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Sammanfattning 

 

CSR, Corporate Social Responsibility, har under de senaste decennierna utvecklats till en mer 

eller mindre obligatorisk del i ett företags verksamhet i dess strävan att lyckas överleva på den 

konkurrensutsatta marknaden. Det finns dock än idag stora skillnader i hur pass mycket olika 

företag ägnar sig åt CSR. Med utgångspunkt från en rad olika skandaler som media belyst de 

senaste två decennierna, och hur allmänheten reagerat på detta beroende på vilket företag det 

varit fråga om, har ett intresse väckts i varför vissa företag lägger mer resurser på CSR-arbete än 

andra. 

 

Denna studie ämnar undersöka huruvida det förekommer skillnader avseende konsument- och 

industriföretags grad av CSR, och i så fall - mer specifikt - om dessa skillnader har att göra med 

om det är ett konsument- eller industriföretag, eller om det enbart är andra faktorer som spelar in. 

Studien bygger på en kvalitativ undersökning där två företag från respektive bransch undersöks 

på djupet, och kompletteras med en kvantitativ undersökning där hållbarhetsredovisningar samt 

webbsidor från ytterligare tre företag från respektive bransch studeras. Utifrån tidigare forskning 

samt det teoretiska ramverket som framtagits, genereras tre hypoteser där förväntningar på 

utfallet presenteras och prövas.  

 

Undersökningen visar att det förekommer skillnader avseende valda företags CSR-arbete, inte 

bara mellan branscherna utan även inom dem. Dessa skillnader beror alltså inte enbart på 

huruvida det är ett industriföretag eller konsumentföretag, utan även på en rad andra faktorer 

såsom företagets storlek, ekonomiska resurser, närhet till konsumenter, verksamhet i utlandet etc. 

Studien avslutas med förslag på vidare forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Corporate Social Responsibility, CSR, hållbarhet, konsumentföretag, industriföretag 
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1. Inledning 

I följande avsnitt presenteras en introduktion till studien i form av bakgrund och 

problemdiskussion som leder till studiens syfte samt problemformulering. Avsnittet avslutas med 

en disposition över arbetets innehåll.  

 

1.1 Bakgrund 

“Social märkning kan bli ett nödvändigt försäljningsargument för IKEA, H&M, Nike och andra med 

stor tillverkning i låglöneländer”. Så löd underrubriken i en artikel från Affärsvärlden publicerad för 15 

år sedan (Affärsvärlden, 1998). Idag är det sociala ansvaret mer än ett försäljningsargument, det har 

utvecklats till en trend och en obligatorisk del i ett företags verksamhet. Nya konsumtionsmönster har 

byggts upp på grund av att konsumenter ställer krav, vilket har lett till att fler och fler företag idag 

arbetar aktivt med Corporate Social Responsibility
1
.  

 

Det hela började i mitten på 1990-talet, då flera multinationella företag
2
 blev utsatta för kritik. Kända 

klädmärken såsom GAP, Nike och H&M kritiserades för att bryta mot mänskliga rättigheter genom att 

utnyttja arbetskraft i lågkostnadsländer. Detta ledde till att västerländska multinationella företag med 

konsumentnära produkter fick ökade krav på sitt ansvarstagande, vilket kan grunda sig i att det är denna 

typ av företag som allmänheten kommer i direkt kontakt med och därför är känsliga för medieuppbåd 

och konsumentbojkotter. Konsumenter började helt enkelt fundera kring hur produkter de köpte 

producerats, vilket har lett till att kraven på socialt ansvar efter hand även spridits till andra branscher 

(Grafström, Göthberg & Windell, 2008:34f). Än idag är skillnaderna dock stora i hur företag arbetar 

med CSR-frågor (Grafström et al., 2008:48). 

 

Den 23 januari 2013 avslöjade SVT:s tv-program “Uppdrag granskning” att arbetare från Kamerun 

utnyttjats för skogsplantering i Sverige. Arbetarna var lockade till Sverige genom de arbetsvillkor som 

entreprenören och arbetsgivaren Niklas Gotthardsson skickat till Migrationsverket och de skulle arbeta 

                                                        
1
 Corporate Social Responsibility (CSR) är ”ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar 

sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen kräver” 

(Löhman & Steinholtz, 2003:15). 
2
 “Ett multinationellt företag (MNC) är ett företag som har produktionsenheter i mer än ett land...” (Isaacs & Martin, 

1993:549). 
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för industriföretagen
3
 SCA och Holmen. Arbetarna blev utnyttjade och fick inte den ersättning de blivit 

lovade (Swedin, 2013). Men varken SCA eller Holmen har utsatts för någon konsumentbojkott, vilket 

man kan förmoda beror på att de inte har direkt kontakt till konsumenterna. För hur kan vi som 

konsumenter agera? Sluta köpa tidningar och böcker? Då agerar vi mot tidningsutgivarna istället för 

mot skogsbolagen. Atlas Copco och Sandvik, som precis som Holmen är två olika industriföretag, 

ertappades av Uppdrag granskning år 2003 för grova brott mot både miljö och mänskliga rättigheter i 

Ghana (Affärsvärlden, 2003). I deras respons anförde företagen att de inte kan ansvara för allt som 

händer i produktionsländerna – det skulle innebära allt för mycket arbete (Swedwatch, 2003). När 

istället konsumentföretaget
4
 Nike för över tio år sedan ertappades använda sig utav barnarbete, råkade 

företaget ut för konsumentbojkotter och har sedan dess fått arbeta för att förbättra sina villkor och 

rentvå sitt namn (Smith, 2003). Ett annat exempel på ett konsumentföretag som fått stå till svars för 

bristande arbetsförhållanden i utländska fabriker är ICA när Uppdrag granskning år 2006 gjorde ett 

kritiskt reportage om hur företaget använt fabriker i Indien som underleverantörer (Grafström et al., 

2008:118). Idag är ICA ett av de mest socialt ansvarstagande företagen i Sverige och kom på första 

plats i Sveriges Sustainable Brand Index 2013
5
 (Sustainable Brand Insight, 2013). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Med utgångspunkt i ovanstående diskussion gällande olika företags CSR-arbete och allmänhetens 

reaktioner, väcktes intresse för följande aspekter och huruvida de kan ha någon koppling till varandra. 

Varför sker det än idag, flera år efter att CSR kommit på agendan, skandaler där arbetskraft utnyttjas, 

miljöförstöring sker och mänskliga rättigheter hotas? Och varför får konsumentföretagen ta emot mer 

kritik än industriföretag, trots att de begått samma slags fel? Eller får de verkligen det? Relationen till 

medier skiljer sig mellan konsument- och industriföretag, och därmed även mediernas intresse för de 

olika företagen. Konsumentföretag kan anses ha högre nyhetsvärde och verkar därför, utåt sett, jobba 

mer med CSR än vad industriföretag gör. Så, grundar sig det ansvar företagen tar i vad för slags företag 

                                                        
3
 “En industri är ett eller flera företag som producerar varor i fabriker eller utvinner naturtillgångar”. “Ett 

industriföretag har vanligen stora anläggningar, hög grad av mekanisering och en specialiserad produktion” 

(Haglundh & Nilsson, 2000:95). 
4
 “Konsument betyder slutgiltig förbrukare” (Wallentin, 2006:258). 

“Företag är en organisation där mänskliga och materiella resurser samordnas för produktion av varor och tjänster” 

(Wallentin, 2006:171). 
5
 Sustainable Brand Index är ett index baserat på FN:s Global Compact som täcker miljö- och sociala aspekter 

(Sustainable Brand Insight, 2013). 
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det gäller, närheten respektive distansen till konsumenter, samt i vilken utsträckning media och andra 

intressenter har ett intresse i frågan och en påverkan på företaget? 

 

1.3 Syfte och problemformulering 

Det har gjorts en hel del forskning om CSR de senaste 10-15 åren, men inga studier har hittats som mer 

detaljerat undersökt skillnader mellan konsument- och industriföretag och hur och varför de tar ansvar. 

Syftet med uppsatsen är därför att undersöka om det finns en skillnad mellan konsument- och 

industriföretags grad av CSR-arbete och om det, i så fall, har att göra med om de är konsumentföretag 

eller industriföretag. Med detta vill vi kunna nå en slutsats om varför vissa företag lägger mer resurser 

på att tillämpa CSR än vad andra företag gör. Avgränsning görs till MNC:s som är baserade i Sverige 

och uppsatsens syfte ämnas besvaras genom nedanstående problemformulering: 

 

Förekommer det skillnader avseende de valda företagens grad av CSR? I så fall - mer specifikt - har 

dessa skillnader att göra med om det är ett konsumentföretag eller industriföretag eller är det enbart 

andra faktorer som spelar in? 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt kring studiens bakgrund och fortsätter i avsnitt 2 med tidigare 

forskning kring ämnet CSR. Därefter, i avsnitt 3, presenteras ett teoretiskt ramverk som avslutas med 

hypoteser. Därpå följer avsnitt 4 där metodvalet presenteras och analyseras. Vidare presenteras studiens 

empiriska resultat i avsnitt 5 som sedan analyseras i avsnitt 6. Studien avslutas med diskussion av 

hypoteser i avsnitt 7, följt av slutsatser och förslag till vidare forskning i avsnitt 8.  
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2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras delar av tidigare forskning kring ämnesområdet CSR som berör 

denna studie. Detta för att öka förståelsen för de egna hypoteser som genereras med 

utgångspunkt från det teoretiska ramverket.  

 

I en skrift av PricewaterhouseCoopers (2008:28) framgår att vilken bransch ett företag tillhör har 

betydelse för omfattningen av de externa påtryckningarna, och därmed även den förväntade 

reaktionen hos företaget. Inom vissa branscher, främst konsumentföretag, är intressenternas krav 

större än i andra branscher. Å andra sidan, trots att branschtillhörigheten har betydelse, hanterar 

sällan alla företag i samma bransch kraven på samma sätt. Det finns nämligen interna faktorer 

som gör att företag väljer olika lösningar, trots att de är i liknande situationer. 

 

Även Spar & La Mure (2003) menar i sin artikel The Power of Activism: Assessing the Impact of 

NGOs on Global Business att företag från olika branscher förhåller sig till CSR på olika sätt på 

grund av att de står inför olika möjligheter och hinder, olika stora kostnader, och har olika sätt att 

mäta dessa på. Författarna har gjort en jämförelse av tre olika företag från tre olika branscher; 

olje-, läkemedels- och detaljhandelsbranschen, och har undersökt hur de reagerar när 

intresseorganisationer kommer in och har åsikter på företagets sociala ansvarstagande. Med både 

anekdotiska och statistiska bevis tar författarna fram hypotesen att företag i branscher med hård 

konkurrens och hög varumärkeskännedom är mer utsatta och därför mer sannolika att anpassa 

sig efter påtryckningar, än vad som gäller för företag i mindre konkurrensutsatta branscher där 

varumärket inte spelar lika stor roll. De kommer fram till att hur ett företag väljer att reagera på 

påtryckningar utifrån har att göra med tre olika faktorer; (1) omkostnader att anpassa sig, (2) 

inverkan på varumärket och (3) konkurrenspositionen. 

 

I artikeln Corporate Social Responsibility: WHETHER OR HOW? skriver Smith (2003) att 

företag som jobbar med CSR kan öka dess konkurrenskraft på konsumentmarknaden och på så 

sätt ge ett värdefullt underlag för differentiering. Konsumenter i dagens samhälle vill ha 

information om vad företaget bakom en produkt eller tjänst tar för ansvar och står för, för att vara 

säkra på att de inte bidrar till något som skadar samhället, dess resurser eller invånare. Risken för 

dåligt rykte som följd av icke-ansvarstagande är ett stort bekymmer för konsumentföretag, och 
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konsumentbojkotter är ett vanligt sätt för konsumenter att visa sina åsikter på. För industriföretag 

däremot, som inte har direkt kontakt med slutkonsumenterna, är risken för dåligt rykte enligt 

Smith (2003) inte lika allvarlig. Speciellt inte om de producerar råvaror. Samtidigt menar 

författaren att ett dåligt rykte innebär en indirekt risk för industriföretag, då deras återförsäljare 

och andra kunder är väl medvetna om sina leverantörers rykten. Han avslutar artikeln med 

argumentet att varje företag måste se till sina egna svagheter och möjligheter för att kunna 

implementera en lämplig CSR-strategi för den specifika organisationen. Inte ens företag inom 

samma bransch kommer att ha exakt samma CSR-strategi eftersom varje enskilt företags mission, 

värderingar och kärnverksamhet skiljer sig. 

 

Fler och fler företag ansluter sig idag till olika CSR-initiativ och applicerar CSR-riktlinjer på 

verksamhetens CSR-arbete. Steen Knudsen (2011) undersöker i artikeln Which Companies 

Benefit Most from UN Global Compact Membership? vilken typ av företag som kan dra mest 

nytta av att ansluta sig till CSR-initiativ såsom FN:s Global Compact (bilaga 1). Hon kommer 

fram till att storföretag är de som drar mest nytta av att ansluta sig till Global Compact eftersom 

de ofta är verksamma i mindre utvecklade länder och därför kan använda riktlinjerna som 

substitut i länder med otillräcklig reglering. Mindre företag har sällan de resurser som krävs för 

att kunna uppfylla Global Compacts krav och för företag som huvudsakligen är verksamma på 

hemmamarknaden kan ett medlemskap i Global Compact ses av mindre värde. Steen Knudsen 

(2011) skriver också att företag bör börja arbeta med CSR-frågor som eget initiativ för att 

företaget har ett behov av det, snarare än att inleda arbetet med att endast slaviskt följa riktlinjer 

och CSR-initiativ.  
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3. Teoretiskt ramverk 

Följande avsnitt inleds med en beskrivning av begreppet CSR samt de tre dimensioner begreppet 

kan delas upp i. Därefter presenteras fyra olika inställningar som företag brukar ha till CSR, 

följt av de drivkrafter till att arbeta med CSR som framgått genom tidigare forskning. Detta för 

att kunna öka förståelsen för varför och i vilken omfattning företag inom de valda branscherna 

väljer att arbeta med CSR. Till sist leder avsnittet in på de hypoteser vi genom tidigare forskning 

samt detta teoretiska ramverk kunnat se tendenser på och vill pröva.  

