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Sammanfattning 

Att Corporate Social Responsibility (CSR) blivit allt vanligare ses främst bland större företag 

där även forskningen har sedan 1990-talet fokuserat på att förklara dessa företags incitament 

till att arbeta med frågan. Men CSR förekommer även bland SMEs, en grupp företag som 

representerar en stor del av världens företag. Studien syftar till att undersöka vilket ansvar 

svenska medelstora företag tar för sin sociala och miljömässiga påverkan på omvärlden, inte 

minst då forskningen premierat större företag men även då medelstora företags karaktärsdrag 

kan ses som en kombination av såväl små som stora företags typegenskaper. I studien har en 

enkätundersökning genomförts för att sammanställa hur många medelstora företag som 

arbetar med CSR-frågor och därpå har tre fallföretag studerats närmare genom semi-

strukturerade intervjuer med företagens hållbarhetsansvariga. Resultatet visar att företagen 

väljer att ta ansvar för sin påverkan och att detta består av ett ekonomiskt, legalt och etiskt 

ansvar.  

Nyckelord: Corporate Social Responsibility (CSR), Sverige, SME, medelstora företag 

Abstract 

Corporate Social Responsibility has become an increasingly reoccurring theme on the agenda 

of larger corporations around the world and a rising amount of research has been focusing on 

the issue since the 1990s. However, CSR does exist amongst SMEs as well; a group of 

companies that represent a vast majority of the organisations around the world. This study 

aims to investigate the responsibility Swedish mid size companies take for their social and 

environmental impact on their surroundings, as previous research indicate that mid size 

companies have a different approach to CSR than larger corporations. Initially, a survey has 

been sent to these companies to find an indication of how common CSR related issues are 

after which a case study has been implemented on three companies, through interviews with 

employees in charge of sustainability issues. The result indicates that companies choose to 

take Corporate Social Responsibility and they do for economic, legal and ethical reasons. 

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Sweden, SME, mid size companies 
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Förord 

Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till de företag vi fått möjlighet att träffa och intervjua, 

era beskrivningar av hur och varför ni arbetar med CSR har betytt mycket för oss i arbetet att 

tolka och analysera olika typer av ansvarstagande. Vi vill även tacka Gunilla Myreteg som 

genom konstruktiv handledning bidragit till ett än mer vidgat perspektiv av CSR och som fått 

oss att resonera kring flertalet olika aspekter. Slutligen riktas ett tack till samtliga opponenter 

som genom arbetets gång bidragit med goda råd och rekommendationer. 

 

Uppsala  

2014-06-01 

 

Camilla Hallberg  Hanna Lovén 
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1. Inledning 

I detta kapitel ges en introduktion till uppsatsen i form av en problembakgrund och 

problemdiskussion. Detta utmynnar sedan i en problemformulering och studiens syfte. 

1.1 Problembakgrund 

I dagens samhälle har frågan om att utveckla ett hållbart samhälle fått ett ökat fokus (WWF, 

2014a). Under det senaste seklet har människor i snabb takt orsakat förändringar på jorden, 

vilket bland annat resulterat i ett utarmat ekosystem och i en del av de klimatförändringar som 

pågår just nu. En debatt kring hållbar utveckling har pågått under de senaste decennierna och 

frågan är viktig om mänskligheten vill “tillfredsställa sina behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att göra detsamma” (WWF, 2014b:16).  

 

När det kommer till företags arbete för att skapa bättre förutsättningar på vår jord träder 

begreppet Corporate Social Responsibility fram, vilket vanligtvis förkortas CSR. Begreppet 

handlar om att företag tar ansvar för den miljömässiga och sociala påverkan företagets 

aktiviteter har på samhället och dess olika aktörer (Cooper och Owen, 2007), där CSR ofta 

definieras som ett ansvar företag väljer att ta utöver den rådande lagstiftningen (Jenkins, 

2006; Falck och Heblich, 2007; Mankelow, 2008; Weber, 2008; Jenkins, 2009; Sprinkle och 

Maines, 2010; Europeiska Kommissionen, 2014). Men att arbeta för att minska miljöpåverkan 

samt påverka samhället i rätt riktning är något som företag gjort sedan århundraden tillbaka, 

dock var det först under 1950-talet som begreppet CSR formades inom den akademiska 

forskningen. Howard Bowen var en utav de första som bidrog till den tidiga forskningen inom 

CSR. Bowens utgångspunkt var att de största företagen påverkar livet för samhällets 

medborgare genom sina handlingar, på grund av deras stora makt vid beslutsfattande (Carroll, 

1999; Garriga och Melé, 2004). 

