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Sammandrag 

 

CSR har kommit att bli centralt i många företags strategier. Vissa akademiker hävdar att företag 

söker sig till intresseorganisationer som arbetar med CSR för att förbättra sitt CSR-arbete medan 

andra påstår att det endast är ett sätt att framhäva sitt företag i ett positivt ljus. Till skillnad från 

de många artiklar som skrivits om vad företag kan vinna på medlemskap i intresseorganisationer 

fokuserar denna uppsats istället likt Knudsen (2011) på vilka företag som har något att vinna på 

engagemang i intresseorganisationen The Global Compact. Undersökningen utgår från Knudsens 

påståenden och prövar om dessa stämmer för svenska företag, via intervjuer med fyra företag av 

varierande storlek. Våra resultat pekar mot att påståendena i huvudsak stämmer men att de 

bakomliggande orsakerna varierar när man jämför vår geografiska begränsning mot Knudsens 

mer globala fokus. I våra slutsatser väcker vi även frågan om vilket roll The Global Compact 

spelar på den svenska marknaden och om företag som är aktiva inom Sverige faktiskt har något 

att vinna på att engagera sig i initiativet.  
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1. INLEDNING 

Förutom att bringa vinster till sina ägare förväntas företag idag vara ansvarsfulla och arbeta med 

sin omvärlds bästa i sikte. Corporate social responsibility (CSR), på svenska ofta översatt som 

företags samhällsansvar, har blivit en viktig punkt på många styrelsemötens agendor, vilket även 

gör det till ett viktigt ämne att studera akademiskt. Det finns olika definitioner av vad CSR 

innefattar, men övergripande innebär begreppet att företag har ett ansvar inte bara mot sina ägare 

utan även mot samhället som helhet i frågor gällande t.ex. miljö, arbetsvillkor och korruption 

(Preuss et al. 2009). 

Det är tydligt att CSR arbetas mycket med, men på vilket sätt skilda företag tacklar ämnet är 

väldigt olika, och även många organisationer som fokuserar på området har sprungit upp. Vissa 

av dessa organisationer vill ställa krav på företag världen över och utför aktioner för att påverka 

dem i någon riktning, medan andra organisationer istället försöker stödja företag i ett ämne som 

inte alltid är lätt att behandla. 

De lagar som behandlar CSR skiftar kraftigt mellan olika länder men överlag har den 

industrialiserade världen ofta hårdare bestämmelser. Sverige är ett land som överlag har hårda 

bestämmelser i jämförelse med sin omgivning, vilket leder till att företag som är aktiva i Sverige 

tvingas ha högt fokus på CSR. (Sveriges Riksdag, 2012) (SCB, 2012), (Selnes, 2012). Inom den 

akademiska världen menar vissa att detta leder till att företag söker sig till organisationer som 

arbetar med CSR för att få stöd så att de kan nå de lagstiftade målen (Rasche, 2012), men den 

hårda regleringen kan å andra sidan ha motsatt effekt nämligen att företag inte ser någon nytta i 

att samarbeta med dessa organisationer då de redan agerar efter ett strikt regelverk. 

Det har tidigare utförts studier som syftat till att utröna varför företag väljer att arbeta aktivt med 

CSR, exempelvis Cetindamar och Husoy (2007) som gör en analys med ett globalt fokus av FN 

initiativet The Global Compact (GC). 2011 gjordes även en studie av Knudsen som analyserar 

vilka företag som har mest att vinna på medlemskap i sagda initiativ. The Global Compact är ett 

initiativ där företag frivilligt lovar att arbeta med 10 punkter inom CSR, och får därigenom 

tillgång till ett nätverk av kunskap och kontakter, såväl som en möjlighet att hävda legitimitet för 

sin verksamhet gentemot intressenter. 
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I Knudsens artikel “Company delistings from the UN global compact undersöks vilka attribut 

företag som lämnat UN GC har. Hon nämner I denna artikel att emedan det skrivits en uppsjö om 

vilka fördelar företag kan dra av att ansluta sig är det långt färre arbeten som undersöker vilka 

företag som kan förväntas dra nytta av att ansluta sig (Knudsen, 2011 a). Med hennes 

undersökning som grund testar vi de påståenden hon kommit fram till i sin sammanfattande 

artikel (Knudsen, 2011 b) på svenska företag med förhoppningen att endera bekräfta eller 

avfärda om hennes fynd är aktuella gällande svenska företag.  

  

1.1. Syfte och frågeställning 

Vi kommer i denna uppsats undersöka om det som påstås av Knudsen (2011 a+b) kan styrkas 

eller dementeras med hjälp av intervjuer av svenska företag. 

Knudsen undersökte vilka företag som drar mest och minst nytta av att ansluta sig till CSR 

initiativ. Vi hoppas genom uppsatsen kunna hjälpa företag i frågan kring huruvida det är 

ekonomiskt försvarbart för dem att ansluta sig till GC. 

 

De påståenden som läggs fram av Knudsen som vi kommer att pröva är följande:  

● Initiativet är primärt för större företag då GC kan fylla bristen på statlig reglering 

(governance void) för verksamhet belagd i utvecklingsländer. 

● Mindre företag har svårt att uppfylla de krav som ställs för medlemskap då de har mindre 

möjlighet att utöva påtryckningar mot övriga delar av produktionskedjan.  

● Företag som agerar på en lokal (ofta västerländsk) marknad vinner ofta lite på 

medlemskapet då statlig reglering är befintlig. 

● Medlemskapet är inte värt besväret som rapporteringen medför. 

● För små och medelstora företag blir det extra arbete som rapporteringen medför alltför 

kostsam, särskilt gällande uppföljning av leverantörers verksamhet. 

 

Målet med denna uppsats kan sammanfattas i frågan vilken sorts företag har mest att vinna på 

medlemskap i The Global Compact?  
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 2. TEORI 

 

Teoriavsnittet inleds med att redogöra för vad Corporate Social Responsibility är. Därefter följer 

en genomgång om vilka fördelar företag kan ha av att arbeta med det. För att läsaren skall få en 

bakgrund till varför det är intressant att undersöka vilka företag som kan förväntas dra nytta av 

arbetet. Vi går därefter in närmare på de påståenden som Knudsen (2011a+b) presenterar kring 

vilka företag som kan förväntas dra mest nytta av sitt CSR arbete.  Kapitlet avslutas med en 

teoretisk referensram som kommer ligga till grund för analysen.   

2.1. Vad är CSR? 

Corporate social responsibility betyder enligt Votaw (1972) något men inte alltid samma för alla. 

Detta uttalande belyser att det finns många olika definitioner av vad CSR både innebär för ett 

företag och vad begreppet innefattar idag. Skalar man ned frågan till dess grund hamnar man i 

frågan “Har företag ett ansvar bortom att bringa vinst till sina ägare?”. Många skulle idag 

argumentera att företag har ett vidare ansvar än så, och vid en första anblick kan teorin om att 

företag skall agera etiskt verka enkel. I praktiken kan frågan vara mycket mer komplicerad. 