 

3.1 CSR 

3.1.1 Vad är CSR? 

CSR kan översättas till “företagens sociala ansvar” eller ”hållbarhet” på svenska, men än idag 

saknas en tydlig definition på vad företagens sociala ansvar egentligen är. Genom att arbeta med 

CSR bidrar företagen till att höja standarden på social utveckling, miljöskydd och skydd för 

mänskliga rättigheter. Från ett företagsperspektiv är det av vikt att förstå hur nya krav på 

företagsansvar växer fram i samhället och förändras med tiden, och därför är det slutändan i 

relation till företagets intressenter som gränserna och ramarna för det sociala ansvarstagandet 

sätts (Grafström et al., 2008:38f).  

 

3.1.2 CSR - tre dimensioner 

Begreppet CSR brukar delas in i tre dimensioner: ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt 

ansvarstagande och socialt ansvarstagande. Ibland brukar man tala om en fjärde dimension, det 

etiska ansvarstagandet, men man kan även säga att de tre tidigare dimensionerna omfattas av den 

etiska. Det är ju det etiska som i grund och botten styr hur vi gör saker och hur vi prioriterar 

olika alternativ (Grankvist, 2009:17f). Det gäller att balansera de tre dimensionerna på ett 

optimalt sätt för att kunna uppnå en långsiktig hållbarhet (Grankvist, 2009:18).  
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Figur 1. CSR - tre dimensioner 

 

3.1.2.1 Ekonomiskt ansvarstagande 

Det ekonomiska ansvarstagandet handlar om att ta ansvar inför aktieägarna genom att driva en 

verksamhet så att man tjänar så mycket pengar som möjligt. På så sätt tryggar man företagets 

finansiella ställning och ger aktieägarna avkastning på investerat kapital (Grankvist, 2009:17). 

 

3.1.2.2 Miljömässigt ansvarstagande 

Det miljömässiga ansvarstagandet innebär att företaget, ur miljösynpunkt, agerar på ett 

långsiktigt och hållbart sätt. Företaget utnyttjar resurser effektivt samtidigt som produkterna är 

oskadliga och når konsumenterna på ett miljövänligt sätt (Cerne, 2009:13f).  

 

3.1.2.3 Socialt ansvarstagande 

Det sociala ansvarstagandet handlar om att driva verksamheten med hänsyn till andra 

medborgares hälsa och välbefinnande, oavsett om de är anställda, affärspartners, 

underleverantörer eller konsumenter (Grankvist, 2009:17). 

Hållbart 
ansvarstagande 

Socialt 

Ekonomiskt Miljömässigt 
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3.1.3 Carroll’s Pyramid of Corporate Social Responsibility 

För att få en bättre förståelse för företags CSR-arbete följer nedan en beskrivning av 

Carroll’s ”Pyramid of Corporate Social Responsibility”.  

 

 

Figur 2. Carroll’s Pyramid of Corporate Social Responsibility 

 

Pyramiden bygger på fyra olika kategorier, där de två första, den ekonomiska och den legala 

delen, är obligatoriska för att ett företag ska kunna verka. Den ekonomiska delen innebär att man 

ska uppnå vinst, och den legala att man ska följa lagen. Därefter kommer den etiska delen som 

inte är obligatorisk men ändå förväntad av allmänheten, och som helt enkelt innebär att man ska 

uppföra sig etiskt. Högst upp i pyramiden kommer den filantropiska delen som handlar om att 

vara en bra medborgare. Den är varken obligatorisk eller förväntad, men uppskattad av 

allmänheten. Det handlar om att delta i samhällsprojekt och engagera sig i frivilliga initiativ 

(Schwartz & Carroll, 2003). Företag som uppfyller alla fyra kategorier uppnår vad som brukar 

kallas “Total Corporate Social Responsibility” (Carroll & Buchholtz, 2012).  

 

 

 

Filantropiskt 
ansvarstagande 

Etiskt ansvarstagande 

Legalt ansvarstagande 

Ekonomiskt ansvarstagande 

Vara en god medborgare 

Etiskt uppförande 

Följa lagen 

Uppnå vinst 
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3.1.4 Företags fyra inställningar till CSR 

Företag har olika motiv för CSR och hamnar då i olika kategorier med tanke på deras inställning 

till CSR (SIS, 2005:11). Det är inte självklart för alla företag att det klokaste och mest lönsamma 

alternativet är att vika sig för påtryckningarna och implementera ett omfattande CSR-program i 

hela koncernen, men å andra sidan kan det leda till förödande konsekvenser att motsätta sig en 

opinion (PricewaterhouseCoopers, 2008:27).  

 

3.1.4.1 Passiv inställning 

Företag som har en passiv inställning till CSR har problemlösning som motiv. De agerar inte 

förrän olika intressenter utövar påtryckningar på företaget (SIS, 2005:11). Detta synsätt var 

enligt PricewaterhouseCoopers (2008:27) tidigare vanligt i traditionella industrier som säljer 

“business-to-business”, det vill säga till andra företag. 

 

3.1.4.2 Reaktiv inställning 

Företag som har en reaktiv inställning till CSR har riskminimering som motiv. De ser till 

företagets värde och varumärke och vill därför förebygga potentiella sociala och miljömässiga 

risker som kan ha negativ påverkan (SIS, 2005:11). 

 

3.1.4.3 Aktiv inställning 

Företag med en aktiv inställning till CSR har innovation som motiv. De inser att socialt 

ansvarstagande kan leda till nya strategiska marknadsmöjligheter (SIS, 2005:11). De accepterar 

det utökade ansvaret och att man måste förändra verksamheten för att behålla en 

konkurrenskraftig position på marknaden (PricewaterhouseCoopers, 2008:28). 

 

3.1.4.4 Förebyggande/proaktiv inställning 

Företag med en förebyggande inställning till CSR har samhällsansvar som motiv. De tar hänsyn 

inte bara till befintliga behov utan även framtida, och söker hållbara lösningar med leverantörer, 

kunder och andra intressenter, vilket i sin tur leder till nära relationer med dessa och en fördel för 

företaget (SIS, 2005:11). 
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Löhman och Steinholtz (2004:44) menar att en passiv inställning till CSR, det vill säga att inte 

undersöka de möjligheter som CSR erbjuder, kan innebära att säga nej till möjligheter som 

kanske istället upptäcks av en konkurrent. De företag som är förebyggande i sitt förhållningssätt, 

det vill säga väljer att ta sig an CSR med avsikten att skapa värden snarare än skydda dem, 

reducerar riskerna på köpet. Detta understryks av Carroll och Buchholtz (2012), som pekar på att 

det är mindre kostsamt för företag som handlar förebyggande, innan problemet uppstått, än att 

reagera först efter att det skett och därmed behöva reparera skadan i efterhand.   

 

3.1.5 CSR - Drivkrafter 

CSR har under åren, som tidigare nämnts, växt fram genom ett antal drivkrafter. Den ökade 

globaliseringen, påtryckningar från intressenter och konsumenternas ökade angelägenhet och 

medvetenhet är alla olika anledningar till framväxten på 1990-talet (Cerne, 2009:30f). Nedan 

följer en redogörelse för ett antal drivkrafter som anses vara relevanta för studien.  

 

3.1.5.1 Varumärkesstärkande 

“All publicitet är bra publicitet” är ett uttryck som en gång i tiden sågs som sant. Idag har man 

dock insett att det gäller att publiciteten är genomtänkt - att chansa kan innebära en allt för stor 

investering och ett allt för högt fall. Företag måste med andra ord bygga sitt rykte med eftertanke. 

Det gäller att stärka sitt varumärkeskapital, mer känt som “brand equity”, för att kunna 

differentiera sig från sina konkurrenter (Löhman & Steinholtz, 2004:37f). 

 

Det har gjorts många undersökningar med varierande resultat om huruvida CSR stärker ett 

företags varumärke, men vad som kan konstateras är att ett företag med stark CSR-profil ofta har 

ett välbyggt varumärke (Löhman & Steinholtz, 2004:39). Även Grafström et al. (2008:117) 

menar att ett aktivt arbete med socialt ansvarstagande kan leda till ett förbättrat anseende, men att 

det också innebär ett risktagande. Om man som företag med lovord offentliggör att man tar 

ansvar för olika områden, blir också fallet större om det skulle komma fram att företaget inte gör 

som det lovat. Det gäller alltså att hitta en slags balans. Enligt Campbell (2007) kan situationer 

där företag endast upplever ett litet hot från andra konkurrenter leda till ett icke-ansvarstagande 

beteende. Detta eftersom deras rykte eller kundlojalitet inte på samma sätt påverkar 

försäljningssiffrorna eller vinsten i jämförelse med vad som är fallet för företag där konkurrensen 
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är riktigt hård, vilket i sin tur beror på att kunder och leverantörer inte har lika många alternativ 

att välja på.  

 

3.1.5.2 Påtryckningar från media, intresseorganisationer och statliga organisationer 

Media, intresseorganisationer och statliga organisationer är alla olika aktörer som varit centrala 

när det gäller att driva frågan om företagens sociala ansvar (Grafström et al., 2008:72f) 

(Campbell, 2007). De sociala mediernas starka framväxt de senaste åren har gjort det möjligt för 

konsumenter och anställda att få information om konsekvenser av företags aktiviteter på ett helt 

annat sätt än vad som tidigare varit möjligt. Med sina källor runt om i världen får medierna 

snabbt reda på vad som sker och kan därför publicera allt de vet att allmänheten tycker om att 

läsa om - både företagsskandaler och hyllningar (Löhman & Steinholtz, 2004:35).   

 

Medieuppmärksamheten är därför en betydande drivkraft för företag att utveckla sitt CSR-arbete. 

Ett bra CSR-arbete leder till att man skyddas från eventuell kritik som skulle kunna skada 

företagets varumärke, inklusive kritik från intresseorganisationer som är vanliga aktörer i svensk 

media (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009:104). Det är på senare år som 

intresseorganisationer har fått en ökad betydelse i samhället och de har mer och mer kommit att 

påverka företag och dess verksamhet. En orsak till deras ökade betydelse är att även statliga 

organisationer och sammanslutningar av regeringar (exempelvis EU-kommissionen) har varit 

med och lyft fram frågor om företagens sociala ansvar (Grafström et al., 2008:73). Med hjälp av 

media kan intresseorganisationer få igenom sitt budskap och påverka allmänheten genom att 

exempelvis motivera privata konsumenter att bojkotta företag (Grafström et al., 2008:85f). 

Studier visar på att frågor som inte får medial uppmärksamhet tenderar att inte möta lika stort 

engagemang från företag (Grafström et al., 2008:89).  

 

3.1.5.3 Påtryckningar från övriga intressenter 

Det är inte svårt för konsumenter att uttrycka sina åsikter. Om företaget har gjort något bra, kan 

kunderna öka sin konsumtion. Om företaget har gjort något dåligt, kan kunderna bojkotta 

företagets produkter (Borglund et al., 2009:104). Även aktieägare har under de senaste åren växt 

fram som en betydelsefull drivkraft bakom tillväxten av CSR. Detta eftersom investerarna och 
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finansmarknaden har en avgörande betydelse för företaget (Löhman & Steinholtz, 2004:70f). 

Företag kan alltså åstadkomma fler konkurrensfördelar ju mer de arbetar med CSR, eftersom det 

ökar möjligheten att få större lojalitet hos och djupare relationer med sina intressenter (Löhman 

& Steinholtz, 2004:41f).  

 

3.1.5.4 Lönsamhet 

Det råder delade meningar om huruvida CSR är lönsamt eller inte. Många akademiska studier 

har gjorts i frågan, och vad de flesta har kommit fram till är att det är svårt att mäta lönsamhet, 

men att det åtminstone finns ett positivt samband mellan hållbarhetsarbete och ett högre 

marknadsvärde. På kort sikt kan, på grund av insatser för att förbättra hållbarhetsarbetet, 

lönsamheten komma att minska, men i det långa loppet leder det till ett ökat värde för företaget. 

För de företag som varit med om en stor skandal och upplevt de negativa konsekvenser som kan 

följa av att vara socialt oansvarig, har frågan om huruvida CSR är lönsamt ett självklart svar. Det 

är i en kris som det blir uppenbart att företagsansvar behövs för att ett företag ska vara 

konkurrenskraftig på marknaden och därmed uppnå lönsamhet (Borglund et al., 2009:132ff). 

 

3.2 Hypoteser 

Utifrån den teori och tidigare forskning som studerats och återgetts ovan, har ett antal hypoteser 

genererats. Genom att pröva hypoteserna mot empirin ämnas studiens problemformulering 

besvaras. 

 

Konsumentföretag arbetar mer med CSR än industriföretag därför att: 

1. Omfattningen och effekten av påtryckningar från intressenter och media gällande CSR-arbetet 

är större än för industriföretag.  

2. De kan i större utsträckning än industriföretag använda sig av CSR som en 

varumärkesstärkande aktivitet. 

3. De har en proaktiv inställning till CSR medan industriföretags inställning till CSR är reaktiv. 
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4. Metod 

I följande avsnitt presenteras och motiveras studiens val av forskningsmetod. Avsnittet inleds 

med en närmare presentation av val av bransch och företag, följt av val av metod samt 

datainsamling.    

 

4.1 Val av bransch och företag 

För att besvara studiens problemformulering undersöktes två olika typer av företag, konsumentföretag 

och industriföretag, som benämns två olika branscher. Valet grundades i att dessa två olika typer av 

företag arbetar olika med CSR. För att denna studie ska få ett djup har vi valt att göra en jämförelse 

mellan fyra företag, två från respektive bransch.  

 

Två urval gjordes. Först valdes de fyra företagen IKEA, ICA, Holmen och Atlas Copco med 

anledning av att de alla jobbar mycket med CSR men på olika sätt, och förmodligen av olika 

anledningar. Ett så kallat ändamålsurval gjordes i och med att valda företag har relevant 

information i relation till uppsatsens syfte (Merriam, 1998). Kriterierna för företagen var (1) att 

det ska vara baserat i Sverige, (2) ingå under en av de två branscherna konsument- eller 

industriföretag, (3) bedriva ett aktivt CSR-arbete som går att följa på företagens webbsidor samt 

(4) vara ett MNC.  