 

Under 1990-talet började fler och fler företag, inom olika branscher, frivilligt redovisa sitt 

CSR-arbete och i en allt vidare utsträckning rapportera sin påverkan på framförallt miljön 

(Deegan och Unerman, 2011). Att CSR blivit allt vanligare bland större företag tydliggörs 

genom en nypublicerad studie av KMPG (2013) där de studerat hållbarhetsrapporteringen hos 

4100 av världens största företag. Studien visade att 93 % av de 250 största företagen (baserat 

på intäkt) rapporterade sitt CSR-arbete samt att 71 % av samtliga företag i studien 

rapporterade sitt CSR-arbete. Genom att ta steget från att bidra till samhället genom att arbeta 
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med CSR, till att rapportera sitt CSR-arbete, kan företag både hantera och influera 

intressenters attityder och uppfattningar, skapa förtroende och genom positiva relationer 

möjliggöra för fördelar i avseende att generera affärsnytta (Cooper och Owen, 2007). 

1.2 Problemdiskussion 

Ju fler företag som arbetar i en viss riktning, desto större möjlighet är att deras arbete får en 

effekt på samhället (Von Weltzien och Shankar 2011; Morsing och Perrini 2009; Jenkins, 

2006). Att även små och medelstora företag, SMEs1, har en stor möjlighet att påverka 

samhället kan illustreras med följande siffor; år 2007 tillhörde 90 % av världens alla företag 

denna kategori, och dessa sysselsatte närmare 65 % av världens befolkning (Jamali et al, 

2009; Perrini et al, 2007). Tre år senare fanns det i Europa 20 miljoner företag inom kategorin 

SMEs, varav dessa utgjorde 99,8 % av alla företag och sysselsatte två tredjedelar av 

arbetskraften i den privata sektorn, något som visar på SMEs betydande roll i den europeiska 

ekonomin (Svenskt Näringsliv, 2010). 

Tilley (2000) menar att SMEs är mindre versioner av stora företag och att CSR-modeller 

anpassade för stora företag kan skalas ned för att passa SMEs (Jenkins, 2006). Preuss och 

Perschke (2010) motsäger detta då de menar att det kan vara svårt att applicera modeller 

framtagna för stora företag på SMEs, där ett exempel är att medelstora företag har 

karaktäristiska inslag från såväl små som stora företag i CSR-frågor. Exempelvis finns det 

bland större företag ett flertal olika intressenter som har ett varierande engagemang i olika 

typer av CSR-frågor, där stora företag ofta även har samarbeten med olika 

civilrättsorganisationer. Detta skillnad från mindre företag, där ett fokus ligger på de lokala 

intressenterna och det lokala engagemanget i CSR-frågan. Det som utmärker det medelstora 

företaget kan således vara att det ofta involverar medarbetarna men inte har någon tydlig 

lokalförankring vad gäller CSR-arbetet. Andra forskare som studerat SMEs menar också att 

dessa är annorlunda jämfört med stora företag och att de därför inte kan jämföras (Thompson 

och Smith, 1991; Welsh och White, 1981). Det blir därmed svårt att använda den forskning 

                                                

 
1 Förkortning av ‘Small and Medium sized Enterprises’ efter den engelska kategoriseringen av mikro- samt små- 

och medelstora företag (Tillväxtverket, 2014) 
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som gjorts på stora företag när det kommer till medelstora företag, då hur de tar sig an CSR 

tenderar skilja sig åt. 

Trots att CSR blivit ett alltmer välbekant begrepp menar Grafström et al (2008) att det idag 

finns exempel på företag som ”tar sig an CSR utan att reflektera över varför de tar ett socialt 

ansvar eller på vilket sätt de lämpligen bör göra det.” (s.159) Vidare uttrycker Weber 

(2008:247) att det trots vida diskussion bland både akademiker och praktiker saknas en 

generell överensstämmelse över begreppets definition. Översätts begreppet CSR till svenska 

kallas det för företags samhällsansvar (Grafström et al, 2008). Samhällsansvar kan inbegripa 

allt från att uppmärksamma arbetsförhållanden, miljömedvetenhet till att värna om mänskliga 

rättigheter. Vidare kan CSR-arbete vara smalt och brett, allt från enstaka gåvor till välgörande 

organisationer till att omfatta en övergripande företagsstrategi (Mankelow, 2008:2172; 

Jenkins, 2009:21). 

Problemet är att det råder förvirring kring CSR-begreppet i sig och vilket ansvar företag säger 

sig ha när begreppet kommer på tal. Vad innebär CSR för egentligt ansvar för företagen? Likt 

flera forskare (Von Weltzien och Shankar 2011; Morsing och Perrini 2009; Jenkins, 2006) 

menar så kan ett flertal företag bidra till en större kollektiv skillnad på vår planet om de 

arbetar i samma riktning. Då kategorin SMEs utgör en majoritet av världens alla företag där 

medelstora företags karaktäristiska drag är speciella och då det är svårt att applicera forskning 

som fokuserat stora företag blir det intressant att studera vilket ansvar just dessa företag tar 

för sin sociala och miljömässiga påverkan på omvärlden.  