Schwartz och Saiia lyfter i en artikel i Business & social Review 2012 som exempel på detta 

frågan om Heineken bör bidra med kostsam HIV/AIDS medicin till sina anställda och deras 

anhöriga i drabbade Afrikanska länder när det inte är av ekonomiskt intresse för företaget. Eller 

om det är rätt av UBS-banken att spendera aktieägarnas pengar på att minska sina utsläpp av 

koldioxid, när det inte påverkar deras vinst eller ens är motiverat av lagstiftningen? Hur långt 

sträcker sig ett företags ansvar för omvärlden och vilka intressen skall väga tyngst? (Schwartz, 

M. S., 2012). 

 

Begreppet Corporate social responsibility har långa anor. Den mer moderna formen av idén 

började dyka upp redan under 1950-talet, även om begreppet då fortfarande inte hade samma 

enhetliga namn som vi förknippar det med idag (Carroll, A.B., 1999). Tankegångarna 

utvecklades bl.a. via Freemans A stakeholder approach (1984) där fokus expanderas från att 
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innefatta endast aktieägare till att innefatta intressenter - folk som har påverkan på och/eller blir 

påverkade av företaget. Andra teorier som utvecklades är corporate social performance (CSP) 

och business ethics theory, samt under det senaste årtiondet har röster höjts för att fokus ska 

skifta bort från ansvarsdelen (responsibility). Istället menar bland andra Grayson och Hodges 

(2004) att det viktiga är de möjligheter (opportunities) som öppnas för företagen genom CSR-

arbetet, vilket därmed bör döpas om till Corporate Social Opportunity, CSO. 

 

Nedan nämns två traditionella definitioner av begreppet följt av den definition vi kommer att 

nyttja under fortsättningen av uppsatsen. 

·         “The CSR firm should strive to make a profit, obey the law, be ethical, and be a good 

corporate citizen” (Carroll, A.B., 1991 s. 43) 

·         “The fundamental idea of 'corporate social responsibility' is that business corporations have an 

obligation to work for social betterment.” (Davis, 1973, sid. 312-322) 

 

The Global Compact uttrycker inte tydligt vilken definition av CSR de använder, varken på sin 

egen hemsida, i artiklar eller i uttalanden. Detta är något som en av dess motståndare, Bart Slob 

(2008) vid globalcompactcritics.blogspot.com, kritiserar dem för.  Vår åsikt är att innebörden av 

CSR inte finns klart definierad hos GC på samma sätt som i de två ovanstående fallen, men att 

den istället går att utläsa implicit i de 10 principer som GC uppmuntrar sina deltagare att arbeta 

med inom områdena anti-korruption, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljöfrågor 

(se kapitel 4.1). Vi kommer använda denna kategorisering av CSR under arbetets gång, då den är 

mer praktiskt applicerbar än de teoretiska definitioner som den akademiska världen bidrar med. 

 

 

2.2. Vilka fördelar kan företag vinna på CSR arbete?  

I en artikel av Cetindamar och Husoy (2007 sid. 164) ställde sig författarna frågorna ”Why do 

companies participate in the UN GC and what are the impacts of UN GC on firm performance?” 

Deras slutsats var att företag har en kombination av etiska och ekonomiska anledningar till att 

vara med i GC och aktivt arbeta med CSR. De konstaterade även att intressenter blir mer och 

mer engagerade i företags CSR-arbete och kräver en högre grad av transparens. Deras studie 
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visade vidare att det finns brister i NGO
1
-medlemmars deltagande i GC:s CSR nätverk då de inte 

verkade samverka med företagen. Slutsatsen till deras andra frågeställning gällande företags 

prestation visar att de främsta fördelarna med att vara med i GC initiativet är att knyta nya 

kontakter samt förbättra företagets image. (Cetindamar och Husoy, 2007) 

 

Garriga och Melé (2004) tar upp ett antal orsaker till varför företag väljer att arbeta med CSR. Vi 

har funnit två huvudorsaker som vi finner att tillsammans med Knudsen (2011a) förklarar vad 

företag har att vinna med sitt CSR-arbete. För att förklara hur dessa orsaker är knutna till CSR-

arbete kommer det nedan presenteras hur dessa orsaker påverkar företag samt teorier som 

förklarar kortfattat hur företag kan arbeta med dem. 

2.2.1. CSR som verktyg 

Att använda CSR som ett verktyg, så kallade instrumentella teorier, är en grupp teorier där CSR-

arbete ses som ett strategiskt instrument för att uppnå ekonomisk vinning. Med denna syn på 

företags CSR-arbete antar man att företag endast ska se till att maximera utdelningen till sina 

aktieägare efter det regelverk och etiska seder som råder i landet. (Friedman, 1970). 

Instrumentella teorier har länge setts som väl överensstämmande med verkligheten. Windsor 

(2001) menar att företagsledare ser vinstmaximering som huvudmålet med att arbeta med CSR. 

Garriga och Melé (2004) tar upp tre instrumentella teorier som är relaterade till företags vilja att 

arbeta med CSR så länge det leder till ökad vinst. 

 

Vinstmaximering   

Den första teorin säger att företag kommer vidta de åtgärder som leder till att de kan maximera 

sin vinst. Företaget kommer alltså att välja att genomföra åtgärder för att förbättra sitt CSR-

arbete så länge det medför att företaget kommer öka sin vinst. Dessa åtgärder vidtas helhjärtat 

och företaget försöker inte låtsas som att de gör något utan att faktiskt göra det. Däremot 

kommer företaget inte genomföra CSR-åtgärder om det inte kan leda till att deras vinst ökar. Ett 

exempel som Friedman (1970) via Garriga och Melé (2004)  tar upp är att om ett företag är en 

stor arbetsgivare i en stad kommer de investera pengar i att förbättra staden för att göra det 

lättare att locka till sig anställda. Huvudpoängen med denna teori är som nämnts ovan att sätta 

                                                           
1
 Non-governmental organization. Vår översättning: intresseorganisation 
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företagsvärde som den främsta motiveringen när ett beslut fattas. Detta utesluter emellertid inte 

att andra intressenter gynnas av besluten, men vinstmaximering kommer alltid vara den 

beslutande faktorn vid valet av vilka intressenter företaget vill tillfredsställa. (Garriga och Melé, 

2004) 

 

Strategier för att uppnå komparativa fördelar 

Den andra av de instrumentella teorierna fokuserar på företags vilja att allokera resurser för att 

på så vis uppnå långsiktiga sociala mål och erhålla komparativa fördelar (Garriga och Melé, 

2004). Det finns olika strategier för att uppnå komparativa fördelar. Ett sätt att uppnå dessa är 

genom att genomföra filantropiska investeringar i närområdet (Porter and Kramer, 2002). 

Hart (1995) skriver att företag i framtiden kommer ställas inför nya utmaningar allt eftersom 

jordens resurser sinar. Företag måste arbeta med minskade utsläpp och hållbar utveckling för att 

överleva. Den sista strategin hävdar att företag ska arbeta fram billigare alternativ till sina 

produkter för att på så vis nå utvecklingsmarknader och öka sin omsättning (Garriga och Melé, 

2004). 

 

Orsaksrelaterad marknadsföring 

Företag kan genom att associera sig med etiska- och ansvarsfulla dimensioner öka sin vinst. 