 

För att få en mer generaliserbar jämförelse mellan konsument- och industriföretag utökades 

studien, varför det andra urvalet består av ytterligare sex företag där fokus har legat på företagens 

hållbarhetsrapporter samt CSR-webbsidor. Konsumentföretagen KappAhl, Clas Ohlson och 

Hemtex och industriföretagen SSAB, Alfa Laval och ABB lades till. Samtliga sex företag 

uppfyller alla fyra ovan nämnda kriterier. 
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Företag Kontaktperson Nuvarande position Datainsamling 

ICA Kerstin Lindvall Chef Corporate 

Responsibility 

Telefonintervju 

Hållbarhetsredovisning 

Webbsida 

IKEA Jeanette Skjelmose Social and Environmental 

Manager 

Telefonintervju 

Hållbarhetsredovisning 

Webbsida 

KAPPAHL - - Hållbarhetsredovisning 

Webbsida 

CLAS OHLSON - - Hållbarhetsredovisning 

Webbsida 

HEMTEX - - Hållbarhetsredovisning 

Webbsida 

HOLMEN Lars Strömberg Director of Sustainable and 

Environmental Affairs 

Telefonintervju 

Hållbarhetsredovisning 

Webbsida 

ATLAS COPCO Karin Holmquist Vice President Corporate 

Responsibility, Corporate 

Communications 

Telefonintervju 

Hållbarhetsredovisning 

Webbsida 

SSAB - - Hållbarhetsredovisning 

Webbsida 

ALFA LAVAL - - Hållbarhetsredovisning 

Webbsida 

ABB - - Hållbarhetsredovisning 

Webbsida 

 

Tabell 1. Översikt av studiens respondenter  

 

4.2 Val av metod 

Ett deduktivt arbetssätt tillämpades, vilket innebär att teori genererade förväntningar och 

hypoteser, varefter empiri samlades för att pröva dessa påståenden (Saunders, Lewis, Thornhill, 

2009:124). I val av metod kan två olika arbetssätt övervägas. Kvantitativ metod innebär att 

rådata som inte är bearbetad samlas in varefter utfallet analyseras. Denna metod är sifferbaserad 

och analyseras genom statistik och diagram (Saunders et al., 2009:414). Kvalitativ metod, å 

andra sidan, innebär att icke-numeriska data samlas in och analyseras för att skapa en bättre 

helhetsbeskrivning (Saunders et al., 2009:480). I denna studie valdes främst en kvalitativ metod i 

syfte att kunna finna samband mellan teori och empiri samt för att få en djupare inblick i 

jämförelsen mellan företagens CSR-arbete. Enligt Bryman (2011:369) menar många kritiker att 
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generalisering är ett problem med kvalitativa studier. Detta för att resultaten är svåra att applicera 

på andra miljöer eftersom intervjuer görs med ett litet antal personer. Men anledning av detta 

kompletterades studien med en kvantitativ ansats där tio företags webbsidor samt 

hållbarhetsredovisningar granskats och denna redan tillgängliga och analyserade data använts. 

Den empiriska delen i denna studie har därför delvis grundat sig i sekundärdata i form av 

information från respektive företags webbsida, hållbarhetsredovisningar och andra dokument 

gällande hållbarhet. Utöver detta har primärdata tagits fram genom intervjuer med den ansvariga 

befattningshavaren för CSR och hållbarhetsfrågor vid de fyra huvudföretagen.   

      

4.3 Datainsamling 

4.3.1 Primärdata 

Primärdatan utgjordes av telefonintervjuer med CSR-ansvarig på respektive huvudföretag. Detta 

för att komplettera företagens CSR-arbete och hållbarhetsredovisningar som finns tillgängliga på 

företagens webbsidor som visserligen är omfattande och svarar på fråga hur, men inte i samma 

utsträckning svarar på frågan varför. Valet av respondent var enkelt; personen skulle (1) arbeta 

på företaget och (2) vara ansiktet utåt gällande CSR-frågor.  

 

Vid en studie med explorativt syfte, som denna där syftet är att utforska och ta reda på, är 

semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer det bästa tillvägagångssättet (Saunders et al. 

2009:322). Intervjuerna utfördes av semistrukturerad karaktär med liknande frågor till alla 

respondenter (bilaga 1). Svarsmöjligheterna var öppna och olika följdfrågor skapades under 

intervjuernas gång (Saunders et al. 2009:320). Anledningen till att semistrukturerade intervjuer 

valdes var att varje respondent skulle få samma frågor för att en rättvis jämförelse av svaren 

skulle vara möjlig.  

 

Telefonintervjuerna spelades, efter respondentens godkännande, in för att förhindra bortfall och 

felaktiga tolkningar. Intervjuerna pågick i ungefär 20 minuter vardera och direkt efter varje 

intervju avlyssnades dem noga och transkriberades till skriftlig form. När alla intervjuer var 

gjorda, sammanställdes den information som ansågs relevant för studien och dess 

problemformulering. 
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4.3.2 Sekundärdata 

Datainsamlingen för denna studie har delvis baserats på en innehållsanalys på respektive företags 

webbsidor i form av hållbarhetsredovisningar och annan relevant information inom CSR-

området som funnits tillgänglig. Fokus har endast legat på de senast publicerade redovisningarna 

och dokumenten, från verksamhetsår 2012, för mest relevant datamaterial för studien. Dessutom 

har information om de medverkande företagen hämtats från de egna webbsidorna för att få en 

kortare bakgrund om företaget i fråga. Visst informationsbortfall kan dock ha skett då studien 

först och främst utgått från den information som funnits tillgänglig i hållbarhetsredovisningar 

och på webbsidan som berör området CSR. Relevant fakta som inte kunnat utläsas från dessa 

källor kan därför ha gått förlorad.  

 

4.4 Metoddiskussion 

Primärdatan kommer från respondenter som alla är ansiktet utåt gällande respektive företags 

CSR-frågor och anses därför vara representativa och informationen de utgivit trovärdig. Det har 

dock tagits i beaktande att respondenterna eventuellt kan ha undanhållit alternativt förskönat viss 

information för att skydda företaget. Uppfattningen efter att ha genomfört intervjuer och studerat 

sekundärdata är att alla företag arbetar med CSR, men endast utifrån denna studie kan ingenting 

säkerställas om vad de egentligen gör. Vad som kan konstateras är dock att CSR är viktigt för 

samtliga företag.  

 

Intervjuerna skedde per telefon, en metod som har både fördelar och nackdelar. En fördel är 

enligt Saunders et al. (2009:349) att det är mindre tidskrävande, medan nackdelarna är att man 

kan gå miste om vissa reaktioner från respondenterna som kan vara värdefulla och att det kan 

vara svårare att skapa följdfrågor och på så sätt få till en naturlig konversation. 

Telefonintervjuerna ansågs dock ändå vara tillräckliga med tanke på intervjufrågorna samt att 

den primära datan kompletterats med sekundärdata. Studien utgår från de tre hypoteser som 

ställts upp mot bakgrund av tidigare forskning och teori. Detta förhållande ledde oundvikligen 

till vissa förutfattade meningar. Ett neutralt förhållandesätt har dock hållits i empiri, analys och 

slutsats. Avslutningsvis bör nämnas att generaliseringar till företag med annan härkomst än 

Sverige inte kan göras då studien endast utgått från svenska företag. Dessutom har studien 

fokuserat på MNC:s vilket innebär att generaliseringar inte kan dras till mindre företag.   
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5. Empirisk redogörelse av deltagande företag 

I följande avsnitt presenteras studiens empiriska resultat. Ett avsnitt per företag ges, där en 

kortfattad presentation av företaget följs av innehåll på respektive webbsida och 

hållbarhetsredovisning samt applicering av de tre dimensionerna. Varje företags presentation 

avslutas med en intervju med företagets CSR-ansvarige.  

 

5.1 ICA 

5.1.1 Om företaget 

ICA-koncernen (ICA AB) ägs av Hakon Invest AB och är ett av Nordens främsta 

detaljhandelsföretag med cirka 2 100 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och de tre 

baltiska staterna (ICA, 2013). ICA-koncernen har totalt ca 28 000 medarbetare. ICAs 

nettoomsättning under året uppgick till cirka 97 miljarder kronor (ICA-koncernens 

årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2012). 

 

5.1.2 Webbsida och hållbarhetsredovisning 

På ICAs webbsida finns det under en flik som heter “ICA tar ansvar” en redogörelse för 

företagets hållbarhetsarbete. Webbsidan är läsarvänlig och det är lätt att orientera sig runt under 

de olika flikarna och läsa om ICAs projekt. Vill man läsa mer hänvisas man till 

hållbarhetsredovisningen, som funnits integrerad i ICAs årsredovisning varje år sedan år 2006, 

men som sedan 2008 även går att ladda ned som separat utgåva. ICA mäter sin verksamhet ur tre 

olika perspektiv; ekonomi, miljö och samhälle. Hållbarhetsredovisningen utgår från dessa tre 

perspektiv och man får läsa om hur de har arbetat och hur de vill arbeta inom respektive område. 

ICA har även framtagit något som de kallar för ICAs Goda Affärer, sju utgångspunkter för 

hållbarhetsarbetet. Dessa innebär att ICA ska:  

1. Drivas med lönsamhet och god etik.  

2. Lyssna på kunderna och alltid utgå från deras behov.  

3. Värna om mångfald och utveckling hos medarbetarna.  

4. Ha en öppen dialog internt och med omvärlden.  

5. Säkerställa kvalitet och trygga produkter.  
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6. Främja hälsa och goda matvanor.  

7. Verka för en god miljö med hållbar utveckling.  

(ICA-koncernens årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2012). 

 

5.1.3 Ekonomiskt 

ICA har en rad olika finansiella mål, nämligen att öka omsättningen snabbare än totalmarknaden 

på respektive delmarknad, nå en rörelsemarginal på 3,5-4 procent, nå en avkastning på eget 

kapital på minst 14-16 procent över en konjunkturcykel och ha en soliditet på 30-35 procent på 

lång sikt (ICA-koncernens årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2012). 

 

5.1.4 Miljömässigt 

ICAs viktigaste mål inom miljö är att minska koncernens direkta utsläpp av växthusgaser med 20 

procent till 2012 jämfört med 2006 samt att minska koncernens direkta utsläpp av växthusgaser 

med 30 procent till 2020 jämfört med 2006. Under 2013 kommer stort fokus att ligga på att öka 

energieffektiviseringen i butik och lager, fortsätta med certifieringsarbetet i de norska, baltiska 

och asiatiska verksamheterna samt även öka antalet butiker som använder förnyelsebar energi 

(ICA-koncernens årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2012). Under året har ICA bland 

annat certifierat de svenska inköpsprocesserna, jobbat för minskat matsvinn, utvecklat 

klimatsmarta butiker och lager, minskat utsläppen från transporter samt ökat energieffektiviteten 

och miljöutbildningen för medarbetarna (ICA-koncernens årsredovisning och 

hållbarhetsredovisning 2012). 

 

5.1.5 Socialt 

2012 var samhällsmålet att 100 procent av egna varor i högriskländer ska vara socialt reviderade. 

Utfallet blev att 74 procent av de produktionsenheter, fabriker, farmer och packhus som ligger i 

högriskländer och som tillverkar ICAs egna varor var socialt reviderade. Fokus framöver 

kommer att ligga på, förutom att nå de 100 procenten, att höja kompetensen och medvetandet 

hos leverantörerna. ICA samarbetar med en rad frivilliga organisationer som arbetar för folkhälsa, 

miljö, humana insatser och mångfald och även idrottsföreningar. Listan över samarbetspartners 
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och intressenter är även den lång (ICA-koncernens årsredovisning och hållbarhetsredovisning 

2012). 

 

5.1.6 Intervju 

Den 24 april 2013 klockan 13:00 hölls en telefonintervju med Kerstin Lindvall, Chef Corporate 

Responsibility på ICA.  

 

Enligt Lindvall (2013) började ICAs arbete med CSR-frågor redan i mitten på 80-talet då folk 

började debattera mer om miljö och hälsa. Det var alltså främst ett konsument- och ägartryck 

som var anledningen till att företaget började ägna sig åt dessa frågor, och senare även 

påtryckningar från myndigheter. I början var det väldigt mycket för att skydda varumärket - det 

blev som en PR-aktivitet. Idag, å andra sidan, är hållbarheten en del av hela affärsidén och 

inbyggt i varje del av verksamheten. “Det är mycket mer strukturerat och organiserat idag”, 

menar Lindvall (2013), och förklarar att om de tecknar nya avtal med leverantörer så måste dessa 

gå med på ICAs hållbarhetskrav, annars kan de inte göra affärer tillsammans.  

 

Vidare, på frågan om huruvida företaget jobbar proaktivt eller reaktivt i förhållande till CSR, 

svarar Lindvall (2013) att de jobbar proaktivt men kommunicerar reaktivt. De har ett väldigt 

brett och genomtänkt hållbarhetsarbete som de jobbar proaktivt med; de vet redan var de flesta 

hållbarhetsfrågorna kommer att landa och följer alla debatter och forskningar. “Däremot betyder 

inte det att vi proaktivt går ut och pratar om det, det gör vi mer reaktivt. Får vi frågor om vårt 

hållbarhetsarbete och vad vi gör så har vi bra svar, men vi går inte ut och marknadsför det och 

skryter om det”. Enligt Lindvall (2013) hänger det ihop med att de är marknadsledare - 

marknadsledare blir ofta mycket mer granskade och får inte lika mycket beröm.  

 

Gällande lönsamhet, har CSR historiskt setts som en rad stora kostnader. På senare tid har man 

dock börjat se det som en investering och att det är lönsamt på både kort och lång sikt. “Mycket 

av det man gör, som att minska energiförbrukningen vid produktion till exempel, gör man för att 

förebygga kostnader” säger Lindvall (2013).  
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På frågan om Lindvall (2013), som CSR-ansvarig på ett konsumentföretag, upplevt några 

skillnader i hur allmänheten ser på deras CSR-arbete jämfört med industriföretags CSR-arbete, 

svarar hon att de är mer utsatta och granskade eftersom de är närmast kunden. “Den man 

kontrollerar är den som säljer till kunden”. 

 

5.2 IKEA 

5.2.1 Om företaget 

IKEA gruppen, grundat år 1943 av Ingvar Kamprad, erbjuder prisvärda, väldesignade och 

funktionella heminredningsprodukter. IKEA är en organisation som står för långsiktighet och 

oberoende. IKEA gruppen ägs därför sedan 1982 av Stichting INGKA Foundation, en stiftelse i 

Nederländerna som används för att kunna finansiera välgörenhet och för att kunna återinvestera i 

IKEA gruppen. Idag är IKEA gruppen verksam i 44 länder och har över 139 000 anställda. 

