det finns en risk 

att diskriminering utvecklas på grund av BEE och på grund av detta försöker företaget beakta 

BEE på ett flexibelt sätt när företaget skall rekrytera ny personal.  
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Carlucci´s förlitar sig enligt respondenten på att ryktet om deras arbete med frågor relaterade 

till CSR sprider sig med människor som handlar och äter hos dem. Det är det vanligaste sättet 

att informera samhället på hur deras arbete sker med dessa frågor och företaget använder sig 

inte av något annat sätt att visa detta arbete på.  

4.3.2 HEALTH FOR LIFE  

Health for Life är en butik som vänder sig främst till vegetarianer och veganer. Health for Life 

är placerad i Gardens shopping center, Kapstaden. Deras fokus ligger på ekologiska produkter 

och de säljer allt från kosttillskott till läkemedel. I butiken finns en hälsorestaurang som erbju-

der hälsosamma måltider.  

Respondenten på företaget anser att alla FN:s tio principer, förutom inblandning i kränkningar 

av mänskliga rättigheter, är väldigt viktiga. Respondenten vet inte vad CSR står för och anser 

att företaget inte ska behöva engagera sig i socialt ansvar eftersom företaget betalar skatt, 

moms och tar hand om sin egen personal och att det är regeringens ansvar att samhället skall 

fungera. Respondenten anger att alla på företaget ska trivas, må bra och att alla ska känna sig 

delaktiga, som i en familj. Respondenten vet inte om personalen på företaget är medveten om 

ifall arbete som relaterar till CSR pågår i företaget. För att företaget ska uppnå sina mål, anser 

respondenten att det är viktigt att alla anställda på företaget får möjlighet att utvecklas och kan 

uppnå privat uppsatta mål inom företaget. Några mätningar inom detta område ägnar sig inte 

företaget åt och respondenten ser därför heller inga svårigheter med detta och anger vidare att 

företaget inte samarbetar med någon NGO förening och anser inte att ett sådant samarbete 

skulle vara till gagn för företaget. 

BEE är en process som respondenten anger att företaget inte stödjer, företaget tror på utbild-

ning och uppmuntran till de personer som känner att de vill utvecklas. Eftersom respondenten 

anger att företaget inte arbetar mot BEE:s normer är det inget de beaktar när de rekryterar ny 

personal. De egenskaper som företaget prioriterar är vilken utbildning och vilken känsla för 

service personen har, så att företagets kunder känner sig välkomna och omhändertagna och 

vill återkomma till affären och restaurangen.  

Respondenten anger att företaget inte visar samhället sitt arbete med ovanstående begrepp 

utan anger att Health for Life agerar efter egna normer när det gäller frågor som berör socialt 

ansvar, oberoende vad samhället anser om detta. 

4.3.3 ABSOLUTE PETS GARDEN 

Absolute pets Garden är en djuraffär placerad i Gardens köpcentrum, Kapstaden. De tillhan-

dahåller allt som ett husdjur kan behöva, allt från kläder till mat. 

Respondenten på företaget anser att majoriteten av FN:s tio principer är mycket viktiga, dock 

är elimineringen av tvångsarbete en princip som prioriteras lägre. Rätten till kollektiva för-

handlingar och den princip som uppmanar till att stödja försiktighet vad gäller miljörisker och 

utmaningar rankar respondenten som viktiga principer, dock inte mycket viktiga. Respon-

denten vet inte vad CSR står för men anger ändå att de sociala frågor som är kopplade till be-

greppet CSR är de frågor företaget prioriterar högst och anser att det är viktigt hur andra län-

der ser på Sydafrika, och hur människor lever i landet. Med detta menar respondenten att den 

sociala påverkan världen och samhället har på människor är viktigast när det gäller frågor 

relaterade till CSR. Några svårigheter med arbete som omfattar CSR anger inte respondenten 

att företaget har. Enligt respondent arbetar företaget inte utifrån uppsatta CSR mål, vilket le-

der till att personalen inte känner till dessa frågor. Dock anser respondenten att företaget mä-

ter sitt arbete genom att företaget utvecklas teknologiskt, för att inte hamna efter övriga länder 
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i världen. Respondenten anser att genom att följa arbetsreglerna i Sydafrika kan företaget 

mäta sitt arbete, eftersom det är ett sätt för företaget att fortsätta sin verksamhet. Företaget har 

inget samarbete med NGO:er men det finns en organisation som har rekommendationer och 

krav på företaget. Enligt respondenten omfattar dessa rekommendationer och krav att vissa 

produkter måste finnas i affären samt att personalen skall uppmuntra kunder att donera pengar 

till organisationens ändamål. Något samarbete med NGO:er i framtiden är inte aktuellt för 

företaget i dagsläget enligt respondenten.  

Vad företaget anser om BEE ville respondenten på företaget inte kommentera, dock anger 

respondenten att BEE beaktas vid rekrytering av ny personal.  

Respondenten på Absolute pets Garden anser inte att företaget visar samhället sitt arbete med 

dessa frågor. 