Genom att förknippas med ansvartagande gentemot samhället kan företaget differentiera sig från 

sina konkurrenter. Detta då företag som uppfattas vara ansvarsfulla och pålitliga upplevs erbjuda 

produkter av högre kvalitet. Garriga och Melé (2004) tar upp exemplet att företag som inte 

använder bekämpningsmedel i sina produkter gör ett mycket bättre intryck hos konsumenterna 

än de som gör det. Avsaknaden av bekämpningsmedel skapar alltså mervärde hos produkten 

samtidigt som det bidrar till en bättre miljö. Ett annat sätt att hantera orsaksrelaterad 

marknadsföring är genom välgörenhetsevent som exempelvis att viss del av vinsten går till en 

välgörenhetsorganisation. Även denna aspekt skapar en “win-win” situation då företaget får sälja 

mer eftersom de framstår som hyggliga samtidigt som välgörenhetsorganisationer gynnas av att 

de får bidrag. 
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2.2.2 Integrativa teorier 

Denna grupp teorier ser på hur företag integrerar krav från samhället och hävdar att företag är 

beroende av samhället för att kunna växa eller till och med för att kunna existera (Garriga och 

Melé, 2004). Samhällskrav är enligt teorierna samhällets sätt att integrera med företag, att lyssna 

på dessa krav ger företagen legitimitet och prestige. På grund av detta ska företagsledare arbeta 

aktivt för att integrera samhällskrav i sin strategi. (Sethi, 1975) Dessa teorier fokuserar på att 

hitta och utvärdera vikten av krav som dyker upp från samhället samt att utröna hur företag kan 

hantera dem (Garriga och Melé, 2004). 

 

Problemhantering   

Social lyhördhet är en aspekt av problemhantering som dök upp under 70-talet. Med denna 

menade man att företag förväntas att hantera de problem som dyker upp på grund av deras 

verksamhet men då dessa åtgärder inte räcker hela vägen för att skapa samförstånd med 

samhället måste företag aktivt analysera vilka problem som de förväntas åtgärda innan dessa 

lyfts fram av samhället och blir ett problem i framtiden (Sethi, 1975) Det finns enligt Ackerman 

(1973) ett gap mellan vad samhället förväntar av företag och vad företag tror förväntas av dem. 

Detta gap uppstår ofta i den gråzon som innefattar gärningar som varken är reglerade, olagliga 

eller sanktionerade (Ackerman, 1973). Företagsledare måste i och med detta agera förebyggande 

och aktivt agera för att förutspå vad som förväntas av dem och därigenom ta bort detta gap 

(Carroll, 1999). Enligt Wartick och Rude (1986) består problemhantering av två aspekter; för det 

första används den för att minska risken för att bli överraskad av sociala eller politiska 

förändringar genom att agera som en tidig varning för förändringar. Vid problemhantering följs 

frågor som kan komma att påverka företaget positivt eller negativt. För det andra kan 

problemhantering användas för att utarbeta mer systematisk och effektivare hantering av 

problem genom att agera som en kordinerande och integrerande faktor inom företaget. 

 

Intressenthantering 

Denna grupp teorier riktar sig till företags vilja att tillfredställa sina intressenter som påverkar 

eller är påverkade av företagets policy och praxis. Det finns två grundprinciper till 

intressenthantering. Den första säger att huvudmålet är att uppnå maximalt samförstånd mellan 

samtliga intressenter och företagets mål. Den andra säger att det effektivaste sättet att hantera 
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intressenter bygger på åtgärder som tillfredställer flera intressenter samtidigt. På senare tid har 

ökat tryck på socialt ansvar från NGO:s lett till att företag börjat etablera en öppnare dialog med 

fler intressenter (Garriga och Melé, 2004). 

 

2.3. Vilka företag vinner på medlemskap? 

I två besläktde artiklar från 2011 lyfter Knudsen fram sina resultat gällande vilka företag som har 

något att vinna på engagemang i privata, icke-statliga kontrollfunktioner, med huvudsakligt 

fokus på The Global Compact.  

Hon menar bland annat att när företag skapar kontakt med en utländsk marknad, via egen 

etablering eller sourcing, blir den samtidigt automatiskt socialt inblandad i det landets affärer 

genom bland annat anställda, underleverantörer och statliga organ. Trots geografiskt avstånd till 

hemlandet kan denna inblandning direkt påverka företagets legitimitet i sitt hemland, då 

intressenter i hemlandet förväntar sig att företaget skall agera enligt samma moraliska regler som 

gäller i det egna landet, oavsett om de ligger på helt annan nivå än vad regleringen i det nya 

landet gör.  

Detta kan dock medföra problem för små och medelstora företag som inte har samma möjlighet 

att påverka underleverantörer som större företag, då de senare kan stå för större delen av en 

producents försäljning. Om företaget bara är ett av många kunder är risken stor att det saknas 

tillräckliga incitament för producenten att genomföra förändringar av sina processer som innebär 

säkra kostnader medan de bara riskerar förlust av en mindre kund.  Vidare saknar mindre företag 

ofta de resurser som krävs för att dokumentera och följa upp i ytterligare led av 

produktionsprocessen.  Det kan också nämnas att företag som är baserade i exempelvis 

Östeuropa inte upplever dessa problem i samma utsträckning då lokala intressenter inte fäster 

lika stor vikt vid CSR-frågor. 

Relaterat till det lyfter Knudsen vidare fram att västerländska företag som övervägande agerar på 

sin lokala marknad inte vinner mycket på medlemskapet då statlig reglering inte lämnar 

väsentliga hål som behöver fyllas av ytterligare CSR-engagemang. Istället blir det extraarbete 

som dokumentation och rapportering innebär en börda för företaget utan att bidra med mycket 

ytterligare värde (Knudsen, 2011b). 
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Större företag har dock ytterligare ett hinder jämfört med mindre företag, deras starkare 

möjlighet till påtryckningar av produktionskedjan till trots. Detta stammar från att större företags 

agerande i högre utsträckning observeras än vad mindre utsätts för. Detta speglas också i att stora 

företag har starkare närvaro i The Global Compact än vad små och medelstora företag har.  

Knudsen kan också skönja att olika sektorer upplever större yttre påtryckningar gällande CSR-

arbete än vad andra gör. Detta gäller särskilt företag som är aktiva inom konsumtionsvaror, 

pharmaceutika och företag vars syfte är utvinning av råmaterial. Detta tydliggjordes exempelvis 

vid det välkända BP-oljespillet. Knudsen föreslår att dessa företag kan tjäna på att vara proaktiva 

med sitt CSR-arbete.  

Även Ellen Kallinowsky vid The Global Compact lägger fram tankar om varför företag går med. 

Hon menar att det huvudsakligen är företag från utvecklingsländer som ansluter för 

inlärningsmöjligheterna, medan transnationella företag ofta använder GC för att vinna 

legitimitet. (Cetindamar och Husoy, 2007) 

Knudsen nämner avslutande att mer forskning krävs för att avgöra varför företag, som avlistats 

från GC efter bristande rapportering, gick med till att börja med. Vem tog beslutet om att gå med 

och såg de möjliga fördelar som inte infriades?  