Företagets årsförsäljning uppgår till cirka 233 miljarder kronor (IKEA, 2013). 

 

5.2.2 Webbsida och hållbarhetsredovisning 

På IKEAs webbsida kan man under fliken “Människor och miljö” läsa om en rad olika projekt, 

samarbeten och insamlingar som företaget jobbar med, både socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt. Det ges dessutom tips på hur IKEAs kunder kan leva ett mer hållbart liv hemma. 

Även hållbarhetsredovisningen, som dock endast finns i engelsk upplaga, är mycket omfattande 

med sina nästan 100 sidor, men inte så strukturerad. De berättar om vad som skett under det 

gångna året. Utöver hållbarhetsredovisningen kan man ladda ned företagets hållbarhetsstrategi 

som heter People & Planet Positive. Denna bygger på flera års arbete med miljömässiga och 

sociala frågor och förklarar hur företaget planerar att möta dessa utmaningar (IKEA Group 

Sustainability Report FY12).  

 

5.2.3 Ekonomiskt 

IKEA går inte ut med någon information om företagets ekonomi och ekonomiska mål på varken 

webbsida eller i hållbarhetsredovisningen. Detta antas bero på att det inte är ett publikt 

aktiebolag och att de därför inte har samma krav på sig vad gäller information till 

aktieägarkretsen. 
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5.2.4 Miljömässigt 

Samtidigt som IKEA jobbar för att ta fram prisvärda och funktionella produkter, vill de vara 

noga med att använda så lite råmaterial, vatten och energi som möjligt och dessutom minimera 

avfallet. Företaget investerar även i förnyelsebar energi och energieffektiv teknik för att på så 

sätt minska klimatpåverkan (IKEA Group Sustainability Report FY12). Exempel på insatser 

företaget gjort för att värna om miljön är ett samarbete med WWF för att introducera mer 

hållbara odlingsmetoder för bomullsodlarna i Indien och Pakistan samt minskat 

koldioxidutsläppen avsevärt från alla delar av verksamheten: från anskaffandet av råmaterial till 

hanteringen av slutprodukternas avfall (IKEA, 2013). 

 

5.2.5 Socialt 

IKEA har under många år lagt stora resurser på att engagera sig i att förbättra samhället, både 

nationellt och lokalt. “Tillsammans kan vi göra så mycket mer” skriver de på webbsidan, och 

därför samarbetar de med andra företag, fackförbund och ideella organisationer. UNICEF, Rädda 

Barnen och WWF är bara några av många exempel på samarbetspartners. Företagets globala 

stödprojekt hanteras av IKEA Foundation som utgör den filantropiska delen av IKEA (IKEA, 

2013). IKEA anser även relationen till leverantörer vara oerhört viktig, och de har därför 

upprättat en uppförandekod kallad IWAY som bland annat innefattar de minimikrav IKEA har 

vad gäller miljö, arbetsförhållanden och sociala frågor. IKEA har dessutom alltid haft en 

nolltolerans gentemot mutor och bestickning: både direkt och indirekt korruption (IKEA Group 

Sustainability Report FY12). 

 

5.2.6 Intervju 

Klockan 17:00 den 25 april 2013 hölls en telefonintervju med Jeanette Skjelmose, Social and 

Environmental Manager på IKEA.  

 

Skjelmose (2013) berättar att IKEA började jobba med hållbarhetsfrågor redan i slutet av 80-talet. 

På den tiden var det främst miljöfrågor som var aktuellt och år 1991 sattes därför den första 

miljöpolicyn och miljöstrategin. Skjelmose (2013) berättar att det inte var några specifika 

påtryckningar från intressenter som gjorde att de började arbeta med frågorna utan det var helt 

och hållet IKEAs egen ambition och initiativ. “Det började med att vi insåg att om man 
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återvinner avfallet bättre från våra varuhus och lager så finns det mycket att hämta tillbaka i 

råmaterial” berättar Skjelmose (2013). IKEAs hållbarhetsarbete startade med 

återvinningsprojekt och inte långt därefter påbörjades även det sociala ansvarsarbetet när IKEA i 

början på 90-talet upptäckte dåliga villkor såsom barnarbete hos deras leverantörer i Asien.  

 

Skjelmose (2013) berättar att idag, precis som när företagets hållbarhetsarbete inleddes, är 

påtryckningarna från olika intressenter få. IKEAs kunder ställer mycket få frågor och hon 

berättar att de hade önskat att kunderna hade varit mer påtryckande och ställt fler frågor. Inte 

heller miljöorganisationer eller IKEAs leverantörer ställer krav i särskilt stor utsträckning. 

Däremot har IKEA ett brett samarbete med miljöorganisationer där dessa bjuds in och får vara 

delaktiga i strategiskrivande med synpunkter till organisationens arbete. För IKEA är sparsamhet 

med resurser en stor del av deras hållbarhetsarbete; “vi använder mindre mängd material och så 

lite energi som möjligt”.   

 

IKEA ställer egna krav på sina leverantörer gällande arbetsvillkor och Skjelmose (2013) berättar 

att de hela tiden kan se förbättringar och snabba omställningar hos leverantörerna så att de lever 

upp till IKEAs uppförandekoder. Skjelmose (2013) menar på att människor som har bättre 

villkor gör ett bättre jobb och trivs bättre på sin arbetsplats, och därmed minskar organisationens 

personalomsättning och kostnaderna för nyrekrytering sänks. 

 

På frågan huruvida IKEA jobbar proaktivt eller reaktivt i förhållande till hållbarhet svarar 

Skjelmose (2013) att bristen på påtryckningar utrifrån är ett tecken på att de jobbar proaktivt. Ett 

exempel på detta är att för att IKEA skall kunna sälja samma sortiment på alla marknader så 

tittar IKEA på det land som har exempelvis den strängaste kemikalielagstiftningen för en 

produkt och material. Då blir det just den lagstiftningen som appliceras på hela sortimentet 

globalt.  

 

Gällande lönsamhet anser Skjelmose (2013) att det definitivt är lönsamt att syssla med hållbarhet. 

Som tidigare nämnts är det alltid bra att ligga ett steg före lagstiftningen - bra arbetsvillkor och 

rätt och så lite material som möjligt håller kostnaderna i produktionen nere. Trots få 

påtryckningar från IKEAs kunder tror Skjelmose (2013) att hållbarhetsintresset är störst bland 
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konsumenterna. De är mer intresserade och har mer synpunkter på vad IKEA och andra 

konsumentföretag sysslar med inom hållbarhet än vad som är fallet för stora industriföretag; “det 

ligger närmare en, industriföretag blir ju underleverantörer till konsumenter”.  

 

5.3 Holmen 

5.3.1 Om företaget 

Holmen, en skogsindustrikoncern som bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi, har en 

historia som börjar på 1600-talet. De tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och har både 

produktinriktade och råvaruinriktade affärsområden. De produktinriktade är Holmen Paper, som 

tillverkar tryckpapper för tidningar, böcker och kataloger, Iggesund Paperboard som producerar 

kartong för förpackningar och Holmen Timber som tillverkar trävaror vid svenska sågverk. De 

råvaruinriktade affärsområdena är Holmen Skog som ansvarar för skötsel och utveckling av 

koncernens markinnehav och Holmen Energi som ansvarar för koncernens vattenkraftproduktion 

och utvecklingen inom energiområdet. Koncernen har fem produktionsanläggningar i Sverige 

och en vardera i Storbritannien och Spanien och ungefär 90 procent av försäljningen sker i 

Europa. Holmens nettoomsättning uppgick vid räkenskapsåret 2012 till cirka 18 miljarder kronor 

och koncernen har knappt 4000 anställda (Holmen, 2013). 

 

5.3.2 Webbsida och hållbarhetsredovisning 

Holmens årsredovisning 2012 innehåller en hållbarhetsredovisning som kompletteras av den 

information som finns att tillgå på företagets webbsida. I års- och hållbarhetsredovisningen 

redovisas Holmens arbete gällande miljöansvar, ekonomi, medarbetare samt övriga intressenter. 

Webbsidan är omfattande och mycket information finns att utläsa. Länkar till rapporter, riktlinjer, 

miljöprojekt och dylikt finns lättillgängligt för den som vill ta del av informationen och sätta sig 

in i Holmens hållbarhetsarbete (Holmen, 2013). 

 

5.3.3 Ekonomiskt 

För att skapa långsiktig hållbar utveckling anser Holmen att en stark finansiell ställning och god 

lönsamhet är två viktiga faktorer. Holmen har ett aktivt hållbarhetsarbete som är integrerat i hela 

koncernen, det ses som en drivkraft för långsiktigt affärsvärde och tas hänsyn till i alla beslut 
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som tas (Holmen, 2013). Andra drivkrafter till Holmens hållbarhetsarbete är att sänka kostnader 

och risknivån, förbättra konkurrenskraften, att produktionen skall följa omvärldens krav, samt att 

engagera och motivera medarbetarna (Holmen 2012 Årsredovisning med hållbarhetsredovisning).  

 

5.3.4 Miljömässigt 

Holmens miljöarbete har utgångspunkt i företagets egna miljö- och energipolicys. 

Miljömyndigheterna kontrollerar verksamheten och ser till att villkoren uppfylls. Under flera år 

har Holmen arbetat med övergripande mål för hela koncernen när det gäller hållbar utveckling. 

Målet är att produktionen och användning av produkter som tillverkas av förnyelsebara råvaror 

från Holmens egna skogar skall öka. Under 2012 arbetade Holmen med ett flertal miljöprojekt 

och åtgärder gällande exempelvis vattenanvändning, avfall, transporter och säkrare produktion 

(Holmen 2012 Årsredovisning med hållbarhetsredovisning). 

 

5.3.5 Socialt 

Holmens intressenter är kunder, medarbetare, finansiärer, leverantörer och myndigheter. Andra 

viktiga aktörer är framtida kunder, ägare, beslutsfattare, närboende och media (Holmen, 2013). 

Medarbetarna är en viktig och avgörande part i Holmens framgångsutveckling, vilka företaget 

värnar mycket om genom medarbetarundersökningar och prioriteringar i frågor gällande 

exempelvis jämställdhet, hälsa och säkerhet och ledarskap (Holmen 2012 Årsredovisning med 

hållbarhetsredovisning). Kunder ställer krav på Holmen genom att efterfråga hållbara produkter 

och tjänster och Holmen kommunicerar aktivt med både kunder och affärspartners gällande 

hållbarhetsfrågor och god affärsed. Holmen har säkerställt en god lägstanivå med sina 

leverantörer gällande hållbarhetsfrågor och koncernföretagens inköp samordnas för att kostnader 

skall reduceras (Holmen, 2013).    

 

5.3.6 Intervju 

Telefonintervjun med Lars Strömberg, Director of Sustainable and Environmental Affairs på 

Holmen, hölls den 2 maj 2013 klockan 09.00.  
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Strömberg (2013) säger att det inte finns något specifikt årtal då de började beröra CSR-frågor 

utan det har skett successivt sedan miljöskyddslagen kom år 1969 och näringslivet på allvar 

började ta tag i miljöfrågorna. Gällande personal- och medarbetarfrågorna har de också funnits 

med i verksamheten under många år eftersom det i skogsindustrin finns många riskfyllda 

arbetstillfällen ute i fabrikerna. Miljöfrågorna började redovisas redan år 1994 då Holmens första 

miljöredovisning framtogs, men det var inte förrän tio år senare, år 2004, som den första riktiga 

hållbarhetsredovisningen framtogs.  

 

En viktig intressentgrupp för Holmen har de senaste tolv åren varit banker och finansanalytiska 

företag och institutioner. Dessa har skickat ut enkäter med en rad frågor om hur företag arbetar 

med hållbarhetsfrågor, för att sedan sätta upp företagen på olika hållbarhetsindex. På frågan om 

media har någon påverkan på Holmen och deras hållbarhetsarbete, berättar Strömberg (2013) att 

det har ett visst genomslag; media lyfter fram dåliga saker vilket leder till att företaget måste 

förbättra saker. Det är dock inte huvudgruppen för Holmen, utan den viktigaste intressenten och 

drivkraften är myndigheterna. Myndigheterna har specifika krav som alla företag måste uppfylla, 

exempelvis gällande utsläpp och arbetsmiljö. Utöver det är det kraven de sätter på sig själva som 

motiverar - bland annat Global Reporting Inititative (GRI) och Global Compact (bilaga 1). 

 

På frågan om huruvida företaget har en proaktiv eller reaktiv inställning till CSR, säger 

Strömberg (2013) att de är proaktiva då de hela tiden jobbar för att bli bättre och bättre. Detta 

förklarar han genom att de satt igång extra aktiviteter och små projekt, endast för att uppfylla alla 

GRI-indikatorer och kriterier som de tidigare inte klarat. De har reviderat sina policies och i ett 

fall till och med tagit fram en ny, specifik policy som krävdes. “Det är ju en tävlingshets, man 

vill ligga på A-nivå inom GRI”, säger Strömberg (2013).   

 

Holmen har, enligt Strömberg (2013), ingen räkenskapsbok där de till punkt och pricka följer 

upp vad hållbarhetsarbetet ger företaget ekonomiskt, men vad de vet är att hållbarhetsarbetet ger 

dem bonuseffekter och att det stärker varumärke och goodwill. “Ser kunderna att vi jobbar med 

och följer upp dessa frågor, till exempel genom våra certifieringar som blir som ett kvitto på hur 

vi sköter det, så får de ju ett förtroende för oss”.  
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Strömberg (2013) har svårt att svara på frågan kring huruvida allmänheten ser olika på 

konsument- respektive industriföretags CSR-arbete. Han säger dock att han kan tänka sig att 

kraven blir högre i de fall företaget är konsumentnära, än för Holmen som jobbar med den 

naturliga råvaran skogen och därför inte har samma kontakt med konsumenterna. “Jag vill ändå 

påstå att vi synas väldigt hårt av kunder inom den sektor vi verkar; de har frågor inte bara runt 

hur vi tillverkar produkten utan numera även sociala frågor som mänskliga rättigheter och 

arbetsolyckor”. Avslutningsvis understryker Strömberg (2013) att de inte har produktion i länder 

med lika dåliga förhållanden som klädföretag ofta har - de har i detta avseende en lite lugnare 

tillvaro och är därför inte lika utsatta. 