4.3.4 BIGGIE BEST 

Biggie Best är en butik som specialiserat sig på att sälja exklusiv heminredning och är belägen 

i Claremont shopping center, Kapstaden. I butiken går att finna allt från möbler till glas och 

keramik.  

Respondenten på företaget anser att alla FN:s tio principer är mycket viktiga. Respondenten 

vet vad CSR står för och av de frågor som är relaterade till CSR (sociala, ekonomiska och 

miljömässiga) anger respondenten att sociala frågor är viktigast för företaget. Barnarbete är de 

frågor som företaget värnar om mest, eftersom det är oetiskt och omoraliskt att låta barn ar-

beta under likadana förhållanden som vuxna gör. Respondenten anger att företaget arbetar 

med frågor som är relaterade till CSR, dock gavs inget utförligt svar på vad eller hur företaget 

arbetar och respondenten gav heller inget svar på hur företaget mäter sitt arbete eller om det 

finns några svårigheter i ett arbete med frågor relaterade till CSR. Vad gäller samarbete med 

NGO:er anger respondenten att frågan måste besvaras av huvudkontoret för Biggie Best. Re-

spondenten är således inte säker på om det i framtiden kommer att finnas ett samarbete med 

någon NGO. 

Respondenten anser att det är bra att beakta BEE vid rekrytering av ny personal, företaget har 

som policy att den de anställer skall bero på vad personen har att erbjuda och på vilken situa-

tion som råder vid det aktuella tillfället. På frågan om företaget arbetar med BEE var respon-

denten inte säker och ansåg sig inte ha tillräckligt med kunskap om företagets riktlinjer när det 

gäller rekrytering av ny personal för att kunna ge ett korrekt svar.  

På frågan om företaget visar samhället sitt arbete med ovanstående frågor valde respondenten 

på Biggie Best att inte ge ett svar. 

4.3.5 CAPE TOWN DECO LODGE BACKPACKER 

Deco Lodge är ett fyrstjärnigt hostel beläget i förorten Woodstock, Kapstaden. Deco Lodge är 

ett hostel med självhushåll. De tillhandahåller även tjänster som omfattar kontakt med olika 

arrangörer för utflykter och andra evenemang på gästers begäran. 

Respondenten på företaget anser att alla FN:s tio principer är mycket viktiga, och anger att de 

sociala, ekonomiska och miljömässiga frågorna relaterade till CSR påverkar varandra vilket 

leder till att alla frågor är viktiga för att ett arbete med CSR ska fungera. Respondenten vet 

vad CSR står för och företaget arbetar med frågor som är relaterade till CSR genom att de tar 

FN:s principer i beaktande i det dagliga arbetet. Framförallt följer företaget mänskliga rättig-

heter och ser till att följa de principer som omfattar frihet till kollektiva förhandlingar, försik-

tighetsprincipen vad gäller miljörisker och utmaningar, principen som omfattar initiativtagan-
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de till miljöansvar och principen om korruption. Personalen på företaget är medveten om detta 

arbete och enligt respondenten uppnår företaget sina mål inom detta arbete genom att donera 

både tid och pengar till olika välgörenhetsorganisationer. Respondenten anser inte att det finns 

svårigheter i att arbeta med frågor relaterade till CSR. Några mätningar av detta arbete finns 

enligt respondenten inte inom företaget och det finns inget samarbete med NGO:er vilket inte 

kommer att bli aktuellt i framtiden heller. 

Respondenten anser att BEE är en mycket bra åtgärd, med förbehåll att det är rätt person som 

blir anställd. Även om respondenten anger att BEE är bra och att Deco Lodge tar BEE i be-

aktande när de rekryterar ny personal anser respondenten att det är viktigt att förvissa sig om 

att den person som rekryteras besitter rätt kompetens och erfarenhet när rekrytering sker. 

 På frågan om företaget visar samhället sitt arbete med ovanstående frågor valde respondenten 

på Deco Lodge att inte ge ett svar. 

4.4 SAMMANFATTNING AV EMPIRI 
Mellan studiens fem medverkande företag råder det meningsskiljaktigheter om vilka av FN:s 

tio principer som är viktigast och företagen har även olika åsikter om BEE. Fyra företag är 

eniga om att det är sociala frågor som är viktigast när det kommer till att arbeta med frågor 

relaterade till CSR. Det företag som avviker i denna åsikt anser att alla frågor relaterade till 

CSR samverkar och att det av den anledningen är svårt att arbeta med enskilda frågor. Fyra av 

studiens fem tillfrågade företag har inget samarbete med NGO:er. I Tabell 1.1 är studiens data 

sammanställd. Tabellen visar övergripande vad företagen har gett för svar inom respektive 

område. Omfattar följande begrepp: Global Compact, CSR, NGO samt BEE, för att skapa en 

överblick av den data som presenterats i kapitlet. 
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 Global Compact CSR NGO BEE 

Carlucci’s Prioriterar 

mänskliga rät-

tigheter och kor-

ruption. Mindre 

vikt anses arbets-

mässiga och mil-

jömässiga prin-

ciper ha. 

Vet vad CSR står för. So-

ciala frågor är viktigast. 