 

2.4. Alternativ till The Global Compact 

Ytterligare ett verktyg som företag vanligen använder för att kommunicera sitt engagemang med 

CSR är ISO 14001. Standarden togs fram redan 1996 av det internationella samarbetsorganet för 

standardisering av processer ISO, och har alltså både funnits längre tid än GC och är dessutom 

mer inarbetat då ISO även arbetat fram standarder för många andra sorters processer. ISO 14001-

standarden är framtagen för att dels operera som ett verktyg för företagen att förbättra sin 

miljöpåverkan men också som ett sätt för dem att kommunicera företagets ansvarstagande i 

miljöfrågor. Utöver 14001 som fokuserar på miljön finns även ISO 26000 vilken istället inriktar 

sig på frågor gällande mänskliga rättigheter. Företag som vill kommunicera socialt 

ansvarstagande och förbättra sitt moraliska ansvarstagande gentemot samhället har alltså val 

mellan flera vägar att gå (Aravind och Christmann, 2011). 
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2.5. Teoretisk referensram 

Större företag har oftare något att vinna på medlemskap i initiativet The Global Compact, menar 

Knudsen. Detta beror på att de i större utsträckning bedriver verksamhet utanför sitt hemland och 

därmed får intressenter även i de länderna. Gentemot dessa förväntas företag bete sig lika 

moraliskt försvarbart som mot intressenter i hemlandet. GC kan i dessa fall fylla det tomrum som 

uppstår då lokal statlig reglering ej ligger på samma nivå som i hemlandet och hjälper företaget 

att hävda sin legitimitet. Detta gäller enligt Kallinowsky särskilt för transnationella företag. 

Eftersom företag är en del av samhället och är beroende av det måste de arbeta aktivt med att 

integrera de krav som samhället ställer på dem i sin strategi. Gör de detta vinner de legitimitet 

och prestige.  

Knudsen påstår att detta förstärks ytterligare då skillnad föreligger mellan stora internationella 

företag och mindre aktörer gällande möjligheter till att positivt ändra beteende i övriga delar av 

produktionskedjan.  

Teorierna visar också att mindre incitament finns för företag som huvudsakligen agerar i 

västerländska ekonomier då befintlig reglering medför att ytterligare legitimitet via 

medlemskapet är marginell. Kopplat till detta ligger också påståendet att vinsten på 

medlemskapet måste vara relaterat till processen som krävs för att vidhålla sin position som aktiv 

i initiativet. Speciellt blir detta aktuellt för mindre företag då ökad arbetsbelastning procentuellt 

påverkar verksamheten mycket större utsträckning, med betoning på kontroller av leverantörer 

vilket ofta är särskilt resurskrävande och samtidigt blir en allt viktigare fråga i 

konkurrenssituationer. 

Företag väljer att arbeta med initiativ som medför en vinstmaximering. De känner litet 

incitament till att arbeta med något som inte leder någon ekonomisk vinning. Företag som 

förknippas med socialt ansvar upplevs erbjuda bättre produkter. Detta kan vara ett incitament för 

företag att ansluta sig till CSR-initiativ.    
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3. Metod  

Kapitlet inleds med en beskrivning av urvalet inför de empiriska studierna, följt av en 

beskrivning av hur vi gått till väga för att utföra intervjuerna. Slutligen beskrivs respektive 

intervju mer i detalj och kapitlet avslutas med en kritisk återblick mot den egna metoden. 

 

Sverige är ett land med en ansvarsfull framtoning, och ligger många gånger före internationella 

krav gällande CSR (Sveriges Riksdag, 2012) (SCB, 2012), (Selnes, 2012). Företag som agerar på 

den svenska marknaden måste därför hålla svensk standard. Eftersom Knudsen inte testat 

skillnader mellan olika branscher har vi valt att filtrera de företag vi ska intervjua efter GC:s 

branschindelning. Vi valde här den grupp i Sverige med flest anslutna medlemmar nämligen 

produktionsindustrin.  

 

För att finna stöd på de påståenden som ligger till grund för uppsatsen utfördes semi-

strukturerade intervjuer med fyra företag som är aktiva inom svensk produktionsindustrin och 

som dessutom är ansluta till Global Compact. Storleken på företagen vi intervjuat varierar från 

litet till stort transnationellt enligt EU:s definitioner (Europakommissionen, 2012), vilket ger 

möjlighet att fånga upp skillnader i företagens svar baserat på deras storlek. Urvalet gjordes 

baserat på listor på företag anslutna till GC, där den största homogena gruppen valdes. Att antalet 

företag blev fyra beror på avsaknad av svar från övriga företag. Frågorna är relaterade till 

Knudsens påståenden och syftar till att styrka eller dementera dessa.  

 

Att intervjuer används som metod istället för kvantitativa undersökningar likt enkäter är för att 

kunna utnyttja flexibiliteten hos intervjuer. Dessa ger möjligheten att nya orsaker som inte 

förutsetts kan upptäckas (Saunders, 2009). Då företagen själva vet bäst hur deras egen situation 

ser ut och hur de upplever medlemskapet i GC anser vi att en flexibel metod är att föredra. Vi har 

följt en frågemall (medföljande som bilaga 1) men har även lämnat fältet öppet för fria 

kommentarer från intervjuobjekten och i de fall svaren vi fått inte varit uttömmande har 

följdfrågor eller uppmaningar givits intervjuobjektet. 
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Den första intervjun utfördes via telefon med den Human Resource-ansvarige på företaget, som 

även hanterar The Global Compact. Telefonen sattes efter att det godkänts av intervjuobjektet på 

högtalarfunktion så att den ena av författarna kunde anteckna samtidigt som den andra 

fokuserade på att införskaffa information. Orsaken till formen av intervju grundades på önskemål 

från intervjuobjektet. 

 

Den andra intervjun skedde i företagets lokaler tillsammans med företagets VD, vilket enligt 

Saunders (2009) kan vara en fördel då personen känner sig tryggare på egen mark. Det stämmer 

även med vår uppfattning då personen upplevdes glad, rak och uppriktig. Intervjun delades upp 

så att en av författarna huvudsakligen ställde frågor medan den andra tog anteckningar och fyllde 

i med frågor om ytterligare information behövdes. Företagets VD svarade klart och tydligt på de 

frågor vi ställde. 

 

Den tredje intervjun utspelade sig även den i lokalerna hos företaget i fråga, i sällskap av 

företagets relativt nytillsatta ansvariga för sustainable development som även hade uppbackning 

av den ansvariga för corporate responsibility. Vi upplevde det som en fördel att det var två 

personer tillgängliga för intervjun, då de delvis varit aktiva i olika delar av organisationen, som 

är av ansenlig storlek. De kunde dessutom komplettera och vidareutveckla varandras svar, samt 

att det upplevdes som att de blev tryggare med varandras uppbackning. Även här gavs den ena 

författaren huvudrollen som intervjuare så att den andra i lugn och ro kunde föra anteckningar. 

 

Den fjärde och sista intervjun utfördes över telefon. Vi gick tillväga på samma sätt som under 

den första intervjun och spelade in efter att vi fått den intervjuades godkännande. Vi fick prata 

med VD:n på företaget då företaget är litet har det främst landat på hans bord att arbeta med GC 

frågor. Att intervjun gjordes över telefon istället för personligen grundas i en geografisk 

olägenhet. 