 

5.4 Atlas Copco 

5.4.1 Om företaget 

Atlas Copco grundades 1873 och är en världsledande industrigrupp med lösningar för industriell 

och hållbar produktivitet. De produkter som Atlas Copco tillverkar omfattar expandrar och 

luftbehandlingssystem, kompressorer, gruv- och anläggningsutrustning samt eldrivna verktyg 

och monteringsystem som omfattas av relaterade tjänster för uthyrning och eftermarknad i över 

170 länder. År 2012 hade Atlas Copco 39800 anställda och en omsättning på 90,5 miljarder 

kronor (Atlas Copco, 2013).   

 

5.4.2 Webbsida och hållbarhetsredovisning 

Atlas Copcos årsredovisning 2012 har en integrerad hållbarhetsredovisning som innehåller mål 

för att skapa en hållbar och lönsam utveckling (Atlas Copco Årsredovisning 2012). Denna utgör, 

tillsammans med den del av den svenska webbsidan som innefattar hållbarhet samt en engelsk 

webbsida avsedd endast för information om hållbarhet, Atlas Copcos hållbarhetsarbete. 

Webbsidan och den information som där finns tillhanda är mer omfattande samt mer 

lättillgänglig att nå än hållbarhetsredovisningen. Ekonomiskt, miljömässigt och socialt 

ansvarstagande tas upp och länkar till externa sidor och dokument gällande policys och 

affärskoder finns för att läsaren lätt skall kunna få en djupare insikt i Atlas Copcos 

hållbarhetsarbete.       
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5.4.3 Ekonomiskt 

I Atlas Copcos verksamhets- och kundfokuserade mål integrerar företaget hållbarhet genom en 

positiv påverkan på både miljön och samhället för att skapa lönsam utveckling, minska kostnader 

och risker samt skapa affärsmöjligheter (Atlas Copco Årsredovisning 2012). 

 

5.4.4 Miljömässigt 

Atlas Copco arbetar med målet att vara sparsamma med sina resurser och öka 

resurseffektiviteten. Utsläpp och klimatförändring är två andra problem företaget ser allvarligt på 

och de tar miljöfrågor såsom vattenbelastning i beaktande (Atlas Copco, 2013).  

 

5.4.5 Socialt 

Atlas Copcos viktigaste intressenter är kunder, medarbetare, affärspartners, samhälle och miljö 

samt aktieägare. Att skapa nära relationer till kunderna är en viktig del i Atlas Copcos 

verksamhet för att kunna förbättra produktivitet på ett hållbart sätt genom att kunna ta del av 

kundernas synpunkter och kommentarer på produkter, tjänster och lösningar. De vill till 

medarbetarna kunna bidra med en säker och hälsosam arbetsmiljö med ett mål på noll 

arbetsrelaterade olyckor, och till affärspartnerna kunna bidra med en god affärsetik (Atlas Copco 

Årsredovisning 2012). Atlas Copco utför företagsbesiktningar i de verksamhetsländer som löper 

risk för kränkning av mänskliga rättigheter. Atlas Copco stödjer även sina kunder och 

affärspartners värderingar i hållbart ansvarstagande (Atlas Copco, 2013).   

 

5.4.6 Intervju 

Klockan 15:30 den 2 maj 2013 hölls en telefonintervju med Karin Holmquist, Vice President 

Corporate Responsibility, Corporate Communications på Atlas Copco.  

 

Holmquist (2013) berättar att Atlas Copco har varit verksamma ute i världen under väldigt lång 

tid; Indien 50 år, Zambia 60 år och i Kina ännu längre. Därför har Atlas Copco formellt sysslat 

med hållbarhetsfrågor och framförallt miljöfrågor sedan 2001. Vid årsskiftet 2002/2003 började 

man kalla det hållbarhetsredovisning då miljö slogs ihop med sociala aspekter. Det var runt den 

tidpunkten som allt fler företag sökte sig utomlands till lågkostnadsländer och förväntades då ta 
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ansvar för miljö och sociala aspekter. Det var en blandning av frivillighet och krav då både 

investerare och intresseorganisationer började kräva redovisningar för den verksamheten. Idag 

förväntas det av bolag som Atlas Copco att man redovisar sitt ansvar, berättar Holmquist (2013).   

 

Holmquist (2013) berättar att Atlas Copco har redovisat enligt GRI sedan 2001 och menar därför 

att de har en proaktiv inställning till hållbarhet. “Vi försöker hela tiden ligga i framkant och 

hänga med i utvecklingen, vi ser att det är av värde”.  

 

Enligt Holmquist (2013) ökar lönsamheten på flera områden såvida man jobbar med hållbarhet 

på rätt sätt. Att ta ansvar för sina anställa och vara en god arbetsgivare ökar anställdas 

produktivitet. ”I exempelvis miljöfrågor är det jättedyrt att handla i efterhand, mycket mer 

kostsamt än att inte smutsa ner från början”. Att jobba proaktivt med miljöledningssystem gör 

att miljörisker kan identifieras och mål kan sättas för att hindra dessa. Holmquist (2013) tog även 

upp korruption och brott mot mänskliga rättigheter som exempel på något väldigt kostsamt och 

ineffektivt som inte genererar värde och kan hindras med ett proaktivt hållbarhetsarbete. Ett 

företags rykte kan förstöras väldigt fort och det gäller att välja rätt leverantörer.  

 

Avslutningsvis ställs frågan om Holmquist (2013) själv anser att det finns några skillnader 

mellan industri- och konsumentföretags hållbarhetsarbete och hur allmänheten ser på detta. Hon 

tror att konsumentföretag arbetar mer med hållbarhet än vad industriföretag gör då de hamnar i 

ett annat fokus i media och debatt, det är större tryck på den sortens företag. De har en större 

budget och fler personer som arbetar med hållbarhetsfrågor.  

 

5.5 Tabeller 

Nedan presenteras fyra företagen i en överskådlig tabell för att visa omfattningen av de fyra 

företagens CSR-arbete. För att resultatet skall bli en aning mer generaliserbart kompletteras 

jämförelsen av företagens hållbarhetsredovisningar och CSR-arbete på respektive företags 

webbsida med ytterligare sex företag. I bilaga 1 finns definitioner på de riktlinjer som tas upp i 

tabellerna nedan och i bilaga 3 finns förkortningar utskrivna.   
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6
 (ICA-koncernens årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2012), (ICA, 2013) 

7
 (IKEA Group Sustainability Report FY12), (IKEA, 2013) 

8
 (KappAhl Hållbarhetsredovisning 2012), (KappAhl, 2013) 

9
 (Clas Ohlson Hållbarhetsrapport 2011/12), (Clas Ohlson, 2013) 

10
 (Hemtex Hållbarhetsredovisning 2012), (Hemtex, 2013) 

 

BRANSCH 

KONSUMENTFÖRETAG 

(Denna tabell är baserad på det som går att utläsa på företagets webbsida samt i senast 

publicerade årsredovisning/hållbarhetsredovisning.) 

 

VARIABLER 

ICA
6
 IKEA

7
 KAPPAHL

8
 CLAS 

OHLSON
9
 

HEMTEX
10

 

CSR-arbete på 

webbsidan? 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Områden som tas 

upp på webbsidan? 

ICAs Goda Affärer, 

Miljö, Kvalitet, Etisk 

handel, Hälsa, ICA i 

samhället, 

Hållbarhetsrapport 

Ett hållbart liv 

hemma, Energi 

och resurser, 

Människor och 

samhällen, Ta 

reda på mer 

”Future” 

(miljöfrågor), 

”Friendly” 

(relationer), 

”Fashion” (resurs-

användning) 

Vision & 

organisation, 

Leverantörs-

kedjan, 

Medarbetare, 

Miljö, Intervju 

med vår 

miljökoordinator, 

Fallstudier från 

hållbarhetsarbetet, 

Nyckelindikatorer 

för miljöarbetet 

Hållbarhetsredov

isning, Miljö, 

Välgörenhet, 

Produktansvar, 

Arbetsförhålland

en, Leverantörer 

produktions-

länder 

Finns det en 

hållbarhetsred.? Är 

den separat eller 

integrerad i årsred.? 

Ja, integrerad i 

årsredovisningen 

men finns även som 

separat redovisning  

Ja, separat Ja, separat Ja, separat Ja, separat 

Vilket år 

publicerades 

företagets första 

hållbarhetsred.? 

År 2008 År 2004 År 2008/2009 År 2007/2008 År 2010 

Hur omfattande är 

hållbarhetsred.? 

102 sidor 98 sidor 32 sidor 19 sidor 26 sidor 

Riktlinjer Global Compact, 

GRI 

Global 

Compact, GRI 

- Global Compact, 

GRI, ILO, CDP – 

Carbon 

Disclosure 

Project,  RoHS, 

Reach, WEEE 

- 

Certifieringar ISO 14001, ISO 

9001, BRC S & D 

 FSC Standards  ISO 14001 - - 



Emy Heilborn & Mika Örtendal 

 

35 

 

Tabell 2. Sammanställning av konsumentföretag 
 

  

 ICA IKEA KAPPAHL CLAS 

OHLSON 

HEMTEX 

Hållbarhets-

utmärkelser 

Årets miljöstjärna för 

bästa miljöarbete på 

kontor (Coor Service 

Management) 

Andra plats i 

Sustainable Brands 

2012 

- Näst störst inom 

ekomode i 

Sverige 2011, 

enligt en 

undersökning från 

Growth from 

Knowledge (GfK) 

 

Branschbäst 

Sustainable 

Brands 2012 

- 

Samarbetspartners 

Samhälls-

engagemang 

Insamlingar 

GSCP, GFSI, ETI, 

BSCI, WWF, 

Celiakiförbundet och 

Astma- och 

Allergiförbundet, 

FHI, LRF, Svensk 

Sigill, In-Depth 

Corporation 

Programme, World 

Childhood 

Foundation, Röda 

Korset, 

Cancerfonden/Rosa 

Bandet, Scouterna, 

Vasaloppet, 

Blodomloppet, FUB, 

Glada Hudikteatern, 

Carl XVI Gustafs 

insamlingsstiftelse 

Ungt Ledarskap, 

Milan Junior Camp, 

Landslagets 

Fotbollsskola 

FSC, WWF, 

BCI, UNICEF, 

UNHCR, Save 

the Children, 

The IKEA 

Foundation 

BSR, BCI, Clean 

Shipping Index, 

Cleaner 

Production, 

Handelshögskolan 

vid Göteborgs 

Universitet, 

Hållbart odlad 

bomull, NMC, 

NTM, STWI, 

T4RI, SFA, Go 

Red, 

Hungerprojektet, 

Majblomman, 

BRIS 

Rädda Barnen, 

Dalhalla, Lassi 

Karonen, 

Leksands IF 

BCI, STWI, 

Swerea IVFs 

Kemikaliegrupp, 

SOS Barnbyar, 

Rosa Bandet, 

Human Bridge, 

Emmaus Björkå, 

Helping Hands,  

Interna 

uppförandekoder/ 

riktlinjer/policys 

Ja 

 

Ja Ja 

 

Ja Ja 
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11

 (Holmens 2012 Årsredovning med hållbarhetsredovisning), (Holmen, 2013) 
12

 (Atlas Copco Årsredovisning 2012). (Atlas Copco, 2013) 
13

 (SSAB Hållbarhetsredovisning 2012), (SSAB, 2013) 
14

 (Alfa Laval Sustainability Report 2012), (Alfa Laval, 2013) 
15

 (ABB Group Sustainability Performance 2012), (ABB, 2013) 

 

BRANSCH 

INDUSTRIFÖRETAG 

(Denna tabell är baserad på det som går att utläsa på företagets webbsida samt i senast 

publicerade årsredovisning/hållbarhetsredovisning.) 

 

VARIABLER 

HOLMEN
11

 ATLAS 

COPCO
12

 

SSAB
13

 ALFA 

LAVAL
14

 

ABB
15

 

CSR-arbete på 

webbsidan? 

Ja 

 

Ja Ja Ja Ja 

Områden som tas 

upp på webbsidan? 

Hållbarhet i 

Holmen, 

Ekonomisk 

utveckling, 

Holmen i 

samhället, 

Råvaror, Klimat, 

Miljöansvar, 

Medarbetare, 

GRI, Certifikat, 

Fakta, 

Bestyrkande-

rapport 

Samhällsansvar, 

Medarbetare, 

Etik, Miljö, 

Kunder, 

Affärspartners 

Strategi och 

styrning, Miljö 

och klimat, 

Hållbara 

produkter, 

Socialt ansvar, 

Leverantörer, 

Hållbarhetsredo

visningar, 

Kontakt, Miljö 

och hållbarhet 

Ingen information 

finns på den 

svenska 

webbsidan. En 

sida på engelska 

finns: 

Policy and 

application, 

Environment, 

Social, Business 

integrity, Reports 

Prioriteringar, 

Hållbarhetsmål 2012, 

Miljö (förbättrad 

miljöprestanda, 

energieffektivitet), 

Ansvarsfullt 

företagande 

(mänskliga 

rättigheter), Hälsa och 

säkerhet, Policies och 

rapporter, Principal 

memberships, 

Milstolpar 

Finns det en 

hållbarhetsred.? Är 

den separat eller 

integrerad i årsred.? 

Ja, integrerad  Ja, integrerad Ja, separat Ja, separat Ja, separat 

Vilket år 

publicerades 

företagets första 

hållbarhetsred.? 

År 2004 År 2001 År 2008 År 2007 År 1998 

Hur omfattande är 

hållbarhetsred.? 

15 sidor 13 sidor  54 sidor 3 sidor (+ 8 sidor) 62 sidor 

Riktlinjer Global Compact, 

GRI 

Global 

Compact, ILO, 

OECD, FN:s 

vägledande 

principer för 

företag och 

mänskliga 

rättigheter 

Global 

Compact, GRI 

Global Compact, 

GRI, OECD, ILO, 

FN:s vägledande 

principer för 

företag och 

mänskliga 

rättigheter 

Global Compact, GRI, 

ILO, OECD, FN:s 

vägledande principer 

för företag och 

mänskliga rättigheter, 

The human rights and 

social policies draw 

on the Universal 

Declaration of Human 

Rights, the Social 

Accountability 8000 

standard 
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Tabell 3. Sammanställning av industriföretag  

 HOLMEN ATLAS 

COPCO 

SSAB ALFA 

LAVAL 

ABB 

Certifieringar ISO 14001, ISO 

50001, ISO 9001, 

FSC, PEFC, 

OHSAS 18001 

ISO 14001 ISO 14001, 

OHSAS 18001 

ISO 14001, ISO 

9001 

ISO 14000, ISO 

14001, ISO/TR 

14025, ISO 14040-45, 

ISO 19011, ISO 

26000, OHSAS 18001 

Hållbarhets-

utmärkelser 

12 st. 