1.3 Problemformulering 

Utifrån ovanstående problemdiskussion formulerar vi vår primära forskningsfråga: 

Vilket ansvar tar svenska medelstora företag för sin sociala och miljömässiga påverkan på 

samhället? 

Forskning visar att CSR-begreppet är välbekant bland företag, men visar även att det råder en 

viss begreppsförvirring och därför ämnar studien undersöka vilken vokabulär företag 

använder. Delfråga 1 lyder därmed: 

Hur definierar företag sitt ansvar gentemot samhället? 
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För att kunna besvara den primära forskningsfrågan är det inledningsvis av betydelse att 

undersöka förekomsten av CSR-arbete bland svenska medelstora företag. Delfråga 2 lyder 

således: 

Hur stor andel svenska medelstora företag arbetar med CSR? 

1.4 Syfte 

Genom att initialt kartlägga svenska medelstora företag som arbetar med CSR är syftet med 

studien att undersöka hur företag definierar sitt ansvar och vilket ansvar dessa tar för sin 

sociala och miljömässiga påverkan på omvärlden. 

2. Teoretisk referensram 

I kapitlet presenteras inledningsvis relevanta begrepp så som CSR och hållbar utveckling. 

Därefter presenteras Carrolls CSR-pyramid där författaren menar att CSR består av ett antal 

ansvarsområden, legitimitetsteorin som förutsätter att det finns ett socialt samspel mellan 

företaget och samhället och slutligen diskuteras den etiska grenen av intressentteorin. Kapitlet 

avslutas med en teorisammanfattning.   

2.1 CSR 

2.1.1 Begreppets innebörd och kritik    

Europeiska Kommissionen definierar CSR som ett koncept där företag på frivillig basis 

integrerar sociala och miljömässiga aspekter i sin näringsverksamhet och i sitt samspel med 

dess olika intressenter. Vidare konstaterar Europeiska Kommissionen att ett socialt 

ansvarstagande handlar om att sträcka sig längre än att endast förhålla sig till rådande 

lagstiftning. Det handlar om att investera i humankapital, miljön och i relationer med 

företagets intressenter (Deegan & Unerman, 2011). 
 

Ordet CSR har en betydelse, men betydelsen kan variera beroende av vem som använder 

begreppet. Somliga syftar till ett juridiskt ansvar, andra till ett socialt beteende med hänsyn till 

ett etiskt ansvar medan en tredje kan se CSR som ett välgörande bidrag (Votaw, 1971 se 

Garriga och Melé, 2004:51-52). Vidare säger forskaren Banerjee (2001) att begreppet CSR är 

för brett för att göras relevant för någon organisation och Göbbels (2002) anser att den 

akademiska debatten och forskningen försvåras av den otydliga definitionen. Bland SMEs kan 
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det vara så att begreppet och innebörden inte förstås eller används (Europeiska 

Kommissionen, 2014). 

2.1.2 Samhällsansvar och företagande 

Grafström et al (2008) har beskrivit den debatt som funnits bland företagare kring CSR. 

Kritiska röster som uppmärksammades i media under våren år 2006 var bland annat Mats 

Qviberg (2006), vd för Investment AB Öresund, som sa: “Sätt stopp för det flummiga 

etikpratet innan det sätter krokben för företagandet i vårt land”. Qviberg menade också att 

företagets roll stöps om och hotar marknadsekonomin om “företag ska utvecklas till privata 

myndigheter genom att öka sitt sociala ansvarstagande”. Han fick stöd av andra företagare 

som Marcus Storch (2006) som bland annat menade att “det är vinstintresset som får 

företagare att tänka långsiktigt, bry sig om sitt rykte, betala räkningar och hålla ingånga 

avtal. Företag som inte ställer upp på CSR-ideologin är därför inte mindre socialt 

ansvarstagande.” Grafström et al (2008) menar dock att det inte är något nytt för vår tid att 

diskutera företags sociala ansvar samt företagens roll i samhället. Socialt ansvar kan ses som 

samhällsansvar, vilket kan tolkas på olika sätt. En tolkning kan vara att “ett företag är skyldig 

att minimera skada på samhället” eller “att företaget bör maximera nyttan för samhället” 

(Grafström et al, 2008:15). 
 

En trend Grafström et al (2008) identifierat är att miljöansvaret tenderat få större utrymme då 

det fått ett ökat fokus i samhället och att CSR kan handla om allt ifrån enklare frågor som 

källsortering och återvinning av papper till mer komplexa frågeställningar så som att CSR kan 

handla om “ett högre krav på miljövänliga produktionsprocesser - oavsett bransch” 

(Grafström et al, 2008:164). CSR tenderar också att handla om företags välgörenhet till 

ideella organisationer, där det idag finns tendenser att företag i högre utsträckning samarbetar 

med dessa organisationer (Grafström et al, 2008). 