 

För att komplettera den egenhändigt insamlade data har även data från sekundärkällor använts i 

syfte att ge den bakgrund som krävs för läsaren att förstå uppsatsen i sitt sammanhang. 
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3.1 Felkällor och kritik 

En vanlig kritik som lyfts mot kvalitativa metoder som intervjuer är att de är allför beroende av 

forskarens egna åsikter om vad som är viktigt eller oviktigt. Detta har vi försökt motverka genom 

att ställa breda och generella frågor till de intervjuade personerna. Svaren har sedan relaterats till 

de delar av teoridelen som är applicerbara gentemot svaret, vilket bör leda till minskad påverkan 

från vårt håll. Det brukar även nämnas att studier baserade på intervjuer är svåra att replikera och 

att slutsatserna från ett litet urval inte kan generaliseras till en generell population. Bryman och 

Bell hävdar dock att det tidigare fallet även är ett aktuellt problem inom företagsekonomisk 

forskning vid nyttjande av kvantitativa studier. Vidare menar de att de studerade objekten i en 

kvalitativ studie inte är att se som stickprov från en känd population och slutsatserna är heller 

inte tänkta att vara representativa för en population. Istället är tanken att slutsatserna skall 

generaliseras till teorin (Bryman & Bell 2007). 

Det bör även nämnas att då vårt urval är relativt litet kan det inte ses som helt representerande för 

populationen av svenska företag. Orsaken till att ett mindre antal företag undersökts är brist på 

deltagande från företagens sida, trots att den största homogena gruppen svenska GC-ansluta 

företag valdes. Uppsatsen ger därför endast en fingervisning om hur verkligheten ser ut. 

Två av intervjuerna utfördes via telefon istället för personligt besök. Fördelen med en 

telefonintervju är minskad risk för påverkan från intervjuaren via kroppsspråk, men det ökar 

dessvärre vikten av att inte påverka frågor och svar via rösten. Detta motverkades i största mån 

via råd från Saunders (2009). 

De sammanställda resultaten skickades ut till intervjuobjekten för att säkerställa att inget 

missförståtts under intervjun, och de fick även möjlighet att komplettera intervjun med 

ytterligare information och kommentarer. 
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4. EMPIRI 

Den empiriska delen inleds med en beskrivning av den organisation som vår uppsats behandlar, i 

syfte att läsaren skall ha lämplig bakgrundsinformation inför den kommande analysen. Därefter 

presenteras respektive företag som intervjuats följt av relevanta punkter som framkommit under 

intervjuerna. 

4.1. Bakgrund: The Global Compact 

The UN Global Compact föddes vid ett tal av Kofi Annan 1999, i rollen som generalsekreterare 

vid FN, och blev officiellt startat knappt ett år senare under våren 2000. 

Global Compact är ett frivilligt initiativ främst riktat mot företag med syfte att främja 

medvetenhet och arbete inom fyra områden: Mänskliga rättigheter, anti-korruption, 

arbetsförhållanden och miljöfrågor. Sedan starten har GC vuxit till att numera innefatta nära 

8700 medlemmar i 130 länder varav 7700 av medlemmarna är företag (UN Global Compact, 

2012). The Global Compact är inte en certifiering eller märkning likt ISO 26 000 eller fairtrade, 

och är heller inte tänkt att verka likt hårda regleringar och dela ut straff. Istället är det tänkt att 

verka som plattform och nätverk för lärande opinionsbildning. Best practise och nya lösningar 

ska kunna delas mellan företag samt att FN:s samlade kunskaper om CSR finns tillgängligt för 

medlemmar (UN Global Compact, 2012). GC är tänkt att fungera som ett alternativ mot statlig 

styrning där frivillighet och samarbete är viktigare än straff och tvinga genom sin vilja mot 

någon. Vägen ska istället gå genom organisationellt lärande med dialog mellan flera parter 

(Utting, 2003). 

Förespråkare för The Global Compact talar om att världen ändrats mycket sedan globaliseringen 

slog igenom på allvar; produktion och finans är inte längre kopplade till sina sociala 

sammanhang på samma sätt som tidigare. För att det inte skall resultera i ett än kraftigare 

bakslag mot globalisering än vad som redan är befintligt (t.ex. demonstrationer vid G8, G20 eller  

världsbanksmöten) fyller Global Compact en viktig funktion då den arbetar för att sprida globala 

värderingar. Detta är enligt GC-relaterade globaliseringsförespråkare enda sättet ge 

globaliseringen legitimitet (Matten & Crane, 2003). 
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De ca 1000 medlemmar som inte är företag består av ideella intresseorganisationer och statliga 

organisationer, vilket ger såväl legitimitet till organisationen som kontakter och möjlighet att lära 

för GC-anslutna. GC framhåller även fördelen med tillgång till ett etablerat och standardiserat 

ramverk för CSR-policys och praktisk implementation i företaget (UN Global Compact, 2012). 

Medlemmarna förväntas integrera GCs 10 principer i företagskulturen och det vardagliga arbetet 

såväl som företagsledningen. De förväntas även årligen meddela framsteg inom CSR-arbetet och 

verka för genomskinlighet via ett dokument kallat Communication On Progress (COP). Detta 

kan ske integrerat i företags årsredovisning eller som en separat skrivelse. Om ett företag inte gör 

detta blir det först flaggat som inaktivt och efter två år uteslutet ur GC. Skulle företaget vid en 

senare tidpunkt återuppta rapporteringen är de välkomna tillbaka (UN Global Compact, 2012). 

GC är dock en omdiskuterad organisation. Bart Slob, moderator på nätverket 

www.globalcompactcritics.org, anser att trots att GC inte var menat att fungera som ett substitut 

till regleringar, har det trots allt blivit det till stor del.  Detta eftersom det är uppbackat av FN och 

därmed får stor tyngd och tränger ut andra alternativ. När hård reglering diskuteras kan 

motståndare mot förslaget lyfta fram att det redan finns åtgärder i form av GC (Slob & Kell, 

2008). Även organisationen Public Eye on Davos lyfter fram kritik mot att mekanismer för 

övervakning och sanktioner saknas och att GCs anknytning till FN används till att ge legitimitet 

till företaget utan att några CSR åtgärder vidtagits - så kallad ”bluewashing”. (Public eye on 

davos, 2008). Detta är möjligt då vissa anser att företag mer eller mindre har möjlighet att välja 

vilka av de 10 punkterna de vill fokusera på och fokus är endast på best practice, vilket gör att 

mygel inte uppdagas. Vidare argumenterar den FN-anställde Peter Utting att många företag inte 

har något att vinna från GC då de redan ligger på en för tillfället tillräckligt hög nivå med sitt 

CSR-arbete (Utting, 2003). 

 

  

  

http://www.globalcompactcritics.org/
http://www.globalcompactcritics.org/
http://www.globalcompactcritics.org/
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4.1.1 De 10 principerna 

  

Human Rights 

● Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally 

proclaimed human rights; and 

● Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.   

Labour 

● Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective 

recognition of the right to collective bargaining; 

● Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour; 

● Principle 5: the effective abolition of child labour; and 

● Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.   

Environment 

● Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental 

challenges; 

● Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and 

● Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly 

technologies.    

Anti-Corruption 

● Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including 

extortion and bribery. 

  

http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/humanRights.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle1.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/Principle2.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/labour.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle3.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/Principle4.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle5.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle6.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/environment.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle7.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle8.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle9.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/anti-corruption.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle10.html
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4.2. Intervjuresultat 

4.2.1. Företag A 

Företaget, som har funnits i något tiotal år, är aktivt som producent av delar och lösningar till 

olika kunder inom industrin. De är förutom i Sverige även aktiva i en handfull länder i Central- 

och Östuropa såväl som Ostasien. De har nära 2500 anställda, av vilka ungefär 750 är 

positionerade i Sverige, och en årsomsättning på ca 2,1 miljarder SEK vilket placerar dem i 

klassen stort företag. Miljöansvar tas kortfattat upp på deras hemsida under varje respektive 

affärsområde, med det huvudsakliga budskapet är att lagar efterlevs och att de är ISO-

certifierade. 