(Företagsindex 

och miljöfonder) 

- 2012 års pris för 

betydande 

insatser inom 

miljöledning 

och återvinning 

av den 

amerikanska 

branschorganisa

tionen American 

Steel 

Manufacturers 

Assosiation 

(SMA) 

- ABB vann 2012 22 

utmärkelser för deras 

sociala-, 

miljömässiga- och 

samhällsengagemang  

Samarbetspartners 

Samhällsengagemang 

Insamlingar 

- ”Atlas Copco 

strävar efter att 

vara en god och 

pålitlig 

samhällsaktör 

och engagerar 

sig i de 

samhällen där 

det är 

verksamt.” 

(Vatten åt alla) 

SOS Barnbyar, 

Clean Town, 

Totalskidskolan, 

The United 

Way, Fill the 

Bus, The Make-

a-Wish 

Foundation, The 

Community 

Foundation of 

Greater 

Muscatine, 

Sverige tar 

matchen 

- PACI, TRAC: 

NEMA, AWEA, 

BRT, NAM, PAC, 

Amnesty 

International, CPM – 

Chalmers University 

of Technology, ICRC, 

IMD, 

Hungerprojektet, 

WBCSD, WWF, 

World Childhood 

Foundation, WEF 

Interna 

uppförandekoder/ 

riktlinjer/policys 

Ja Ja Ja Ja Ja 
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6. Analys 

Följande avsnitt innehåller en jämförelse mellan tidigare forskning, det teoretiska ramverket och 

det empiriska resultatet. Detta presenteras i en analytisk diskussion kring studiens bakgrund och 

problemformulering.   

 

6.1 CSR - tre dimensioner 

Uppsatsen har genomgående utgått från de tre dimensionerna ekonomi, miljö och samhälle, som 

begreppet CSR vanligtvis delas upp i. Enligt Grankvist (2009) gäller det för ett företag som ska 

uppnå långsiktig hållbarhet att få in en balans av de tre olika dimensionerna. Utifrån vår 

empiriska studie kan vi se att alla fyra intervjuade företag idag har kommit så pass långt i sitt 

hållbarhetsarbete att alla dimensioner finns tydligt representerade, både på webbsidan och i 

hållbarhetsredovisningen. Vi kommer nu kortfattat gå igenom de olika företagen utifrån de tre 

dimensionerna. 

  

ICA utgår i sin hållbarhetsredovisning helt och hållet från de tre dimensionerna. De visar på ett 

tydligt sätt att de lägger vikt vid alla tre delar då de går igenom de mål de haft för det gångna året, 

vad utfallet blev och vad nästkommande års mål är inom varje område. Gällande IKEA kan man 

som tidigare nämnt inte utläsa något om den ekonomiska dimensionen. Däremot kan man, både 

på webbsidan och i hållbarhetsredovisningen, läsa om hur de själva arbetar för att minska 

klimatpåverkan och vad de tycker att konsumenterna kan göra för att leva ett hållbart liv i 

hushållet. När det kommer till den sociala delen framgår det att IKEA värdesätter att samarbeta 

med andra organisationer – ett tydligt exempel är att de har startat IKEA Foundation som sköter 

företagets globala stödprojekt. 

  

Holmen började, enligt Strömberg (2013), arbeta med miljöfrågor i ett tidigt stadium. Redan 

sedan början av 1990-talet har de miljöredovisat, med anledning av att Holmen är ett 

industriföretag som berörs av miljöskyddslagar och andra regleringar. Det var dock inte förrän år 

2004 som den första hållbarhetsredovisningen kom där de tog hänsyn även till de sociala och 

ekonomiska dimensionerna. Även Atlas Copco utgår från de tre dimensionerna i sin redovisning 
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av hållbarhetsarbetet. De integrerar hållbarhet i sina verksamhets- och kundfokuserade mål, är 

sparsamma med sina resurser och värdesätter relationerna till alla olika intressenter. 

  

I tabell 2 och 3 som tagits fram, kan vi se att alla tio företag tar upp varje dimension av CSR på 

sina webbsidor. Detta är dock ganska självklart med tanke på att alla företag, förutom KappAhl 

och Hemtex, följer riktlinjerna GRI och Global Compact. Ramverket GRI innefattar nämligen 

riktlinjer som skall följas inom ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter, precis som 

Global Compact. För att få vara medlem i Global Compact måste man varje år skicka in bevis på 

att man följer de tio principerna. Clas Ohlson är det enda konsumentföretaget som följer andra 

riktlinjer än GRI och Global Compact, nämligen CDP, ILO, RoHS och WEEE (bilaga 3). Av 

industriföretagen följer både Atlas Copco och Alfa Laval, förutom GRI och Global Compact, 

även FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, ILO och OECD, medan 

ABB utöver detta även följer The human rights and social policies draw on the Universal 

Declaration of Human Rights och The Social Accountability 8000 Standard. Vikten av att följa 

olika riktlinjer verkar alltså skilja sig inte bara mellan branscherna utan även inom branscherna. I 

och med att majoriteten av undersökta företag är anslutna till Global Compact och/eller andra 

riktlinjer kan vi dock se tendenser på att Steen Knudsens (2011) slutsats om att MNC:s kan dra 

nytta av att ansluta sig till olika CSR-initiativ och riktlinjer stämmer. Alla företag har produktion 

och/eller försäljning i länder runt om i världen, vilket ger dem anledning att ansluta sig till olika 

riktlinjer. Varför Hemtex och KappAhl, i kontrast till Steen Knudsens (2011) antagande, valt att 

inte göra detta trots verksamhet i mindre utvecklade länder kan vi inte svara på. Det kan dock 

förklaras av att varje företag har specifika behov och förutsättningar exempelvis krav från olika 

intressenter och olika resurser. Detta påverkar självklart hur de väljer att agera i frågan om 

hållbarhet, i enlighet med Smiths (2003) slutsats i artikeln Corporate Social Responsibility: 

WHETHER OR HOW? 

 

6.2 Carroll’s Pyramid of Corporate Social Responsibility 

Genom Carroll’s Pyramid of Corporate Social Responsibility kan det utläsas hur pass mycket ett 

företag egentligen ägnar sig åt CSR (Schwartz & Carroll, 2003). Vi har valt att avgränsa oss till 

MNC:s som alla uppnår den första kategorin; det ekonomiska ansvarstagandet. Den andra 

kategorin; det legala ansvarstagandet, är, precis som den första, nödvändig för att ett företag ska 
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kunna verka. Annars hade det inte fått fortsätta agera på marknaden. Vi kan därför med säkerhet 

säga att alla tio valda företag uppnår de två första kategorierna. 

  

Graden av uppfyllelse i den tredje kategorin däremot, den etiska, är svårare att svara på med 

säkerhet. Hela CSR-frågan handlar om etiskt uppförande, och allmänheten förväntar sig att alla 

företag ska vara etiskt korrekta. I varje hållbarhetsredovisning vi har läst har det gått att läsa om 

olika brister i arbetsförhållanden på olika fabriker runt om i världen och hur det fortfarande går 

att sätta mål för minskad miljöförstöring. Med tanke på att varje företag påstår sig jobba för att 

förbättra detta genom att de sätter upp nya mål varje år och på så sätt visar att de är medvetna om 

sina brister anser vi att detta tyder på etiskt uppförande. Vidare har typen av företag betydelse för 

hur det kan uppföra sig etiskt. Ett industriföretag som Holmen, som har majoriteten av sin 

produktion på hemmamarknaden, behöver först och främst sätta upp egna policys och villkor för 

de egna anställda. Ett svenskt konsumentföretag däremot, som typiskt sett outsourcar 

produktionen till andra länder, måste se till att leverantörer och underleverantörer följer 

uppförandekoder och lagstiftningar vilket innebär mycket mer jobb. Beroende på hur företagets 

leverantörskedja ser ut, ser företagets förutsättningar för etiskt uppförande och genomförande 

därför annorlunda ut. Från tabell 2 och 3 kan vi dock utläsa att alla företag, både konsument- och 

industriföretag, har policys och uppförandekoder som alla verksamheter inom företaget måste 

följa. Detta är ett tecken på att även den tredje kategorin uppfylls av alla företag. 

  

Den fjärde och sista kategorin, den filantropiska, handlar om att vara en god medborgare. 

Företaget ska helt enkelt värna om samhället och vara med i olika initiativ och samhällsprojekt 

för att uppnå den sista kategorin, som varken är obligatorisk eller förväntad men uppskattad av 

allmänheten. Här har vi sett tendenser på att konsumentföretagen i större utsträckning satsar på 

samarbeten med andra organisationer än industriföretagen (tabell 2 och 3). Å andra sidan har vi 

endast tagit hänsyn till det vi kunnat utläsa från respektive företags hållbarhetsredovisning samt 

webbsida, vilket betyder att det kan ha skett ett bortfall här då vissa företag kanske valt att inte 

skriva om sina samarbeten. Hos Holmen, Atlas Copco och Alfa Laval kunde vi inte hitta mer 

information än att de påstår sig vara engagerade i samhället, medan alla konsumentföretag tydligt 

skrev ut både samarbetspartners, projekt och intressenter. Detta anser vi vara intressant, då det 

verkar vara viktigare för konsumentföretagen att genom samarbeten visa sig vara engagerad i 
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samhället för att få ett bra rykte vilket stämmer överens med Smiths (2003) antagande om att det 

är viktigare för konsumentföretag att vara extra måna om sitt rykte än industriföretag som inte 

har samma kontakt med slutkonsumenterna. Detta kan dock också vara en marknadsstrategi – 

genom att delta i olika samarbeten kan de marknadsföra hela företaget och inte bara deras CSR-

arbete. Vi anser därför att konsumentföretag i högre grad än industriföretag uppfyller den 

filantropiska delen. 

 

6.3 Företags fyra inställningar till CSR 

Motiv och inställningar till CSR-arbete skiljer sig från företag till företag. Gemensamt för alla 

fyra intervjuade företag, med utgångspunkt i de fyra inställningar till CSR som 

PricewaterhouseCoopers (2008) och SIS (2005) tar upp, är att de alla anser att de jobbar 

proaktivt genom att ta hänsyn till både nutida och framtida behov. För ICA kom påtryckningarna 

för CSR-arbete till en början främst ifrån konsumenter och ägare medan det idag framförallt 

kommer från myndigheter. ICAs hållbarhetsarbete är ett genomtänkt och ständigt pågående 

arbete som företaget jobbar proaktivt med, bland annat genom att vara insatta i samhällsdebatter 

och forskning kring ämnet CSR. Lindvall (2013) berättar dock att de kommunicerar reaktivt; får 

de frågor så svarar de gärna på dem men de berättar helst inte för mycket. Detta kan ha att göra 

med vad Grafström et al. (2008) tar upp om att företag, speciellt marknadsledare som ICA, som 

går ut med lovord om sitt CSR-arbete tar en risk. Om det skulle komma fram att företaget inte 

uppfyller vad de lovat kan det leda till negativa konsekvenser, varför det är viktigt att hitta en 

balans. 

 

IKEAs CSR-arbete inleddes av eget initiativ i slutet av 80-talet. Påtryckningar från intressenter 

var vid den tiden, och är än idag, väldigt få, varför IKEA ser sitt CSR-arbete som proaktivt. 

Skjelmose önskar att fler kunder hade ställt frågor och haft fler åsikter så att IKEA hade kunnat 

få feedback på sitt CSR-arbete. Detta motsäger alltså Smiths (2003) antagande om att 

konsumenter i dagens samhälle vill veta vad företaget bakom en viss produkt eller tjänst tar 

ansvar för. Hur mycket konsumenterna bryr sig beror på vad det är för slags produkt det handlar 

om. När det kommer till industriföretagen nämnde varken Atlas Copco eller Holmen 

slutkonsumenten - de som bryr sig mest om vad de gör är myndigheter och återförsäljare. Smith 

(2003) påstår att konsumentföretag i större utsträckning än industriföretag riskerar ett dåligt rykte 
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till följd av icke-ansvarstagande, men att industriföretag ändå står inför en indirekt risk med 

tanke på dess återförsäljare. Detta stämmer i hög grad överens med vad vi kommit fram till. Vi 

menar att företag i båda branscherna riskerar dåligt rykte i samma grad, men inför olika 

intressenter. I slutändan påverkar det dock inte industriföretagen lika mycket så länge de 

upprätthåller en god relation till sina återförsäljare. Naturligtvis kan dock även återförsäljarna 

råka ut för påtryckningar och bojkotter från konsumenterna, vilket gör att både återförsäljare och 

industriföretag i så fall måsta anpassa sig. Skälet till åtskillnaden i påverkan anser vi har sin 

grund i medias större intresse i frågor som rör konsumentfrågor. 

 

En del av IKEAs proaktiva arbete innefattar det faktum att de applicerar den strängaste 

lagstiftningen på hela sortimentet för att minska problem och risker som kan uppstå på den 

globala marknaden. Holmens CSR-arbete har successivt arbetats fram sedan miljöskyddslagen 

kom år 1969 och de jobbar hela tiden för att förbättra och utveckla arbetet. Genom att uppfylla 

GRI-riktlinjerna och arbeta med olika projekt jobbar företaget enligt Strömberg (2013) proaktivt. 

Även Atlas Copcos hållbarhetsarbete började med miljöfrågor på grund av att de under en längre 

tid varit verksamma runt om i världen. Precis som Holmen jobbar de med GRI-riktlinjerna och 

ser det som en proaktiv inställning till deras CSR-arbete. Atlas Copco ser ett proaktivt CSR-

arbete och strävan att ligga i framkant i utvecklingen av CSR som värdeskapande för företaget. 