Delar ut mat till behö-

vande barn. Personalen är 

ej medveten om CSR ar-

betet. Svårigheter är den 

finansiella delen. Visar 

samhället med hjälp av 

”word of mouth”. 

Har ett 

otvunget sam-

arbete med en 

fackförening 

som ger re-

kommendatio-

ner om arbete, 

lön, ledighet 

och semester. 

Anser att det 

finns risk för 

diskriminering. 

Försöker på ett 

flexibelt sätt 

utgå från BEE 

vid nyre-

krytering. 

Health for 

Life 

Alla principer är 

mycket viktiga, 

dock anses inte 

inblandningen i 

kränkning av 

mänskliga rättig-

heter vara viktig. 

Vet inte vad CSR står för. 

Socialt ansvar ligger på 

staten. Tar hand om sin 

personal. Tveksamt om 

personalen känner till 

CSR. Finner inga svårig-

heter. Visar inte samhället 

hur de arbetar. 

Tror inte på att 

ett samarbete 

med NGO kan 

hjälpa dem, 

och avstår där-

för från samar-

bete. 

Väljer att inte 

stödja BEE, 

vilket även 

leder till att 

detta inte tas i 

beaktande vid 

nyrekrytering. 

Absolute 

pets Gar-

den 

Majoriteten av 

principerna är 

mycket viktiga, 

dock rankas ar-

betsmässiga 

principer lägre. 

Även försiktighet 

vad gäller miljö-

risker rankas 

något lägre. 

Vet inte vad CSR står för. 

Sociala frågor är viktigast. 

Den sociala påverkan som 

världen har på människor 

är viktigast. Personalen är 

inte medveten om arbetet 

med CSR. Finner inga 

svårigheter. Visar inte 

samhället hur de arbetar. 

Samarbetar 

inte med någon 

NGO, men har 

rekommenda-

tioner från en 

organisation. 

Väljer att inte 

kommentera 

BEE, men an-

ger att de tar 

BEE i beak-

tande vid ny-

rekrytering. 

Biggie 

Best 

Alla principer är 

mycket viktiga.  

Vet vad CSR står för. So-

ciala frågor, främst barn-

arbete är viktigt. Arbetar 

med frågor relaterade till 

CSR men personalen vet 

inte hur. Vet inte vilka 

svårigheter som finns. 

Tveksamt om samhället 

informeras. 

Personalen i 

butiken känner 

inte till något 

samarbete med 

någon NGO. 

Tror på en icke 

rasindelad an-

ställning.  

Inte säker på 

om BEE tas i 

beaktande vid 

nyrekrytering. 

Deco 

Lodge 

Alla principer är 

mycket viktiga.  

Vet vad CSR står för. Alla 

frågor inom CSR är vik-

tiga. Arbetar efter FN:s 

mänskliga rättigheter. Per-

sonalen är medveten om 

arbetet. Finner inga svå-

righeter. Tveksamt om 

samhället informeras. 

Det finns inget 

samarbete med 

någon NGO 

och kommer 

förmodligen 

inte att inledas 

något. 

Anser att BEE 

är mycket bra.  

Tar BEE i be-

aktande vid 

nyrekrytering. 

Tabell 1.1 Sammanställning av studiens insamlade data kategoriserad på Global Compact, CSR, 
NGO och BEE. 
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5 ANALYS 
För att kunna beskriva och förklara hur företag med verksamhet i Sydafrika arbetar och agerar 

i sitt arbete med frågor som går under begreppet CSR, är studiens insamlade data i detta kapi-

tel analyserades med hjälp av begreppen Global Compact, CSR, NGO, BEE samt Sydafrikas 

bakgrundshistoria.  

5.1 CSR TOLKAT UR GLOBAL COMPACT 
Grunden för företag är att skapa ekonomisk lönsamhet för att kunna fortsätta sin verksamhet 

och enligt Dawkins och Ngunjiri (2008) är detta även grunden för CSR. Ekonomisk lönsam-

het är något som företag kan uppnå genom att sälja produkter och tjänster till kunder. Peloza 

och Falkenberg (2009) menar att företag kan skapa ett ekonomiskt försprång gentemot sina 

konkurrenter genom att arbeta med frågor relaterade till CSR. Detta genom att företaget ska-

par sig ett gott rykte på marknaden vilket leder till en större rekryteringsbas vid anställning 

samt fler kunder med hjälp av "word of mouth marketing".   

Carlucci´s är det enda företag i denna studie som explicit anser att de arbetar på detta sätt. 

Genom att låta kunderna få veta att företaget arbetar med CSR förväntar sig företaget att detta 

kan leda till att kunderna i sin tur berättar om det för familj och vänner vilket förhoppningsvis 

skapar ett gott rykte och kan leda till att marknadsandelar tas från konkurrenter men företaget 

rapporterar inte detta arbete. Respondenten på Health for Life anser att företaget inte behöver 

rapportera sitt arbete med frågor relaterade till CSR till samhället, utan anser att det räcker 

med att företaget själva tar hand om sin personal utan att de behöver visa samhället detta ar-

bete. Respondenten på Health for Life anser att det är upp till regeringen att se till hur sam-

hället fungerar och att människor mår bra. Författarna anser ”att Health for Life visar omvärl-

den hur de arbetar eftersom de ser till att deras personal har det bra. Sprider personalen vidare 

att de blir väl omhändertagna kan det resultera i att fler människor väljer att handla samt väl-

jer att söka arbete på deras företag, det är dock inte ett aktivt sätt företaget arbetar med CSR 

på”.  