2.1.3 Hållbar utveckling 

Ett annat till CSR närbesläktat begrepp är hållbar utveckling, ett begrepp som kom att myntas 

ur Brundtlandrapporten och som därefter enat miljörörelser världen över. Hållbar utveckling 

kan ses bestå av social och ekonomisk utveckling med hänsyn till miljön (FN-förbundet, 

2007) där den klassiska definitionen lyder: “Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 

behov” (Brundtlandrapporten, 1987).  
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2.2 CSR-pyramiden: fyra nivåer av ansvarstagande 

År 1991 publicerade Archie B. Carroll en artikel som ämnade förklara att ett företags 

ansvarsskyldigheter består av ett antal centrala delar. Modellen är sprungen ur att företag inte 

enbart är ålagda ett ekonomiskt och ett juridiskt ansvar för sina handlingar utan att de även 

bär ett etiskt och ett filantropiskt ansvar. Enligt Carroll (1991) utgörs CSR-begreppet av dessa 

fyra ansvarsområden vilka porträtteras i nedanstående pyramid. 

 

 
Figur 1. Carrolls (1991) CSR-pyramid. 

2.2.1 Ekonomiskt ansvar – att sträva efter lönsamhet 

Att företaget har ett ekonomiskt ansvar porträtteras i pyramiden som den lägsta nivån och kan 

sägas utgöra en grundförutsättning för att företaget ska kunna åta sig ytterligare ansvar. 

Ekonomiskt ansvar innebär bl.a. att företaget strävar efter att bli så lönsamma som möjligt, att 

bevara sin konkurrenskraft och att arbeta på ett sätt som maximerar utdelningen per aktie. 
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Vinstmotivet har historiskt sett varit en central drivkraft bland entreprenörer där det med tiden 

utvecklats till att inte enbart fokusera vinst utan att även maximera denna (Carroll, 1991). 

2.2.2 Legalt ansvar – att spela enligt spelets regler 

Utöver det ekonomiska ansvaret har företag även legala ansvarsskyldigheter, en skyldighet att 

förhålla sig till olika lagar och förordningar, att spela enligt spelets regler. I det sociala 

kontraktet mellan företaget och samhället förväntas företaget, i sitt arbete med att uppfylla 

olika ekonomiska mål, handla på ett sätt som faller inom ramen för vad lagstiftningen tillåter 

(Carroll, 1991) vilket innebär att de två ansvarsnivåerna är nära sammankopplade. 

2.2.3 Etiskt ansvar - att handla rättvist 

Till skillnad från den legala ansvarsskyldigheten, där lagar och förordningar explicit uttrycker 

vad som förväntas och krävs av företaget handlar det etiska ansvaret om att företaget förhåller 

sig till olika normer och förväntningar ställda av samhället och dess olika aktörer. Det etiska 

ansvaret är till sin natur mer abstrakt (än jämförelsevis det legala ansvaret) då det omfattar 

samhällets och människors syn på rättvist handlande. Att vara etiskt ansvarstagande innebär 

att axla ett större ansvar än att enbart stå i linje med lagstiftningen, företagen gör något mer 

även om det uttryckligen inte krävs. Det etiska ansvaret kan sägas vara sammanlänkat det 

legala ansvaret då aktuella samhälleliga normer och förväntningar är något dynamiskt och 

föränderligt. Hur samhället och människor ser på etiskt handlande (exempelvis mänskliga 

rättigheter) påverkar givetvis lagstiftarna, som även de är människor i en social värld, och 

således kan sägas att hur lagar och förordningar omformas är beroende av hur samhällets 

normer förändras (Carroll, 1991). 

2.2.4 Filantropiskt ansvar – att bidra till samhällets välfärd 

Högst upp i CSR-pyramiden återfinns det filantropiska ansvaret. Detta kännetecknas av 

företagets vilja att vara en god samhällsmedborgare, att stärka och bidra till samhällets välfärd 

genom att exempelvis donera pengar till utbildning. Det som skiljer det filantropiska ansvaret 

från det etiska ansvaret ligger i hur samhällets förväntningar ser ut. Samhället förväntar sig att 

företaget bidrar med pengar och avsätter sin tid för att exempelvis delta i olika humanitära 

program men om företaget inte gör detta betraktas det inte som icke-etiskt. Det filantropiska 

ansvaret kan därmed, till skillnad från det etiska, ses mer som ett frivilligt åtagande, även om 

det finns förväntningar (Carroll, 1991). 
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2.2.5. Kritik mot CSR och ansvarstagande 