  

6.4 CSR - Drivkrafter 

Påtryckningar från olika intressenter var drivkraften till uppstarten av ICAs, Holmens och Atlas 

Copcos CSR-arbete medan IKEAs arbete startade på eget initiativ. ICAs Lindvall (2013) berättar 

även att det började med att man var tvungen att visa att man ägnade sig åt CSR för att skydda 

varumärket; det blev som en PR-aktivitet. På samma sätt påpekar Holmens Strömberg (2013) att 

företagets CSR-arbete ger bonuseffekter och kan stärka varumärket. Löhman & Steinholtz 

(2004) skriver att det är viktigt att bygga upp sitt rykte med eftertanke för att stärka sitt 

varumärke. Holmquist (2013) berättar att det är viktigt för Atlas Copco att arbeta proaktivt med 

CSR-frågor och framförallt just miljöfrågor för att minska risken för dåligt rykte. Detta stämmer 

överens med vad Spar & La Mure (2003) skriver i sin artikel om att två av tre olika faktorer som 

spelar in när påtryckningar kommer utifrån är just varumärke och konkurrensposition.  
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Strömberg (2013) berättar att Holmen bland annat ser sina certifieringar som kvitton på hur de 

sköter sitt CSR-arbete. På så sätt är det lätt att följa upp, och förtroende skapas hos kunderna 

vilket leder till lönsamhet. Borglund et al. (2009) skriver att lönsamhet är svårt att mäta men att 

ett långsiktigt CSR-arbete ökar ett företags värde. Även ICA, IKEA och Atlas Copco påstår att 

det är lönsamt att arbeta med CSR; på både kort och lång sikt ses det som en investering att ligga 

ett steg före. Det handlar om att förebygga och hålla kostnader nere genom bland annat minskad 

energiförbrukning och bra arbetsvillkor. Detta motsäger Spar & La Mures (2003) påstående om 

att den sista faktorn som spelar in är omkostnader att anpassa sig. Inget av företagen verkade se 

kostnader att arbeta med CSR som ett hinder, utan snarare som en investering och därför värt att 

satsa på. 

  

Under intervjuerna framkom att alla fyra företagen, trots en del påtryckningar från olika 

intressenter, har en stark egen ambition att arbeta med CSR-frågor. Att handla i efterhand är 

dumdristigt och ett misstag som lätt kan leda till både försämrat rykte och höga kostnader. 

Kostnader kan minskas genom att använda resurser på rätt sätt och produktiviteten bland 

anställda kan höjas genom att företaget är en god arbetsgivare. Den starkaste drivkraften till 

företagens CSR-arbete är att vara en god medborgare i samhället, att visa att ansvar tas. Gör man 

det skapar företaget en positiv image, kunderna hänger med, varumärket stärks, riskerna minskar 

och lönsamheten ökar. CSR-ansvariga på samtliga fyra företag var överens om att CSR idag är 

ett måste för överlevnad för ett företag av deras storlek.    
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7. Diskussion av hypoteser 

I följande avsnitt följer en genomgång av de hypoteser som genererats. 

 

Konsumentföretag arbetar mer med CSR än industriföretag därför att: 

1. Omfattningen och effekten av påtryckningar från intressenter och media gällande CSR-arbetet 

är större än för industriföretag. 

Påtryckningar på företag sker i olika grad från olika intressenter. För industriföretag kommer 

påtryckningar främst från myndigheter medan konsumentföretag får en stor mängd påtryckningar 

från deras kunder. Vi ser dock en tendens på att omfattningen av påtryckningar från media är 

större för konsumentföretag då deras närhet till konsumenter ger ämnet CSR större utrymme i 

media. Konsumentföretag är mer intressanta för folk i allmänhet, mer publika. Konsumenter har 

en relation till företag som ICA och IKEA men inte i samma utsträckning till industriföretag. 

Media vill komma med information som intresserar så många människor som möjligt och 

effekten av en negativ opinion i konsumentledet blir därför mer omedelbart kännbar för ett 

konsumentföretag än för ett industriföretag. Vi drar slutsatsen att omfattningen och effekten av 

påtryckningar från intressenter gällande CSR-arbetet inte är större för konsumentföretag än 

industriföretag, men att konsumentföretag är mer utsatta för påtryckningar från media. Därmed 

förkastas denna hypotes delvis. 

 

2. De kan i större utsträckning än industriföretag använda sig av CSR som en 

varumärkesstärkande aktivitet. 

För konsumentföretag är det viktigt med ett starkt varumärke på marknaden och i 

varumärkesbyggandet kan CSR användas som en varumärkesstärkande aktivitet. Att de 

undersökta konsumentföretagen i högre grad ägnar sig åt samhällsprojekt beror på att det är 

viktigare för konsumentföretag att vara måna om sitt rykte och varumärke än industriföretag som 

inte har samma kontakt med slutkonsumenterna och uppmärksamhet i media och därmed inte är 

lika sårbara. Genom att engagera sig i olika projekt kan de, förutom att framstå som goda 

medborgare, använda det som en marknadsföringsstrategi för företaget. Å andra sidan nämnde 

även båda industriföretagen att CSR kan vara varumärkesstärkande. Det förefaller rimligt att 

även industriföretag som verkar ”business-to-business” kan dra fördel av detta. Dock är 

målområdet för varumärkeskännedom i det fallet inte främst beläget i konsumentledet, utan 
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bland företagskunder. Att kunna använda CSR som en varumärkesstärkande aktivitet är med 

andra ord lika möjligt för ett industri- som för ett konsumentföretag. Därmed förkastas denna 

hypotes - vi drar slutsatsen att skillnaden ligger i att det är konsumentföretagen som utnyttjar 

denna möjlighet i högre grad. 

 

3. De har en proaktiv inställning till CSR medan industriföretags inställning till CSR är reaktiv. 

ICA, IKEA, Holmen och Atlas Copco anser alla fyra att de har en proaktiv inställning till CSR. 

Alla fyra företag har omfattande webbsidor samt hållbarhetsredovisningar som visar på ett 

proaktivt CSR-arbete genom att de inte bara tar hänsyn till de behov och krav som samhället 

ställer idag utan även vad som kan komma att ske i framtiden. De båda industriföretagen påstod 

sig arbeta proaktivt med CSR eftersom de följer GRIs riktlinjer samt miljöskyddslagar. ICA 

påstod sig arbeta proaktivt då de i förväg vet var alla hållbarhetsfrågor kommer att landa genom 

att delta i olika samhällsdebatter, medan IKEA påstod sig arbeta proaktivt eftersom de arbetar 

med CSR trots få påtryckningar från intressenter och dessutom alltid utgår från den strängaste 

lagstiftningen för att ligga ett steg före. Här ser vi en tydlig skillnad mellan hur industriföretag 

och konsumentföretag ser på proaktivt CSR-arbete. Att endast följa olika riktlinjer innebär enligt 

vår mening inte att man arbetar proaktivt - det visar snarare på en visserligen aktiv inställning, 

där företaget inser och accepterar att man måste förändra sin verksamhet i takt med det utökade 

ansvaret, men inte gör mer än vad som krävs. Industriföretagen tillämpar regelverk och riktlinjer 

och upprättar omfattande redovisningar, men så länge ingen kritik uppstår görs inte så mycket 

mer. Denna attityd måste dock sägas ligga mellan proaktiv och reaktiv. Därmed förkastas denna 

hypotes - vi drar slutsatsen att konsumentföretag har en proaktiv inställning till CSR medan 

industriföretags inställning till CSR är aktiv. 

 

 

  



CSR i konsument- respektive industriföretag – en jämförande studie 

46 

8. Slutsats 

I följande avsnitt presenteras de slutsatser som dragits utifrån analys och diskussion av 

hypoteser.  

 

Efter att ha prövat studiens hypoteser har följande resultat nåtts; de fyra intervjuade företagens 

grad av CSR-arbete skiljer sig åt, men inte enbart på grund av om det är ett konsument- eller 

industriföretag. Slutsatsen att konsumentföretag arbetar mer med CSR än industriföretag kan 

med andra ord inte dras endast utifrån de faktorer som tas upp i hypoteserna. Andra faktorer som 

på basis av studien visat sig ha betydelse för skillnaderna mellan de undersökta företagens CSR-

arbete är följande: 

 

 Företagets storlek.  

 Företagets verksamhet i andra länder. 

 Företagets närhet till konsumenterna. 

 Företagets ekonomiska förutsättningar. 

 Företagets historik och kriser. 

 Företagets vision och mål. 

 

Avslutningsvis vill vi trycka på att varje enskilt företag, konsument- som industriföretag, har 

olika förutsättningar för CSR-arbete och olika faktorer som spelar in. Trots det faktum att CSR är 

frivilligt finns dock förväntningar hos både kunder, samhälle och andra intressenter och varje 

företag måste därför ta hänsyn till de förändringar som sker och krav som ställs. Alla olika typer 

av företag bör arbeta med CSR på eget initiativ och med egen motivation snarare än enbart på 

grund av drivkrafter och/eller påtryckningar från olika intressenter och media. För en varaktig 

framgång ligger det i varje företags intresse att verka på ett sätt som är långsiktigt hållbart för 

alla intressenter och vår gemensamma miljö. 
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8.1 Vidare forskning 

Efter att i denna studie ha jämfört skillnader mellan konsument- och industriföretags CSR-arbete 

har många frågor dykt upp gällande andra typer av företag, varför det skulle vara intressant att 

göra liknande studier med andra typer av företag, såsom tjänsteföretag och till exempel 

internationella managementkonsultföretag. Att inkludera en större mängd företag skulle ge 

studien ett större djup samt mer generaliserbara slutsatser i fler miljöer. Något annat som skulle 

vara intressant är att studera flera års hållbarhetsredovisningar för att se förändringar över tiden, 

och därmed även hur FN:s Global Compact haft betydelse för företagens CSR-arbete genom åren. 

Avslutningsvis har intresse väckts för hur olika intressenter upplever företags CSR-arbete. Hade 

resultatet sett annorlunda ut om vi utgått från ett konsumentperspektiv? Eller ett 

aktieägarperspektiv? Att inkludera olika intressenter i undersökningen hade gett ett intressant 

perspektiv på det hela. 

 

 

  



CSR i konsument- respektive industriföretag – en jämförande studie 

48 

9. Källförteckning 

9.1 Skriftliga källor 

ABB (2013) ABB Group  Sustainability Performance 2012.  

 

ABB (2013) Välkommen till Hållbar utveckling. ABB. 

http://www.abb.se/cawp/seabb361/06a73d1ba21676c8c12572520039c7da.aspx (Hämtad 2013-05-04) 

 

Affärsvärlden (1998) Barnarbete säljer inte. Publicerad 1998-01-14. Hämtad 2013-04-15. 

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article238865.ece 

 

Affärsvärlden (2003) Sandvik och Atlas i miljöskandal. Publicerad 2003-02-19. Hämtad 2013-04-20. 

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2538587.ece  

 

Alfa Laval (2013) Alfa Laval Sustainability Report 2012.  

 

Alfa Laval (2013) Sustainability – A matter of trust. Alfa Laval. 

http://www.alfalaval.com/about-us/sustainability/pages/sustainability.aspx (Hämtad 2013-05-04) 

 

Atlas Copco (2013) Användning av resurser. Atlas Copco. 

http://atlascopco.se/sesv/AtlasCopcogroup/sustainability/environment/resources.aspx (Hämtad 2013-

04-20) 

 

Atlas Copco (2013) Atlas Copco Årsredovisning 2012. 

 

Atlas Copco (2013) Hållbarheten är inbyggd i varje detalj. Atlas Copco.  

http://atlascopco.se/sesv/AtlasCopcogroup/sustainability/index.aspx (Hämtad 2013-05-04) 

 

Atlas Copco (2013) Kort fakta. Atlas Copco. 

http://www.atlascopco.se/sesv/AtlasCopcogroup/ACinsummary/Factsandfigures/index.aspx (Hämtad 

2013-04-20) 



Emy Heilborn & Mika Örtendal 

 

49 

Atlas Copco (2013) Miljö. Atlas Copco. 

http://atlascopco.se/sesv/AtlasCopcogroup/sustainability/environment/ (Hämtad 2013-04-20) 

 

Atlas Copco (2013) Samhällsansvar. Atlas Copco. 

http://atlascopco.se/sesv/AtlasCopcogroup/sustainability/social/ (Hämtad 2013-04-21) 

 

Borglund, Tommy, De Geer, Hans & Hallvarsson, Mats (2008). Värdeskapande CSR: hur 

företag tar socialt ansvar. 1. uppl. Stockholm: Norstedts akademiska förlag 

 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

   

Campbell, John L. (2007). Why Would Corporations Behave in Socially Responsible Ways? An 

Institutional Theory of Corporate Social Responsibility. Vol. 32, No. 3. 946-967. 

 

Carroll, Archie B. & Buchholtz, Ann K. (2012). Business & society: ethics, sustainability, and 

stakeholder management. 8th Ed. Australia: South-Western, Cengage Learning. E-bok. 

 

Cerne, Sofia (2009). CSR: En fluga? eller konsten att tjäna mer pengar i en föränderlig värld. 1 

uppl. Stockholm: Kerasos 

 

Clas Ohlson (2013) Hållbarhetsrapport 2011/12. 

 

Clas Ohlson (2013) Vårt ansvar. Clas Ohlson. 

http://www.clasohlson.com/se/c/v%C3%A5rt-ansvar-%7C-Clas-Ohlson/ourresponsibility 

(Hämtad 2013-05-04)  

 

SIS (2005) CSR - socialt ansvarstagande för företag =: CSR - corporate social responsibility. 1. 

utg. Stockholm: SIS förlag 

 

European Comission (2013) Sustainable and responsible business, CSR guidelines and principles. 

European Commission.  

http://atlascopco.se/sesv/AtlasCopcogroup/sustainability/social/


CSR i konsument- respektive industriföretag – en jämförande studie 

50 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/guidelines-

principles/index_en.htm (Hämtad 2013-04-17) 

 

Grafström, Maria, Göthberg, Pauline & Windell, Karolina (2008). CSR: företagsansvar i förändring. 1. 

uppl. Malmö: Liber 

 

Grankvist, Per (2009). CSR i praktiken: hur företaget kan jobba med hållbarhet för att tjäna pengar. 1. 

uppl. Malmö: Liber 

 

Haglundh, Gunilla & Nilsson, Pia (2000). Bonniers ekonomiordbok: [privatekonomi, 

företagsekonomi, nationalekonomi, EU]. Stockholm: Bonnier 

 

Hemtex (2013) Hemtex Hållbarhetsredovisning 2012.  

 

Hemtex (2013) Vårt ansvar/CSR. Hemtex. 

http://www.hemtex.se/info/estore/infosidor/vart_ansvar/ (Hämtad 2013-05-04) 

 

Holmen (2013) 2012 Årsredovisning med hållbarhetsredovisning. 