När arbete med frågor relaterade till CSR sker finns det lagar och regler inom ett land som 

måste beaktas, men dessa lagar och regler anger endast ett minimum av vad som ska följas. 

Etiska frågor inom ramen för CSR handlar inte bara om vad företag gör utan även om vad de 

borde göra. Några förslag som Dawkins och Ngunjiri (2008) tar upp är att företag ska försöka 

förbättra livssituationen för människor samt att engagera sig i frivilligt arbete. Idemudia 

(2011) menar att det är arbetet med sociala frågor som kan kritiseras eftersom dessa frågor är 

grundade på västerländska värderingar, det vill säga att det kulturella synsättet på frågorna är 

det som skapar svårigheter när CSR ska implementeras i utvecklingsländer. Dessa svårigheter 

är inget som studiens tillfrågade respondenter nämner i sina svar. Det är endast respondenten 

på Carlucci’s som anser att det finns svårigheter inom företaget som påverkar arbetet med 

CSR. Dessa svårigheter beror på att företaget är litet och inte har den ekonomi som behövs för 

att kunna utveckla arbetet med CSR. I arbete med frågor relaterade till CSR anser responden-

ten på Deco Lodge att alla aspekter av CSR är sammanvävda och påverkar varandra och anger 

att företaget följer de mänskliga principer som FN utformat och även de principer som omfat-

tar rättighet till kollektivavtal, försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker och initiativta-

gande av miljöansvar i sitt arbete när det gäller frågor som relateras till CSR. Även principen 

om att motverka korruption anser respondenten på Deco Lodge att företaget arbetar efter. Av 

respondenterna i denna studie var det endast respondenten på Carlucci’s som ansåg att det 

finns finansiella svårigheter med arbete relaterat till CSR, detta på grund av att företaget är 
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litet. Biggie Best valde att inte kommentera svårigheterna och de övriga anser att det inte 

finns några alls. 

5.1.1 SYDAFRIKANSKA FÖRETAG OCH DERAS SYN PÅ GLOBAL COMPACT 

Av Global Compacts tio principer som FN har satt som mål för företag över hela världen an-

ger respondenterna i studiens företag att alla principer är viktiga, men det råder meningsskilj-

aktigheter om vilka principer som är viktigast. Fyra av studiens respondenter anser att mänsk-

liga rättigheter är viktiga principer, respondenten på Health for Life är dock av annan åsikt 

och rankar principen om att motverka inblandning i kränkning av mänskliga rättigheter myck-

et lågt. Mänskliga rättigheter är ett aktuellt ämne i Sydafrika eftersom landet för bara tjugo år 

sedan övergick från ett styrelseskick med apartheid till demokrati. Det finns fortfarande stora 

sociala skillnader mellan människorna i landet. Två av respondenterna i studiens tillfrågade 

företag anger att det är barn som är viktigast när det gäller arbete kopplade till mänskliga rät-

tigheter, respondenterna på Biggie Best och Carlucci’s anser att barn ska få vara barn. Re-

spondenten på Biggie Best anger att företaget tar ställning mot att låta barn arbeta under sam-

ma förhållanden som vuxna och motverkar därför barnarbete. Respondenten på Carlucci’s 

nämner även barn som svar på hur företaget arbetar med CSR. Företaget vill att barn ska få en 

trygg uppväxt utan att behöva bli utnyttjade. Respondenten på Biggie Best anger inte hur före-

taget arbetar med mänskliga rättigheter, medan respondenten på Carlucci’s anger att Carluc-

ci´s delar ut mat till fattiga barn i Kapstaden.  

När det kommer till frågor relaterade till de principer som omfattar arbete anser tre av respon-

denterna på studiens företag att alla frågor relaterade till arbete är mycket viktiga. Respon-

denten på Carlucci’s anger att de två principer som berör upprätthållandet av föreningsfrihet, 

erkännande av kollektivavtal samt eliminering av tvångsarbete endast är principer av måttlig 

vikt. Respondenten på Absolute pets Garden väljer att ranka dessa två principer lägre än de 

övriga principer som omfattar arbete.  

Tre av studiens företag anger att de principer som rör miljön är viktiga. Respondenten på Car-

lucci’s anger att stödet av försiktighetsprincipen rörande miljörisker och utmaningar samt 

initiativtagande för att främja ett större miljömässigt ansvarstagande inte är av yttersta vikt. 