 

Företaget har inte upplevt några svårigheter med att uppnå lagstadgade krav i Sverige och har på 

grund av detta heller inte haft något behov av att ta GC till hjälp i denna fråga. Företaget har 

heller inte använt sig av GC för att ta del av information om vilka bestämmelser som råder 

utomlands. Detta då företaget sedan länge har agerat på den internationella marknaden. De har 

svenskar på plats i de länder där de verkar för att se till att organisationen arbetar på samma sätt 

där som i Sverige. Vidare försökte vi utröna huruvida de blivit hjälpta av GC i sitt CSR-arbete 

och om de gjort några förändringar i detta arbete sedan deras inträde i GC-initiativet. Det visade 

sig emellertid att företaget inte gjort några förändringar i detta arbete då de redan uppfyllde mer 

än vad som krävs för att vara del i GC. Företaget har upplevt att deras rykte stärkts till viss del 

hos de kunder som specifikt frågat om de var medlemmar i GC men eftersom företaget inte 

kommunicerar sitt medlemskap någonstans är det endast dessa fåtalet kunder som vet om att de 

är medlemmar. Företaget upplever att stora multinationella kunder anser det viktigt att ha något 

sätt att standardisera sina leverantörers CSR arbete genom att leverantörerna exempelvis är med i 

ett initiativ som GC. Detta är en bidragande men inte avgörande orsak till varför företaget valde 

att ansluta sig, och eftersom de redan uppfyller alla krav ser de GC som ett smidigt sätt att 

kommunicera sitt redan fungerande CSR-arbete. Dessvärre har detta ännu inte fått önskad effekt 

då företaget i dagsläget inte kommunicerar sitt medlemskap. 
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4.2.2. Företag B 

Företaget har lång historia och grundades redan under mitten av 1900-talet. De har drygt 30 

anställda och omsatte drygt 55,8 mkr under 2011 vilket klassar dem som litet bolag. De är aktiva 

inom Sverige och huvudsakligen i närområdet. Deras fokus ligger på mindre och medelstora 

affärer, men de har samtidigt långsiktiga partnerskap med kunder av ansenlig storlek. 

Verksamheten består i att leverera metalldelar i aluminium och zink för montering senare i 

produktkedjan. De skriver på sin hemsida att miljöansvar följs via lagar samt att de arbetar aktivt 

för att minska sin miljöpåverkan. Tillsammans med arbetsmiljö kontrolleras detta genom såväl 

interna som externa revisioner. 

 

Vid intervjun med det andra företaget blev det en viss annan infallsvinkel då företaget redan vid 

första kontakten klargjorde att de endast är med av en anledning, nämligen att en av deras kunder 

begär det för fortsatt samarbete. På grund av detta valde vi att fokusera mer på varför företag är 

så måna om att deras leverantörer ska vara medlemmar i GC. Vi började emellertid med att ta 

reda på om företaget ändå blivit hjälpta av GC på någon punkt. Vi ställde precis som till 

föregående företag frågan om de haft några svårigheter med att nå upp till lagstadgade CSR-krav 

tidigare. Detta hade de inte då de redan innan uppfyllde striktare krav via sina ISO-certifieringar. 

De hade därför inte heller blivit hjälpta av sitt medlemskap. Vidare ville vi ta reda på om 

företaget är aktiva i sitt medlemskap. Vi frågade om företaget bevistat några GC möten vilket det 

visade sig att de inte gjort. Eftersom företaget varken blivit hjälpta eller verkade aktiva i sitt 

medlemskap övergick vi till att utforska varför det ansågs viktigt av en av deras kunder att det 

var medlemmar i GC. Enligt företaget är detta endast för att stora företag vill kunna sätta ett 

kryss i sina protokoll att deras leverantörer är medlemmar i ett CSR initiativ. Stora företag 

efterfrågar standardiserade modeller för enkel mätbarhet. Vidare frågade vi vad som skulle hända 

om de valde att inte gå med på kundens krav på medlemskap. Detta skulle enligt företaget leda 

till att kunden letade reda på en annan leverantör. Eftersom så pass stora kunder har makten att ta 

sina affärer någon annanstans blir leverantörer tvingade att följa deras direktiv eller riskera att 

samarbetet bryts. 
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4.2.3. Företag C 

Företaget har fler än 12 000 medarbetare och är aktiva i mer än 150 länder geografiskt utspridda 

på alla bebodda kontinenter, vilket placerar dem i gruppen stora transnationella företag. I 

dagsläget tillverkar de mest färdiga produkter, men de har lång historia av vara delaktiga i större 

delen av tillverkningsprocessen. Företaget startades redan i början av 1900-talet och har växt 

ansenligt sedan dess. En grundläggande tanke i deras verksamhet gäller i dagsläget effektivitet 

och resursanvändning. De arbetar därför mycket med delar av CSR som en konkurrensfördel 

redan vid produktutvecklingen och har dessutom medverkat till instiftandet av ett prestigefyllt 

pris som ges till personer eller organisationer som bidragit till hållbar utveckling. 

 

Företaget har inte upplevt några svårigheter med att nå upp till lagstadgade CSR krav i Sverige 

utan har sedan länge uppfyllt dessa krav och mer därtill. De tillägger att de ser globala riktlinjer 

som viktigare då de är aktiva i många länder. De har inte tagit hjälp av GC för att uppnå några 

bestämmelser men de anser att globala initiativ som GC är viktiga då de är aktiva i många länder. 

Trots att företaget är aktivt i flera länder har de inte haft någon nytta av GC för att ta del av vilka 

bestämmelser som gäller där utan använder hellre sina egna kanaler för detta. Företaget är aktivt 

deltagande i det lokala GC-nätverket, global compact nordic network. Vidare har företaget inte 

upplevt något generellt tryck från kunder att de ska vara anslutna till GC, men för några specifika 

är det viktig fråga. Eftersom detta företag är ansenligt mycket större än de övriga valde vi att 

fråga om de sätter någon press på sina leverantörer att också ansluta sig. Det visade sig att de inte 

kräver medlemskap i GC men däremot måste alla leverantörer leva upp till deras code of 

conduct. Företaget skyltar heller inte med att de är medlem i GC utan väljer istället att 

kommunicera sina ISO-certifieringar. Anledningen till att företaget valde att ansluta till GC var 

för att vinna konkurrensfördelar och då de redan uppfyllde alla krav anser de att medlemskap i 

GC är ett enkelt sätt att kommunicera sitt CSR-arbete och på så vis uppnå de tänkta 

konkurrensfördelarna. 
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4.2.4. Företag D 

Företag D är ett litet företag med färre än 50 anställda. De har mestadels svenska kunder men 

exporterar även en del. Företaget har egen tillverkning av produkter och köper in det mesta 

material från svenska leverantörer. De har således väldigt liten kontakt med övriga världen i vare 

sig inköps eller försäljningsprocessen. 

  

Företaget har aldrig upplevt några svårigheter med att nå upp till lagstadgade CSR krav i Sverige 

innan de anslöt sig till GC. De har heller inte blivit effektivare i sitt CSR-arbete sedan inträdet. 