Kritik som riktats mot att företag har flera ansvarsskyldigheter kan återses främst i den 

neoklassiska ekonomiska teorin (Carroll, 1991) där Friedman (1970) förespråkar att företagets 

viktigaste ansvar är det ekonomiska då den huvudsakliga uppgiften är att generera avkastning 

åt företagets ägare. Lantos (2001) menar att då företag vill undvika att skada samhället är det 

nödvändigt för alla organisationer att inneha ett etiskt förhållningssätt, men att det inte är 

berättigat av företag att använda sig av ett filantropiskt synsätt där de gör något gott i 

samhället på aktieägarnas bekostnad. Enligt Lantos (2001) kan företag arbeta med CSR men 

då som en strategi för att skapa lönsamhet där företaget gör något ändamålsenligt som 

genererar välfärd i företaget. 
 

Kritik har även riktats mot CSR-pyramiden där Carroll och Schwartz (2003) besvarat denna 

genom att revidera modellen. De medger att det kan vara svårt att åtskilja de olika nivåerna i 

pyramiden, speciellt mellan stegen filantropi och etik och därför har de vävt in filantropi i det 

etiska ansvaret då filantropi kan tolkas som förväntade handlingar (etik) eller önskvärda 

handlingar (filantropi). En pyramid kan tolkas som en hierarki där pyramidens topp är det 

mest önskvärda, vilket inte var Carrolls (1991) avsikt. Idag ser Carroll och Schwartz (2003) 

pyramidens delar som tre cirklar bestående av ett ekonomiskt, legalt och etiskt ansvar som 

överlappar varandra, där inget ansvar är överordnat något annat. 

2.3 Legitimitetsteorin - det sociala kontraktet 

Legitimitetsteorin är teori som bygger på att företagets relation till samhället påverkar i vilken 

grad företagets handlingar uppfattas som legitima. Utifrån detta synsätt förutsätts att företaget 

påverkas och har en påverkan på den omgivning inom vilket företaget befinner sig i. Teorin 

utgår från att det råder ett så kallat socialt kontrakt mellan företaget och samhället och detta 

kontrakt omfattar olika krav och förväntningar, såväl explicita som implicita, som samhället 

ställer på företaget. Genom att uppmärksamma och tillgodose dessa förväntningar kan sägas 

att företaget upprätthåller det sociala kontraktet och att denna lyhördhet gentemot samhället 

kan skapa eller öka legitimiteten av företagets handlingar (Deegan och Unerman, 2011). 
 

Legitimitet anses vara en resurs som företag är beroende av för att överleva (Dowling och 

Pfeffer, 1975 genom Deegan, 2002). Enligt legitimitetsteorin är incitamenten till att redovisa 

CSR beroende av vilka krav och förväntningar samhället ställer på företaget och att olika 

ekonomiska, politiska och sociala faktorer påverkar vilken information företaget väljer att 
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redovisa. (Deegan och Unerman, 2011; Guthrie och Parker, 1989) Samhället kan dra tillbaka 

sitt sociala kontrakt om de exempelvis anser att företaget inte arbetar på ett godtagbart eller 

legitimt sätt. Detta kan uttrycka sig konkret genom att konsumenternas efterfrågan minskar 

eller helt elimineras, att leverantörerna drar sig tillbaka eller att väljare gör påtryckningar på 

regeringen för höjda skatter eller förändrade lagar (Deegan, 2002). Definitionen av det sociala 

kontraktet kan variera då det råder olika uppfattningar om vilka villkor som finns (Deegan, 

2002). Gray et al (1995) menar att det rättsliga kravet i det sociala kontraktet ger explicita 

villkor i kontraktet medan icke-lagstiftade villkor är de förväntningar som ger uttryck för de 

underförstådda villkoren. Ett företags legitimitet kan bli ifrågasatt av samhället och 

därigenom kan rapportering uppkomma som företagets svar på negativ medial 

uppmärksamhet, specifika tillbud i miljön eller samhället eller låga betyg av 

kreditvärderingsinstitut (Deegan et al, 2000; Deegan, 2002; Patten, 1992). 

2.4 Den etiska grenen av intressentteorin 

Intressentteorin är en teori som ofta dyker upp i samband med CSR och är intressant då den 

menar att det idag syftar till att ta hänsyn till företagets intressenter (Russo och Perrini, 2009). 

Intressentteorin fick sin grund som en etisk teori efter att Freeman år 1984 publicerat boken 

“Strategic Management: a Stakeholder Approach” där han poängterar att ledare i ett företag 

har en förtroenderelation till alla sina intressenter och inte bara sina aktieägare. Freeman 

tolkar intressenter som en grupp med intresse i eller en fordran på företaget, som exempelvis; 

leverantörer, kunder, anställda, aktieägare och det lokala samhället (Garriga och Melé, 2004). 