Principen om att företag ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik anger 

respondenten ännu lägre. Även respondenten på Absolute pets Garden anger försiktighets-

principen rörande miljörisker som mindre viktigt. En orsak till att de miljömässiga principerna 

i Global Compact får låg rankning av vissa företag kan vara att miljöarbetet i Sydafrika inte är 

utvecklat. Landet har viktigare frågor, till exempel HIV och arbetslöshet, vilket kan vara en 

anledning till att frågor som berör miljö inte anses vara viktigt. Det finns helt enkelt inte re-

surser till att arbeta med dessa frågor. Respondenten på Absolute pets Gardens anser att det är 

helheten av landet som är viktig, den sociala påverkan samhället har på människorna i landet 

visar den övriga världen hur Sydafrika tar hand om sina medmänniskor.  

Den sista princip som tas upp i Global Compact är att företag ska arbeta mot korruption, ut-

pressning och bestickning, denna princip angavs av alla tillfrågade företag som mycket viktig. 

Att denna princip blivit högt rankad kan vara på grund av landets historia. Då apartheid rådde 

i landet var det hög korruption och många institutioner kan ha tagit emot bestickningar. Då 

Sydafrika för endast tjugo år sedan övergick från apartheid till demokrati finns fortfarande 

många människor kvar på arbetsmarknaden som själva upplevt apartheid. Med anledning av 

detta kan den höga rankningen av denna princip bero på att företagen är angelägna om att 

bidra till att landets historia inte ska återupprepas.  

5.2 KCCSRM 
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För att kunna lösa komplexiteten när det gäller CSR har Kanji och Chopra (2010) utvecklat en 

modell som kan hjälpa företag att mäta sitt arbete med CSR: KCCSRM tar upp sex variabler 

som kan hjälpa ett företag i kommunikationen mellan intressenter och samhället.  

 Organisatoriska strategiska planeringssystem 

Respondenterna på studiens tillfrågade företag har inte angett hur företagen mäter ar-

bete med CSR, vilket leder till att denna variabel inte kan ge ett värde. 

 Socialt ansvarstagande och investeringar 

Enligt respondenten på Carlucci’s delar företaget ut mat till barn i Kapstaden. 

 Miljöskydd och hållbar utveckling 

Respondenterna anger att studiens tillfrågade företag inte arbetar med frågor under 

denna variabel. 

 Företagsstyrning och ekonomiskt ansvar 

Respondenten på Carlucci’s anger att företaget vill att kunderna ska vara medvetna om 

företagets arbete med att hjälpa barn i staden. Respondenten på Health for Life anger 

att företaget ser till att personalen mår bra och utvecklas i den takt de själva önskar. 

 Etiska och mänskliga resurser 

Respondenten på Health for Life anger att företaget låter personalen utvecklas och ut-

bildas inom företaget, dock anger respondenten inte om dessa utbildningar omfattar 

frågor som berör etik och mänskliga resurser. 

Det är svårt att analysera ett CSR index, vilket utgör den sjätte och sista variabeln i denna 

modell. Studiens företag arbetar aktivt under en eller två variabler och även om detta arbete 

vore mer omfattande än ett företag som arbetar med frågor under varje variabel blir det ett 

index med lågt värde som är missvisande. Detta kan vara ett problem i utvecklingsländer när 

det kommer till ett arbete som omfattas av CSR. Jämförs arbete mellan olika länder med olika 

intressen och förutsättningar kan missvisande härledningar dras. Sydafrika och studiens fem 

företag arbetar inte aktivt med miljöfrågor. Jämförs deras värden med till exempel värden från 

svenska företag kan företagen i Sydafrika ge intryck av att inte vara engagerade i frågor under 

CSR för att fokus i Sverige i dagsläget ligger på miljö, inte på sociala frågor. Eftersom Sveri-

ge har ett fungerande skyddsnät vad gäller befolkningen och då fokuserar mer på miljöfrågor. 

Det är därför viktigt att ha kunskap om lagar, regler, normer och rådande omständigheter i det 

land eller område intressenterna befinner sig i för att kunna göra relevanta och korrekta mät-

ningar med hjälp av KCCSRM. Då Sydafrika har stora sociala problem är det nödvändigt att 

fokus ligger på sociala frågor under begreppet CSR. Detta leder till att miljöfrågor inte får lika 

hög prioritet vilket en utomstående intressent eller granskare måste ta med i bedömningen av 

arbetet med CSR.  

5.3 NGO 
Företag kan få stora fördelar när de ska arbeta med frågor relaterade till CSR och Global 

Compact om de tar hjälp av lokala nätverk som även går under benämning NGO. Företag och 

organisationer runt om i världen får möjlighet att på internationell nivå engagera sig för att 

sedan diskutera frågor på en regional nivå. Detta eftersom lokala nätverk ofta har expertkun-

skaper när det gäller området de arbetar i. Enligt Peloza och Falkenberg (2009) finns det 

forskning som visar på att företag kan uppnå ekonomisk vinning genom att samarbeta på detta 

sätt. Dessa organisationer är exempel på nätverk som kan hjälpa företag i deras arbete med 

CSR.  

Det viktiga när företag ska välja vilket samarbetssätt de vill ingå med en NGO är att de ingår 

ett samarbete som främjar företagets individuellt uppsatta mål. Innan ett samarbete ingås är 
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det bra att analysera hur väl CSR är implementerat i företaget. Peloza och Falkenberg (2009) 

anser att genom att placera företaget i rätt stadie kan man sedan lättare ta ställning till om 

samverkan ska ske med en eller flera NGO:er, eller om företaget ska samverka ihop med flera 

andra företag för att sedan ingå ett samarbete med en eller flera NGO:er. 