 

Holmen (2013) Ekonomisk utveckling. Holmen.   

http://www.holmen.com/sv/Hallbarhet/Ekonomiskt-ansvar/ (Hämtad 2013-04-28) 

 

Holmen (2013) Holmen i korthet. Holmen.   

http://www.holmen.com/sv/Om-Holmen/Holmen-i-korthet/ (Hämtad 2013-04-22) 

 

Holmen (2013) Holmen - en skogsindustrikoncern. Holmen.  

http://www.holmen.com/sv/Om-Holmen/Om-Holmen/ (Hämtad 2013-04-22) 

 

Holmen (2013) Holmen och hållbarhetsarbetet. Holmen. 

http://www.holmen.com/Hallbarhet/ (Hämtad 2013-05-04) 

 



Emy Heilborn & Mika Örtendal 

 

51 

Holmen (2013) Intressentdialog. Holmen.  

http://www.holmen.com/sv/Hallbarhet/Holmen-i-samhallet/Intressenter/ (Hämtad 2013-04-22) 

 

Holmen (2013) Principer för hållbarhetsarbete. Holmen. 

http://www.holmen.com/sv/Hallbarhet/Hallbarhet-i-Holmen/Principer-for-hallbarhetsredovisning-/ 

(Hämtad 2013-04-28) 

 

ICA (2013) ICA-koncernens årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2012.  

 

ICA (2013) ICA tar ansvar. ICA. 

http://www.ica.se/ica-tar-ansvar/ (Hämtad 2013-04-28) 

 

ICA (2013) Om ICA-koncernen. ICA. http://corporate.ica.se/Om-ICA-koncernen/ (Hämtad 2013-04-

22) 

 

IKEA (2013) Energi och resurser. IKEA. 

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/people_and_planet/energy-and-resource.html (Hämtad 

2013-04-22) 

 

IKEA (2013) Fakta och siffror. IKEA. 

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_and_figures/facts_figures.html (Hämtad 2013-04-22) 

 

IKEA (2013) IKEA Group Sustainability Report FY12.  

 

IKEA (2013) Människor och miljö. IKEA.  

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/people_and_planet/index.html (Hämtad 2013-04-22) 

 

IKEA (2013) Människor och samhällen. IKEA.  

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/people_and_planet/people-and-communities.html (Hämtad 

2013-04-22) 

 



CSR i konsument- respektive industriföretag – en jämförande studie 

52 

IKEA (2013) Om IKEA-koncernen. IKEA. 

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_and_figures/about_ikea_group/index.html (Hämtad 

2013-04-22) 

 

Isaacs, Alan & Martin, Elizabeth (red.) (1993). The Oxford dictionary for the business world. 

Oxford: Oxford Univ. Press 

 

KappAhl (2013) KappAhl Hållbarhetsredovisning 2012. 

 

KappAhl (2013) Vårt ansvar. KappAhl. 

http://www.kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Future-Friendly-Fashion---Vart-ansvar/Vision-o-policys/ 

(Hämtad 2013-05-01) 

 

LO-TCO Biståndsnämnd (2010), Mänskliga rättigheter i arbetslivet, ILO:s 8 kärnkonventioner. 

Publicerad 2010. Hämtad 2013-04-08. 

http://www.lotcobistand.org/pdf/ILO_8%20konventioner_webb.pdf  

 

Löhman, Ola & Steinholtz, Daniel (2003), Det ansvarsfulla företaget: corporate social 

responsibility i praktiken. Stockholm: Ekerlid 

  

Merriam, Sharan B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Rev. and 

expanded ed. San Francisco: Jossey-Bass 

 

PricewaterhouseCoopers (2008). CSR - från risk till värde: en skrift om corporate social 

responsibility, CSR. Lund: Studentlitteratur 

 

Regeringen (2013) FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Regeringen. 

http://www.regeringen.se/sb/d/17198/a/209082 (Hämtad 2013-04-18) 

 

Regeringen (2008) Global Compacts tio principer. Regeringen. 

http://www.regeringen.se/sb/d/10894/a/109941 (Hämtad 2013-04-20) 



Emy Heilborn & Mika Örtendal 

 

53 

 

Regeringen (2013) OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Regeringen.  

http://www.regeringen.se/sb/d/17198/a/209039 (Hämtad 2013-04-25) 

 

S. Schwartz, Mark & B. Carroll, Archie (2003), Corporate Social Responsibility: A Three-

Domain Approach, Business Ethics Quarterly, Vol. 13, No. 4, pp. 503 – 530 

 

Saunders, Mark, Lewis, Philip & Thornhill, Adrian (2009). Research methods for business students. 5. 

ed. Harlow: Financial Times Prentice Hall 

 

Smith, N 2003, 'Corporate Social Responsibility: WHETHER OR HOW?', California 

Management Review, 45, 4, pp. 52-76 

 

Spar, D, & La Mure, L 2003, 'The Power of Activism: ASSESSING THE IMPACT OF NGOs 

ON GLOBAL BUSINESS', California Management Review, 45, 3, p. 78 

 

SSAB (2013) Hållbarhetsredovisning 2012. 

 

SSAB (2013) Strategi och styrning. SSAB. 

http://www.ssab.com/sv/Investerare--Media/Hallbarhet/Strategi-och-styrning/ (Hämtad 2013-05-

04) 

 

Steen Knudsen, Jette (2011), Which Companies Benefit Most from UN Global Compact 

Membership? Publicerad 2011-11-14. Hämtad 2013-05-06 

http://www.europeanbusinessreview.com/?p=5280 

 

Sustainable Brand Insight (2013) Ranking Sweden - Sustainable Brand Index™ 2013.  

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sustainablebrandinsight/document/view/ranking-sweden-

sustainable-brand-index-26723 (Hämtad 2013-05-13) 

 



CSR i konsument- respektive industriföretag – en jämförande studie 

54 

Swedin, Daniel (2013), Människohandel i barrskogarna. Publicerad 2013-01-14. Hämtad 2013-

03-24. http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article16120022.ab 

 

Swedish Standards Institute (2013) Vägledning för socialt ansvarstagande (ISO 26000:2010, IDT) 

http://www.sis.se/sociologi-service-f%C3%B6retagsorganisation-och-ledning-och-

administration/f%C3%B6retagsorganisation-och-f%C3%B6retagsledning/allm%C3%A4nt/ss-iso-

260002010 (Hämtad 2013-04-23) 

 

Swedwatch (2003), Svensk inblandning i miljöskandal i Ghana. Publicerad 2003-02-18. Hämtad 

2013-04-06. 

http://www.swedwatch.org/sites/default/files/Svensk_inblandning_i_miljoskandal_i_Ghana_arti

kel_030218_0.pdf  

 

Wallentin, Christer (2006). Ekonomernas uppslagsbok för alla. 9., [rev. och utök.] uppl. Malmö: Liber 

 

9.2 Muntliga källor 

Holmquist, Karin, Intervju: 2013-05-02 

 

Lindvall, Kerstin, Intervju: 2013-04-24 

 

Skjelmose, Jeanette, Intervju: 2013-04-25 

 

Strömberg, Lars, Intervju: 2013-05-02 

  

http://www.swedwatch.org/sites/default/files/Svensk_inblandning_i_miljoskandal_i_Ghana_artikel_030218_0.pdf
http://www.swedwatch.org/sites/default/files/Svensk_inblandning_i_miljoskandal_i_Ghana_artikel_030218_0.pdf


Emy Heilborn & Mika Örtendal 

 

55 

10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1  

Definitioner och begrepp 

Nedan redovisas endast en källa per definition och/eller begrepp. Naturligtvis finns det fler sätt 

att definiera på, men innebörden är densamma. 

 

CSR 

EU-kommissionens definition av Corporate Social Responsibility (CSR): 

“Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 

hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen kräver” 

(Löhman & Steinholtz, 2003:15). 

 

Konsumentföretag 

“Konsument betyder slutgiltig förbrukare” (Wallentin, 2006:258). 

“Företag är en organisation där mänskliga och materiella resurser samordnas för produktion av 

varor och tjänster” (Wallentin, 2006:171). 

 

Industriföretag 

“En industri är ett eller flera företag som producerar varor i fabriker eller utvinner 

naturtillgångar”. “Ett industriföretag har vanligen stora anläggningar, hög grad av mekanisering 

och en specialiserad produktion” (Haglundh & Nilsson, 2000:95). 

 

MNC - Multinational Corporation 

“Ett multinationellt företag är ett företag som har produktionsenheter i mer än ett land...” (Isaacs 

& Martin, 1993:549). 

 

GRI - Global Reporting Initiative 

1997 skapades organisationen GRI - Global Reporting Initiative där intressenter från bland annat 

näringslivet, statliga och ideella organisationer, branschorganisationer och fackföreningar 

tillsammans arbetade fram riktlinjer för hur ett företag kan redovisa sitt CSR-arbete. Ramverket, 



CSR i konsument- respektive industriföretag – en jämförande studie 

56 

GRI Sustainable Reporting Guidelines, ger långsiktiga förslag på hur en hållbarhetsredovning 

ska se ut och vad som skall mätas och rapporteras. Dessutom ser det till att de tre områdena 

ekonomi, miljö och sociala aspekter omfattas i rapporten (Cerne, 2009:84f). 

 

CSR-riktlinjer  

EU-kommissionen råder företag som vill engagera sig i CSR att basera sin tillämpning på de fem 

nedanstående internationellt accepterade riktlinjer och principer (European Commission, 2013): 

 

1. OECD:s riktlinjer för multinationella företag 

OECD:s riktlinjer är rekommendationer för MNCs. Riktlinjerna är frivilliga och syftet med dem 

är att stärka förtroendet mellan företagen, förbättra situationen för utlandsinvesteringar och 

förstärka företagens hållbara utveckling (Regeringen, 2013). 

 

2. ISO 26000:2010 

ISO 26000 lanserades år 2010 och är riktlinjer, formulerade i sju grundläggande principer, för 

socialt ansvarstagande med internationell standard. Standarden har till syfte att hjälpa alla typer 

av företag och organisationer att bidra till en hållbar framtid genom att göra mer än enbart vad 

lagen kräver (Swedish Standards Institute, 2013).  

3. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter 

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter är vägledande principer för ett 

ramverk gällande företag och mänskliga rättigheter som framtogs av FN:s generalsekreterare 

John Ruggie och antogs 2008 av FN:s råd för mänskliga rättigheter (Regeringen, 2013). 

 

4. ILO 

International Labour Organization (ILO) är ett organ inom FN. År 1977 togs riktlinjer fram, vars 

främsta syfte är att främja rättigheterna i arbetslivet och stärka det sociala skyddet och dialogen i 

arbetsrelaterade frågor för internationellt verksamma företag (Cerne, 2009:92). ILO har åtta 

kärnkonventioner som behandlar förenings- och organisationsfrihet, tvångsarbete, diskriminering 

och barnarbete (LO-TCO biståndsnämnd, 2010).  
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5. FN:s Global Compact 

År 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan näringslivet att ta globalt ansvar. 

Denna uppmaning kom att leda till FN:s initiativ “The Global Compact”, tio grundläggande 

principer med syfte att stödja och vägleda företag i sin implementering av CSR. Principerna är 

uppdelade i mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption (Regeringen, 2008). För att 

få bli medlem i detta initiativ krävs att VD i företaget skickar ett brev med ett utlovande om att 

man ska implementera dessa principer i företaget och dessutom årligen skickar in exempel på hur 

man har gjort för att arbeta ansvarsfullt (Cerne, 2009:88f).  
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10.2 Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

När och varför började ni ägna er åt CSR-frågor från första början?  

 

Hur har ert CSR arbete förändrats över tid de senaste åren, anser du att ni har gjort stora märkbara 

skillnader? Vad beror det på? 

 

Man brukar tala om att företag har en passiv, reaktiv, aktiv eller förebyggande inställning till CSR. Hur 

har er inställning till CSR förändrats över tiden? Kan du placera in er i någon av kategorierna? 

 

Drivkrafter 

Påtryckningar kommer från många olika intressenter i samhället gällande företag och dess sociala 

ansvar. Vilka intressenter anser ni påverkar ert CSR arbete mest?  

 

Många undersökningar har gjorts om huruvida CSR är lönsamt eller inte, med många olika resultat. 

Anser ni att CSR är lönsamt för er verksamhet, och i så fall på vilket sätt?  

 

Anser ni att ert CSR-arbete är en viktig del för att stärka ert varumärke och för att klara av 

konkurrensen? Har ni märkt några reaktioner från intressenter sedan ni började med ert CSR-arbete? 

 

Övrigt 

Vilka vänder ni er främst till i hållbarhetsredovisningen? Vilka vänder ni er till på webbsidan? 

 

Vi gör en jämförelse mellan konsumentföretag och industriföretag. Har ni, som 

konsumentföretag/industriföretag, märkt av några skillnader i hur allmänheten ser på ert CSR-arbete 

jämfört med industriföretags/konsumentföretags CSR-arbete? I så fall, vad tror du skillnaderna kan 

bero på? 
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10.3 Bilaga 3 

Förkortningar från tabell 2 och 3 

 

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) 

Better Cotton Initiative (BCI) 

Business Social Compliance Initiative (BSCI) 

Business for Social Responsibility (BSR) 

Carbon Disclosure Project (CDP) 

Ethical Trading Initiative (ETI) 

Folkhälsoinstitutet (FHI) 

Forest Stewardship Council (FSC) 

Global Social Compliance Program (GSCP) 

Global Food Safety Initiative (GFSI) 

International Committee of the Red Cross (ICRC) 

International Institute for Management Development (IMD) 

International Labour Organization (ILO) 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 

Näringslivets miljöchefer (NMC) 

Nätverket för transporter och miljön (NTM) 

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) 

Partnering Against Corruption Initiative (PACI) 

Political Action Committee (PAC) 

Sweden Textile Water Initiative (STWI) 

Textiles 4 Recyclining Intitiative (T4RI) 

The American Wind Energy Association (AWEA) 

The Business Roundtable (BRT) 

The National Association of Manufacturers (NAM) 

The National Electrical Manufacturers Association (NEMA) 

The Sustainable Fashion Academy (SFA) 

Trace International, Inc. (TRAC) 

United Nations High Comissioner for Refugees (UNHCR) 
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Världsnaturfonden (WWF) 

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

 

 