Enligt den etiska grenen av intressentteorin finns något av en inneboende rättighet hos ett 

företags alla intressenter att bli behandlade jämlikt, oavsett maktförhållanden. Till skillnad 

från den positivistiska grenen av intressentteorin där företag förutsätts lyssna till de 

intressenter som besitter störst inflytande och makt handlar den etiska grenen om att lyssna till 

alla aktörer som kan tänkas ha ett intresse i företaget. Den etiska grenen av intressentteorin ser 

företag som inte enbart tänkta att öka aktieägarnas avkastning utan att istället beakta och 

koordinera samtliga intressenters intressen. Det kan givetvis här uppstå intressekonflikter och 

ledningens uppgift blir då att hantera och balansera dessa olika intressen (Deegan och 

Unerman, 2011). 

2.4.1 Intressentteorins koppling till legitimitetsteorin 

Intressentteorin har i sin helhet stora likheter gentemot legitimitetsteorin då de båda tar sin 

utgångspunkt i att företag är en beståndsdel i ett större socialt sammanhang där företaget har 
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en påverkan på samhället och vice versa. Intressentteorin kan ses som kompletterande då den, 

till skillnad från legitimitetsteorin, fokuserar flera aktörer i samhället och att det utifrån detta 

råder flera sociala kontrakt företaget måste upprätthålla (Deegan och Unerman, 2011). Gray et 

al (1995) menar att det vore inkorrekt att se teorierna som separata då de snarare är 

överlappande och har ursprung ur politisk-ekonomiska teorier. 

2.5 Teorisammanfattning 

Samtliga teorier är intressanta för vår frågeställning där vi ämnar undersöka vilket ansvar 

svenska medelstora företag tar för sin sociala och miljömässiga påverkan på samhället. 

Inledningsvis har det varit av betydelse att lyfta fram CSR-begreppet då det råder delade 

meningar om dess definition och innehåll, bland såväl akademiker som praktiker. Europeiska 

Kommissionen (2014) definierar CSR som ett frivilligt åtagande hos företag att integrera 

sociala och miljömässiga aspekter i verksamheten och i samspel med dess intressenter. Trots 

oenigheter kring vad CSR är menar Deegan och Unerman (2011) att ovanstående definition 

kan ses som den definition det råder störst konsensus kring. När det talas om CSR dyker även 

andra likartade begrepp upp så som företags samhällsansvar (vilket kan ses som en svensk 

översättning) och hållbar utveckling (FN-förbundet, 2007), vilket syftar till social och 

ekonomisk utveckling med hänsyn till miljön. Men det är inte enbart CSR-begreppet det råder 

förvirring kring, även CSR i sig har kritiserats av bland andra Friedman (1970) och Lantos 

(2001) som menar att företagets viktigaste ansvar är att generera avkastning åt företagets 

aktieägare och fokusera lönsamhet, således är det inte legitimt av företagen att fokusera 

aktiviteter som inte tillgodoser aktieägarnas krav. 
 

Carrolls CSR-pyramid ses som ytterst central för studien då den fokuserar olika nivåer av ett 

företags ansvarstagande och hur dessa är sammankopplade. Modellen tar sin utgångspunkt i 

det ekonomiska ansvaret, att företag för att kunna säkra sin existens i framtiden måste 

generera vinst och lönsamhet. I linje med detta har företagen ett legalt ansvar, att de 

aktiviteter som syftar till att skapa vinst och lönsamhet sköts på ett lagenligt sätt. Det etiska 

ansvaret sträcker sig utöver de formella krav lagstiftningen ställer då ett etiskt ansvar handlar 

om att företagen bedriver sin verksamhet med hänsyn till samhälleliga etiska normer, 

värderingar och förväntningar. På pyramidens topp återfinns det filantropiska ansvaret som 

kännetecknas av företagens altruistiska inställning att genom olika aktiviteter stärka och bidra 

till samhällets välfärd. På grund av att det filantropiska ansvaret kritiserats har Carrol och 

Schwartz (2003) reviderat modellen där CSR snarare bör ses som tre sammankopplade cirklar 
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där det ekonomiska, det legala och det etiska ansvaret inryms. Det filantropiska ansvaret har 

istället vävts samman med det etiska ansvaret då de tillsammans tar sikte på dels 

förväntningar från samhället, dels önskvärda handlingar. Även vi har valt att se modellen på 

detta sätt då den bättre speglar olika ansvarsdelar som samverkande och inte konkurrerande. 
 