Det första stadie som Peloza och Falkenberg (2009) nämner är elementary, som visar på att 

CSR är implementerat hos personalen. Deco Lodge kan placeras i detta stadie eftersom före-

taget försöker arbeta efter Global Compacts principer och ser även till att personalen är med-

veten om detta arbete. Deco Lodge rekommenderas att ingå ett samarbete med en enskild 

NGO. Det är en rekommendation från Peloza och Falkenberg till företag som kan placeras i 

stadie elementary. Med detta samarbete är det lättare för företag att engagera sig i frågor de 

värnar om vilket även leder till att företaget kan påverka samarbetet de ingått med NGO och 

dra fördelar av arbetet eftersom ett samarbete med en NGO tillåter NGO:n att låta företaget 

äga en specifik fråga. Även Carlucci´s kan placeras i detta stadie, det pågår ett arbete relate-

rade till sociala frågor och personalen är delaktig i detta arbete, dock har inte personalen kun-

skap i att det är ett arbete som går under begreppet CSR.  

Det är svårt att placera studiens övriga företag i stadierna som Peloza och Falkenberg (2009) 

nämner. Företagen har inte ett uttalat arbete med frågor som är relaterade till CSR och det blir 

därför omöjligt att spekulera i vilket samarbete med NGO:er som skulle passa företagen bäst. 

Inget av studiens fem företag anger att de idag har ett samarbete med någon NGO. Respon-

denten på Health for Life säger att företaget inte tror på samarbeten av dessa slag och respon-

denten på Absolute pets Garden menar att företaget inte har samarbete med NGO:er idag, men 

att det finns en organisation som sätter krav på vilka produkter företaget ska sälja. Författarna 

anser ”att Deco Lodge samarbetar aktivt med organisationer som ej är vinstdrivande. Förfat-

tarna har själva tagit del av Deco Lodges samarbeten med företag på vilka allt överskott går 

till välgörande ändamål och allt arbete utförs av volontärer. Deco Lodge är också tydliga med 

att tala om för sina gäster att de arbetar med dessa företag. Varför respondenten på Deco Lod-

ge angivit att de inte samarbetar med denna typ av organisationer vet vi inte, men tror att en 

orsak kan vara att de inte vet vad benämningen för att klassas som NGO är”. 

5.4 BEE 
När Nelson Mandela och ANC kom till makten år 1994 så övergick statskicket till demokrati. 

Under detta statskick implementerades BEE i landet. Anledningen till att detta begrepp har 

skapats är Sydafrikas historia, då segregation förekom. BEE främjar anställning av majori-

tetsbefolkningen (svarta) (Cahan & van Staden, 2009). Detta kan göra att människor med et-

nicitet färgad känner sig orättvist behandlade eftersom även de blev diskriminerade under 

apartheid. Detta skapar påfrestningar mellan människor med olika etnisk bakgrund, som ej 

hade påfrestningar under tiden då apartheid rådde.  

Studiens medverkande företag har olika åsikter när det kommer till frågor relaterade till be-

greppet BEE. Vissa företag anger att det är fel att arbeta efter BEE:s riktlinjer medan andra 

företag anser att riktlinjerna är väldigt bra. Respondenten på Carlucci’s anger att arbetet med 

BEE kan resultera i att det blir en omvänd diskriminering vid rekrytering av personal, medans 

respondenten på Health for Lifes anger att de tror på utbildning och utveckling av människor 

och inte på kvotering. Anledningen till att respondenten på Health for Life anger att företaget 

inte stödjer BEE kan bero på att BEE är ett känsligt begrepp som har grund i landets historia. 

Respondenten på Biggie Best anger att det avgörande vid rekrytering av ny personal är vilken 

kompetens personen besitter samt situationen som råder då rekrytering skall ske. Deco Lodge 

är det enda företag som uttryckligen anser att BEE är ett bra system, dock anger respondenten 
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att det är viktigare att rätt person blir anställd än att kvotera in personer enbart beroende på 

vilken etnicitet personen har. Absolute pets Garden har valt att inte kommentera denna fråga 

och en anledning till det kan vara att det är ett känsligt ämne att diskutera i Sydafrika. Re-

spondenten anger dock att företaget tar BEE i beaktande när de ska rekrytera personal. 
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6 SLUTSATS  
Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur företag i Sydafrika agerar/arbetar vad 

gäller frågor relaterade till CSR, för att uppfylla det syftet ställdes följande frågor: på vilket 

sätt arbetar företag i Sydafrika med frågor som omfattas av begreppet CSR? Vilka är de 

främsta hindren för att Sydafrikanska företag skall kunna fortsätta implementera CSR i sin 

verksamhet? Eftersom vi har valt att arbeta deskriptivt för att uppfylla syftet kommer nedan 

en beskrivning av hur de fem företag som deltog i studien arbetar och agerar med dessa frågor 

samt även vad studien identifierat som svårigheter i detta arbete. 