Det visade sig under intervjun att företaget valt att ansluta sig eftersom en av deras större kunder 

är med i GC samarbetet och vill därför att även deras leverantörer ska vara anslutna. Företag D 

säger sig inte ha tagit del av någon information som erbjuds dem via sitt medlemskap i GC. De 

känner inte heller att de har några incitament att göra det då de som nämnts ovan redan uppfyller 

alla krav. Vi hade innan intervjun besökt deras hemsida för att se om de kommunicerade sitt 

medlemskap i GC där, vilket de inte gjorde. Vi frågade dem därför varför de inte gör det samt 

om de kommunicerar det någon annanstans. Det visade sig att de hade diskuterat huruvida de 

skulle kommunicera medlemskapet men att de då ansett att GC inte är något som tillför ett 

mervärde, förutom för just den kund som velat att de anslöt sig. De väljer därför hellre att 

kommunicera att de är ISO certifierade då de anser att detta är något kunder lägger större vikt 

vid. Vidare menar de att eftersom de ändå inte arbetar med några projekt relaterade till GC har de 

inget direkt att kommunicera. De uppfyllde som sagt redan lagstadgade krav och hade redan 

tidigare god rutin på detta. Med avseende till detta ser de ingen nytta i att spendera pengar på att 

dra igång kostsamma CSR projekt. Eftersom företaget endast har sin verksamhet i Sverige och 

inte har några planer att expandera utomlands har de inte sett GC som ett verktyg för att 

underlätta expansion utomlands 

. 
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5. ANALYS  

 

Baserat på intervjuerna finner vi att huvuddelen av svaren stärker det påstående Knudsen lägger 

fram gällande att stora företag har mer att vinna på medlemskapet än vad mindre företag har, 

dock inte helt på det sätt som Knudsen menar. Fokus ligger inte, som Knudsen menar, på att fylla 

ett governance void vid verksamhet i utvecklingsländer. Under intervjun med företag A framkom 

istället tydligt att emfas för dem ligger på att åstadkomma standardiserade lösningar på 

legitimitetsproblemet i och med att stor del av deras verksamhet utspelas på en multinationell 

marknad. Viktigt för företaget är att olika lösningar inte skall behövas för varje skild marknad. 

Detta leder till att de verkar för att implementera enhetligt agerande såväl inom det egna 

företaget som hos externa leverantörer. Påståendet stöds ytterligare av ett uttalande under 

intervjun med VD:n vid företag B, som tydligt från början framhöll att deras enda incitament till 

deltagande var de påtryckningar som en av företagets största kunder utövade. Då kunden med 

stor sannolikhet skulle söka sig till någon av konkurrenterna på marknaden kände företaget sig 

tvunget att anpassa sig efter kundens önskemål. Detta uttalande får medhåll av företag D. 

Även företag C uttryckte att det finns vinster via globala initiativ som The Global Compact för 

företag som har aktivitet i flertalet länder. Till skillnad från företag B:s kund ställer de dock inte 

krav på sina partners att de skall vara medlemmar i initiativet, men förväntar sig å andra sidan att 

de skall integrera företagets egen uppförandekod i sin verksamhet.  

Vi vill dock understryka starkt att inget av de företagen vi intervjuat har uttryckt att de anser sig 

vunnit ytterligare legitimitet som ett resultat av sitt deltagande i GC.  

 

Gällande hypotesen att större företag i högre utsträckning kan påverka sina leverantörer finner vi 

visst stöd i vår undersökning. Dock med parentesen att företagen med mindre möjligheter till 

extern påverkan trots detta inte upplevt sig ha problem med att uppfylla kraven som gäller för 

medlemskapet. Att påståendet stämmer är främst tydligt i fallet med företag B vilka som vi 

tidigare har nämnt upplever sig tvingade att delta i initiativet för att inte tappa en av sina största 

kunder. Även företag A och D säger sig känna press från en eller flera kunder att ansluta sig,  

Vår undersökning pekar mot att påståendet gällande att aktörer som är verksamma i 

västerländska ekonomier uppfattar mindre eller till och med inget incitament att ansluta sig 
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stämmer. Detta baserat på intervjuerna med såväl företag B som D, vilka är huvudsakligen aktiva 

på sin lokala marknad i hemlandet och troligen inte skulle vara medlemmar om det inte vore för 

extern påverkan. Påståendet finner ytterligare stöd i uttalandet från företag C, vilket är mer aktivt 

på den internationella marknaden och som anser att standardiserade lösningar klart är att föredra. 

 

Det framkom även under undersökningen att på de minsta företagen (B respektive D) var det 

främst företagens VD som var engagerad i aktiviteter gällande GC. Detta till skillnad från det 

största företaget, företag C, som hade en hel avdelning med uppgift att behandla CSR-relaterade 

processer. Detta leder till att de mindre företagen belastas mer av den obligatoriska rapportering 

som ligger till grund för fortsatt medlemskap. Som kontrast till det konstaterandet ansåg sig ändå 

inte något av företagen vara särskilt tyngda av rapporteringskravet. Det pekar mot att Knudsens 

påstående gällande bördan av rapportering är korrekt men att det är av mindre betydelse.  

 

Om man väger in teorierna om vinstmaximering framkom att företagen B och D inte såg någon 

direkt vinst genom att arbeta med CSR via The Global Compact förutom säkrande av 

kundrelationer. De större företagen som vi intervjuat ansåg å andra sidan att det långsiktigt är en 

bra investering att engagera sig i initiativet som ett led i att kommunicera sitt CSR-arbete och 

därigenom vinna ytterligare legitimitet, vilket ligger i linje med vad Kallinowsky lägger fram.  

 

Baserat på vår undersökning av svenska företag bör de företag som har mest att vinna på att 

engagera sig i initiativet The Global Compact vara: 

Större företag som är aktiva på multinationella marknader, med möjlighet att påverka 

produktionsleden och aktiva CSR-avdelningar som tydligt kommunicerar företagets engagemang 

inom området. 
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6. SLUTSATSER 

Baserat på vår undersökning förefaller den huvudsakliga orsaken till att svenska företag 

engagerar sig i The Global Compact vara i syfte att vinna mer legitimitet till företaget. Det 

framstår som rimligt, särskilt i ljus av att GC själva lyfter fram det som en orsak till varför 

företag ansluter sig. Vad som blir intressant i sammanhanget är dock att inget av de företag vi har 

talat med faktiskt kommunicerar sitt frivilliga engagemang utåt. När vi under intervjuerna 

frågade om företagen upplevde att de vunnit ytterligare legitimitet från sitt deltagande blev svaret 

genomgående att de inte upplevt att det var fallet. Det är vår åsikt att den slutsatsen inte är 

särskilt märklig då man håller i tanke att företagen inte kommunicerar sitt arbete. Vi följde upp 

frågan och hörde oss för gällande planer på att lyfta fram engagemanget mer, vilket endast 

besvarades positivt av ett företag som ämnar nämna initiativet tillsammans med deras ISO-

certifiering när hemsidan uppdateras. Vår uppfattning var dock att ISO var av större vikt i 

sammanhanget än GC.  