För att besvara frågan om vilket ansvar svenska medelstora företag tar går det även att 

anknyta till legitimitetsteorin och den etiska grenen av intressentteorin då dessa med fördel 

kan komplettera varandra. Legitimitetsteorin förutsätter att det finns en relation, ett socialt 

kontrakt mellan företag och samhälle, där samhällets förväntningar påverkar företaget och där 

företagets handlingar påverkar samhällets förväntningar (Deegan och Unerman, 2011). 

Legitimitetsteorin skulle dock kunna kritiseras då den endast fokuserar ett socialt kontrakt, det 

mellan företaget och samhället, men även att samhället är något av ett abstrakt begrepp. För 

att konkretisera samhällets förväntningar kan en uppdelning av dess olika aktörer göras. Här 

kommer den etiska grenen av intressentteorin väl till hands då den fokuserar olika aktörer i 

samhället och att dessa har varierande förväntningar på företaget. Enligt Deegan och 

Unerman (2011) finns hos företaget ett etiskt förhållningssätt där företagets intressenter har 

olika åsikter och förväntningar och att dessa bör hörsammas av företaget då det finns något av 

en inneboende rättighet hos samtliga intressenter, oavsett grad av makt och inflytande, att 

behandlas jämlikt.  

3. Forskningsmetod 

Nedan presenteras vårt hermeneutiska förhållningssätt gentemot studien, de 

undersökningsmetoder som valts för att besvara studiens syfte, tillvägagångssättet för 

insamling av material, de urval som gjorts samt studiens operationalisering, reliabilitet och 

validitet. 

3.1 Val av vetenskapligt förhållningssätt 

För denna studie valdes en hermeneutisk inriktning med utgångspunkt att ett företags CSR-

arbete är sprunget ur mänskliga handlingar och att dessa föregås av hur företag ser på sitt 

ansvarstagande. Med hjälp av ett hermeneutiskt förhållningssätt, som bidrar med inte bara det 

vi kan räkna ut på logisk väg och det vi kan iaktta med våra sinnen utan även ett mänskligt 

inkännande, kan vi tolka och försöka förstå andra människor (Thurén, 2010). Det är dock 

viktigt att poängtera att denna typ av tolkningslära har sina svagheter. Då vi ämnade 
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undersöka och förstå medelstora företags ansvarstagande för samhället var det av stor 

betydelse att medvetliggöra att tolkning inbegriper osäkerhet då den påverkas av våra 

värderingar, vår förförståelse men även inom vilken kontext vi befinner oss i (Thurén, 2010). 

Under arbetets gång var det betydelsefullt för oss som författare att diskutera och ta ställning 

till hur vi själva ser på centrala begrepp så som CSR, hållbarhet och samhällsansvar, vilket 

ansvar företag tar och bör ta för att sedan reflektera över hur vår individuella förförståelse kan 

ha påverkat studien. En enad förståelse fanns för att begreppet, oavsett benämning, 

otvivelaktigt är svårdefinierat men att det i ett utgångsläge handlar om att företag tar ett 

ytterligare ansvar (än ett rent vinstdrivande) för den verksamhet som bedrivs och de avtryck 

detta leder till på både människa och miljö. 

3.2 Undersökningsmetod 

Studiens primära frågeställning var att undersöka CSR bland svenska medelstora företag och 

vilket ansvar dessa företag tar, en frågeställning som initialt väckte följdfrågan: vilka företag 

eller snarare, hur stor andel medelstora företag arbetar med CSR? Då ingen tidigare 

genomförd kartläggning fanns att tillgå uppstod ett behov att konkret fastställa detta, något 

som gjordes med hjälp av en webbaserad enkätundersökning vilket är en form av kvantitativ 

metod. Då huvudsyftet med studien dock inte var att fastställa vilka eller hur många 

medelstora företag som redovisar eller arbetar med CSR kan enkäten och dess svarsresultat 

ses som en förstudie. Detta underlag användes sedan för att genomföra ett urval av företag till 

den kvalitativa studien. En kvalitativ metod med fallstudieansats där semi-strukturerade 

intervjuer genomförts ansågs lämplig då studiens huvudsakliga frågeställning krävt en djupare 

förståelse för ämnet (Merriam, 2011; Saunders et al, 2009). 

3.3 Den kvantitativa delen 

3.3.1 Enkätundersökning 

För att kunna besvara delfråga 2 undersöktes genom en webbenkät andelen medelstora företag 

som väljer att arbeta med CSR, dels genom olika typer av aktiviteter men även genom 

rapportering av dessa. För att kartlägga medelstora företag användes databasen Retriever 

Business där en sökning genomfördes utifrån ett antal kriterier. Sökningen utgick från 

Europeiska Kommissionens storleksdefinitioner av företag, se tabell 1 (EU-rekommendation 

2003/361). 
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Företagskategori Anställda Omsättning eller Balansomslutning 