Efter genomförandet av denna studie har vi kommit fram till att de företag som deltagit i stu-

dien anser att Global Compact är viktiga principer. De företag som deltog i studien var inte 

helt eniga om vilka principer som var viktigast för dem, men alla var mer eller mindre över-

rens om att det är av vikt att värna om mänskliga rättigheter. En anledning till detta kan tro-

ligtvis bero på tiden då apartheid rådde i landet. Detta skulle även kunna vara en anledning till 

att de tillfrågade företagen valt att svara fåordigt på frågan om vad de anser om BEE.  

Utifrån analysen i föregående kapitel kan vi utläsa att två av företagen försöker arbeta med 

frågor relaterade till CSR genom att fokusera på barnen i Kapstaden. Detta genom att försöka 

förbättra livsvillkoren för socialt utsatta barn. Företagen i studien arbetar med de sociala frå-

gor som relateras till CSR och Global Compact. Dock är det ingen av de tillfrågade respon-

denterna som säger att företagen har ett direkt samarbete med någon NGO när det gäller dessa 

frågor. Det kan bero på att kunskapen om vilka fördelar som kan uppnås genom att samarbeta 

med NGO:er saknas. Det är heller inga av studiens företag som rapporterar sitt arbete vad 

gäller CSR och Global Compact, en orsak till det kan vara att företagen inte känner till vilka 

fördelar det finns med att rapportera sitt arbete till samhället. 

De svårigheter som företag i Sydafrika möter när de väljer att försöka implementera CSR i sin 

verksamhet kan vara en följd av landets historia. Även om alla företag som medverkat i denna 

undersökning anser att de flesta av Global Compacts principer är mycket viktiga, kan det fin-

nas hinder i landets politiska utveckling som gör det svårt att arbeta efter dem. Svårigheter 

som kan identifieras i denna studie är främst att det är stor fokus på den sociala aspekten och 

mindre på miljö och ekonomi. Troligen är detta en följd av respondenternas vardagliga miljö. 

Många människor i Kapstaden, där företagen är lokaliserade, saknar mat för dagen och or-

dentlig bostad. Det blir en mer konkret fråga att relatera till i jämförelse med frågor om miljö 

där arbetet är mer abstrakt och svårare att påverka på ett sätt som ger synliga resultat för det 

enskilda företaget. Vidare blir det svårt att använda modeller såsom KCCSRM för att mäta 

arbetet med CSR. Anledningen till det är att företagen i studien i sitt arbete med CSR inte 

arbetar under alla variabler i modellen. Utifrån ett västerländskt perspektiv anses att företag 

ska arbeta med alla delar av CSR, men med hänsyn till den sociala situationen som råder i 

Sydafrika kan det vara bra att företag har fokus på de sociala frågorna innan de går vidare och 

arbetar med de övriga dimensionerna. En möjlig slutsats utifrån detta kan vara att ett arbete 

som inkluderar alla dimensioner av CSR kan leda till att implementeringen uteblir, då det 

finns en risk att företag tycker att arbetet blir för stort och komplicerat.  

De ekonomiska och miljömässiga dimensionerna av CSR var det bara respondenten på Deco 

Lodge som berörde, respondenten ansåg att alla dimensionerna arbetar tillsammans. Men även 

hos Deco Lodge ligger fokus på sociala frågor eftersom de arbetar utifrån Global Compacts 

principer om mänskliga rättigheter. Landet kan här ta hjälp av andra länder och NGO:er för 

att skapa en harmoni. Som Peloza och Falkenberg (2009) skriver kan länder, regioner eller 
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företag vinna på att skapa ett nätverk mellan sig och kan då lättare hantera stora frågor som 

faller under CSR.  

Två av respondenterna på studiens tillfrågade företag anser inte att det finns några svårigheter 

i arbetet med CSR. Den enda respondent som kommenterar detta är respondenten på Car-

lucci’s som säger att den finansiella aspekten gör det svårt att arbeta med dessa frågor och det 

beror på att Carlucci´s är ett litet företag. Respondenten på Biggie Best valde att inte svara på 

frågan, och respondenten på Health for Life säger sig inte veta vad CSR är, vilket är en svå-

righet i sig. 

6.1 METODKRITIK 
Denna studie är utförd med ett deduktivt förhållningssätt vilket innebär att vetenskapliga tex-

ter har bearbetats för att skapa en grund för utformning av frågeformulär. När svaren samlats 

in har sedan återkoppling skett till de vetenskapliga texter som bearbetats, detta innebär att om 

en liknande studie utförs med en annan teoretisk referensram kommer förmodligen ett annat 

resultat att erhållas. Denna studie är uppbyggd kring begreppet CSR tolkat ur FN:s Global 

Compact. CSR är ett väldigt vitt begrepp och med en annan teoretisk referensram kan en an-

nan tolkning av CSR göras eftersom de som utför studien kan komma att ha en annan förstå-

else för ämnet. 