 

Något som också framkom tydligt var att inget av företagen ansåg att något extra arbete 

behövdes för att möjliggöra deltagande i GC, utan att de redan sedan tidigare höll sådan hög nivå 

och arbetade aktivt med sitt CSR-arbete att de enkelt kunde ansluta. Då företagen heller inte 

ansåg att den årliga rapporteringen var särskilt betungande, ens bland de små företagen där VD:n 

själv fick sköta hanteringen, är det lättare att förstå varför företagen deltar.  

Det kan diskuteras om just detta är en styrka eller en nackdel för GC. En teori som författarna 

vill lägga fram är just att det är såpass lättillgängligt för företag leder detta till en urvattning av 

betydelsen med medlemskapet. Åtminstone när det gäller möjligheten att få ökad legitimitet via 

dem. Något som fortfarande kan stärka den legitimitet GC kan ge företag är deras koppling till 

FN. 

 

Flera av företagen nämnde att även om de är engagerade i GC så är fortfarande ISO-

certifieringar av större vikt för dem än initiativet. Varför så är fallet tänker vi beror på att ISO är 

ett mer inarbetat koncept då de varit aktiva längre och fått starkare genomslag i såväl 

företagsvärlden som bland gemene man då de certifierar företag i vitt skilda områden, inte bara 

inom CSR. Vidare kan man tänka att motsatt effekt kan ges mot den som vi tidigare beskrev som 
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en möjlighet för GC: att det kostar och är svårare att erhålla en ISO-certifiering ger den mer 

trovärdighet. Att företagen sen är bättre på att kommunicera sina certifieringar än GC hjälper 

uppenbart för att ge dem mer legitimitet via den jämfört med GC-medlemskapet.  

För nystartade företag med vilja att expandera utomlands kan initiativet vara ett bra stöd, då 

företaget kanske inte har etablerat kanaler att skaffa information genom. Vad som talar emot 

detta är dock den roll lite i skymundan som GC har gentemot ISO och att deras roll som 

plattform för lärande inte heller är vitt spridd.  

 

Vi vill påstå att den bild man skönjer efter undersökningen tyder på att The Global Compact inte 

har en viktig eller framträdande roll att spela för svenska företag men att de, kanske till stor del 

på grund av, ändå vinner medlemmar då deltagandet inte är särskilt betungande. Vi vill lyfta 

tanken att det kan bero på någon, eller bägge, av två orsaker. Den ena att ett glapp uppstår i 

kommunikationen eller processen mellan beslutet om att gå med och att man faktiskt blir 

medlem. Detta kan bero på att ansvar ligger på olika personer och själva syftet faller bort mellan 

leden. Den andra är att beslutsfattaren anstränger sig för att framställa företag i god dager och 

därför testar alla chanser som öppnar sig för att sedan gå vidare.  Detta kan leda till att projektet 

rullar vidare utan utvärdering då det inte är särskilt resurskrävande.  

 

Jämfört med Knudsens undersökning anser vi inte att Global compact är primärt för stora 

företag, med motiveringen att påståendet är baserat på deras vinst via fyllnad av ett governance 

void. Däremot håller vi med om att stora företag kan ha mer att vinna än små. 

Vi håller heller inte med om att mindre företag har svårt att uppfylla medlemskapskraven, då de 

överlag oftare agerar på lokala marknader. 

Vi håller med om att företag som är aktiva lokalt på den svenska marknaden ofta vinner lite på 

medlemskapet, dels baserat på befintlig statlig reglering, men också på grund av brist av 

kommunicering av engagemanget.  

Att det extra arbete som krävs för att vara medlem i GC skall vara för tungt gentemot vinsten 

håller vi inte med om, med motiveringen att inget av företagen ansåg det nämnvärt krävande. 

Detta leder samtidigt till att kostnaderna heller inte blir höga, ens för mindre företag. Dock är det 

fortfarande en avvägning om medlemskapet är värt det om de marginella fördelar som företagen 

upplever sig åtnjuta hålls i åtanke.  
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Avslutande vill vi sammanfatta att vad gäller större företag framstår alltså orsaken vara önskad 

ökad legitimitet som ligger till grund för engagemanget, även om de företag vi intervjuat inte 

verkar arbeta med att kommunicera sitt deltagande och kan på så vis inte dra nytta av det. Hur 

ser det då ut för mindre företag? Där verkar istället säkrandet av kundrelationer vara av störst 

vikt och legitimiteten har inte lika stor betydelse. Baserat på det vill vi ställa frågan om vård av 

kundrelationer och externa påtryckningar är orsaken bakom de flesta mindre företagens 

deltagande. Om inte, varför gick företagen med? Detta vore intressant att undersöka mer 

ingående och koppla tillbaka till vad Knudsen undrar i slutet av sin undersökning: “Vem tog 

beslutet om att gå med och såg de möjliga fördelar som inte infriades?” 
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Bilagor 

  

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

·         Använda GC som ett stöd för att uppnå rådande lagstiftning. 

                   Upplever ni att det är svårt att nå upp till lagstadgade mål gällande CSR? 

                   Anser ni att medlemsskap i GC hjälper er att uppnå dessa mål? 

·         Förbättra omvärldens syn på företaget: Om företaget skyltar med gc men engagerar sig inte. 

                   Hur visar ni ert medlemskap i GC? 

                   Hur många möten har ni varit på sedan ni gick med? 

                   Vilka CSR projekt driver ni just nu? 

·         GC som ett hjälpmedel för att expandera utomlands. 

Har ni kunnat ta del av information angående gällande bestämmelser utomlands 

via GC? 

·         För att vinna acceptans i samhället. 

                   Upplever ni att företagets rykte har stärkts genom ert deltagande i GC?             

 Hur, om alls, kommunicerar ni att ni deltar i GC? 

·         Minska enhetskostnad (Lägre utsläppskostnader, mindre spill, lägre energikostnad) 

Har ni med hjälp av GC kunnat minska spill i er produktion? 

Har deltagande i GC minskat era produktionskostnader via. ex. mindre 

energiåtgång eller lägre skatter på utsläpp?  

·         För att effektivisera CSR-arbetet (Tydligare riktlinjer och tillvägagångssätt) 

Hur arbetade ni med CSR innan ni anslöt er till GC? 

Har ert medlemsskap i GC påverkat det arbetet? 

·         För att få nöjdare kunder 

                   Anser ni att era produkter erbjuder mervärde sedan ni blivit aktiva inom GC? 

                   Är CSR en avgörande faktor för era kunder? 

·         Internt tryck för CSR-arbete 

                   Är CSR en viktig fråga för era anställda? 

Är CSR en viktig fråga för era ägare/ledning? 

·         Påtryckningar från intressenter 

Upplever ni förväntningar gällande ert CSR-arbete från er närmaste geografiska 

omgivning? 
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Upplever ni förväntningar gällande ert CSR-arbete från intresseorganisationer t.ex. 

fackföreningar eller greenpeace? 

·         För att få åtkomst till FN:s kunskaper inom CSR 

                   Anser ni att FN erbjuder mycket information gällande CSR? 

                   Är den kunskap som finns att tillgå från FN relevant för er organisation? 

·         För att ta del av GC nätverket 

                   Är ni aktiva och bevistar möten med ert lokala GC-nätverk? 

                   Har ni knutit nya kontakter via GCs nätverk? 

                   Har ni kontakt eller samarbete med andra GC-medlemmar i Sverige? 

·         Kommunicerar ni förbättringar inom CSR på annat sätt sedan ni anslöt er till GC? 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