Endast fem företag medverkade i uppsatsens studie vilket gör det svårt att dra generaliseringar 

från insamlad data. Då detta är en deskriptiv studie och valt förhållningssätt är att endast be-

skriva hur dessa fem företag arbetade med ställda frågor just där och då de besvarade fråge-

formuläret kommer en liknande studie förmodligen inte att ge samma utfall. Detta eftersom 

lagar, regler och förhållningssätt till begreppen i studien kan ändras över tid.  

Studien hade även sett annorlunda ut om man tagit kontakt med större företag. Detta eftersom 

det är större sannolikhet att större företag har kontakt med företag från andra länder och från 

dessa får påtryckningar att arbeta med vissa etiska frågor. Frågor som kanske inte ses som lika 

viktiga i Sydafrika men som tas i beaktande av de större företagen efter påtryckningar. 

Ett kvalitativt förhållningssätt hade förmodligen även gett ett annat utfall av studien då detta 

hade skapat förutsättning att föra en konversation med respondenten för att utveckla ställda 

frågor samt förklara begrepp som respondenten eventuellt inte förstår.  

6.2 FORTSATTA STUDIER 
Utifrån denna uppsats kan man gå vidare på många sätt. Ett förslag till fortsatta studier är att 

genomföra en studie med samma syfte samt problemfråga som denna uppsats men ha en an-

nan teoretisk referensram som utgångspunkt, för att skapa en annan grund att stå på innan 

frågeformulär utvecklas. Det vore även av intresse att med samma syfte och problemfråga 

samla in data från ett större antal företag, för att kunna se om det går att generalisera från ett 

större empiriskt underlag. Intervjuer (kvalitativ studie) är ett annat förslag till genomförande 

av insamlandet av data. Det skulle kunna innebära ett annat djup i respondenternas svar och 

på detta sätt tillföra data som eventuellt ser annorlunda ut än den data som presenterats i den-

na uppsats. Vidare skulle det vara intressant att genomföra en studie som undersöker vad den 

sydafrikanska regeringen har för värderingar när det kommer till frågor som relaterar till Glo-

bal Compact och CSR.  
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Bilaga A: Brev och frågeformulär 

 

 

 

 

 

Questionnaire 

For Swedish thesis 
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Dear Mr/Ms 

We are two students from Gotland University in Sweden; we do our thesis here in Cape 

Town. 

Would you be so kind to answer some questions regarding your company? 

The purpose of this thesis is to describe how companies in South Africa are working with 

issues regarding Corporate Social Responsibility (CSR). The questions we want to answer 

with this thesis are: How do companies work with questions regarded to CSR, and if there is 

any difficulties. 

The thesis will be written in Swedish and will not be released in South Africa. You can re-

main anonymous, but we would like you to answer the question about your position.  

Your help will mean a lot to us, thank you! 

Yours faithfully 

Åsa and Ida 
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1. Name of company: _____________________________ 

2. Position of interviewee:__________________________ 

3. Description of the company: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Global Compact is ten principles from the UN, which UN want international organi-

zations to work with, how important do you consider these principles are? 

1 = Not important at all 5 = Very important 

Human Rights 

Principle 1: 

The support and respect of the protection of international human rights 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Principle 2:  

The refusal to participate or condone human rights abuses  

[1] [2] [3] [4] [5] 

Labor 

Principle 3:  

The support of freedom of association and the recognition of the right to collective bargaining  

[1] [2] [3] [4] [5] 

Principle 4:  

The abolition of compulsory labour 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Principle 5:  

The abolition of child labour 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Principle 6:  

The elimination of discrimination in employment and occupation 

[1] [2] [3] [4] [5] 

Environment 

Principle 7:  

The implementation of a precautionary and effective program to environmental issues  

[1] [2] [3] [4] [5] 

Principle 8:  

Initiatives that demonstrate environmental responsibility  

[1] [2] [3] [4] [5] 
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Principle 9:  

The promotion of the diffusion of environmentally friendly technologies  

[1] [2] [3] [4] [5] 

Corruption 

Principle 10:  

The promotion and adoption of initiatives to counter all forms of corruption, including extor-

tion and bribery  

[1] [2] [3] [4] [5] 

 

5. Do you know what Corporate Social Responsibility stands for? 

Yes [  ] No [  ] 

6. What do you think is the most important question with CSR, social- environmental- 

or economic questions? 

 

7. Why? 

 

8. Are any of these questions, related to CSR in this company?  
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9. Are people who work in this company implemented within the CSR related work? 

 

10. How does this company work to achieve goals within CSR? 

 

11. How does this company measure its works with CSR related questions? 

 

12. Are there any difficulties working with CSR questions? If; what kind of difficulties? 
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13. Is there any Non Governmental Organizations (NGO) operating in the business this 

company operates in? (For example, trade union, church) 

 

14. Is there any NGO that has recommendations or demands that tells this company 

how to work in a certain way? 

If yes, please answer question 15. If no, please answer question 16. 

 

15. What are those recommendations/demands? 

 

16. Is it likely that this company in the future will work together with some kind of 

NGO? 
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17. What is your thought about the development of Broad Based Black Economic Em-

powerment? 

 

18. Does this company consider BBBEE when they recruit new employees? 

 

19. How does your company work with these kinds of policies? How does your company 

show the society these policies? 

 

 

 

 