Medelstort < 250 <  € 50 miljoner eller <  € 43 miljoner 

Litet < 50 <  € 10 miljoner eller <  € 10 miljoner 

Mikro < 10 <  € 2 miljoner eller <  € 2 miljoner 

 

Tabell 1. Europeiska kommissionens definition av olika företagskategorier. (2003) 

 

Då Retriever Business enbart erbjöd sökning på omsättning angett i svenska kronor 

omvandlades den europeiska valutan till svenska kronor vilket gav valutakursen (exklusive 

decimaler) 9 (kursen var 8,8933 den 1 april 2014, Riksbanken, 2014). Sökintervallet för 

omsättning blev således 90 - 450 miljoner kronor. Något som togs i beaktning var att 

företagsinformationen i databasen uppdateras vid olika tidpunkter för olika företag. Detta kan 

ha medfört att företag som befunnit sig i den nedre eller övre gränsen för att tillhöra 

klassificeringen medelstort företag, potentiellt skulle kunna ha utvecklats i den ena eller andra 

riktningen och således tillhöra en annan kategori. Det var enbart ett begränsat antal av 

företagen som låg nära de yttre gränserna för att få en annan klassificering, detta kan dock ha 

påverkat vilka medelstora företag som enkäten skickades ut till. 

 

Ett geografiskt bekvämlighetsurval gjordes då sökningen riktades mot Stockholm och 

Uppsala län och bidrar således inte till en statistisk generalisering för hela Sverige. 

Enkätstudien syftade snarare till att lokalisera företag som arbetar med CSR och sedan kunna 

träffa och genomföra en kvalitativ intervju med respondenterna. Stockholm och Uppsala 

representerar även storstäder då de är Sveriges största samt fjärde största stad (SCB, 2014) 

och ger en bild av hur det kan tänkas se ut i det geografiska området då dessa två städer är tätt 

sammanlänkade. Sökningen avgränsades även till aktiebolag samt handels- och 

kommanditbolag i regionen då det var tänkbart att medelstora företag var registrerade i någon 

av de ovanstående bolagsformerna. 
 

Då det tidsmässigt vore ett alltför omfattande arbete att inkludera alla typer av branscher 

valde vi att begränsa oss. Vi valde fyra branscher som under senare år utsatts för stor 

uppmärksamhet i media gällande just olika CSR-frågor. Den sökning vi gjorde inkluderade 

medelstora företag inom detaljhandels-, livsmedels-, elektronik/IT- och läkemedelsbranschen. 
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Detaljhandelsbranschen var intressant då den under senare år fått stor medial uppmärksamhet, 

i synnerhet klädbranschen där kritik riktats mot företags behandling av underleverantörer i U-

länder (Dagens Nyheter, 2013). Inom livsmedelsbranschen finns en påverkan på miljön 

genom långa transportsträckor som uppmärksammats, men även etik inom köttindustrin är ett 

ämne som varit aktuellt i media (Dagens Nyheter, 2014a). Datorer och annan elektronik 

förbrukar energi och kräver återvinning (Svenska Dagbladet, 2003) vilket är en belastning på 

miljön och således motiverar elektronikbranschen. Läkemedelsbranschen kan ha både en 

social och miljömässig påverkan, t.ex genom läkemedelsmissbruk och abnormala 

konsekvenser på djurlivet genom diverse utsläpp. (Dagens Nyheter, 2012; Dagens Nyheter, 

2014b).   
 

Sökningen gav följande resultat av antal medelstora företag i Stockholm och Uppsala län: 

Detaljhandelsbranschen: 79 företag 

Livsmedelsbranschen: 10 företag 

Elektronikbranschen/IT-branschen: 65 företag 

Läkemedelsbranschen samt företag som tillverkar kemiska produkter: 8 företag 

 

Företagen kontaktades via e-post med en förfrågan om de kunde tänka sig att bidra till studien 

genom att svara på en kort enkät. Vi prioriterade e-postadresser som gick till någon av 

följande i företaget: miljö- och kvalitetschef/ansvarig, CSR-ansvarig eller hållbarhetsansvarig 

och i andra hand skickades enkäten till kundservice. Ett flertal av de valda företagen saknade 

kontaktuppgifter och i slutändan skickades enkäten ut till 80 företag (se Bilaga 1). Enkäten 

var tillgänglig under en veckas tid och en påminnelse skickades ut efter halva tiden. Antalet 

enkätsvar blev 15 stycken. Bortfallet kan bero på många anledningar, där tänkbara orsaker 

skulle kunna vara att endast de företag som är intresserade av CSR valde att svara, att 

mottagaren hade en avsaknad vilja att delta i enkätundersökningar alternativt saknade 

kunskap om hur företaget arbetar med CSR och därmed avböjde sin medverkan. 

3.4 Den kvalitativa delen  

3.4.1 Urvalsstrategi 

Ett icke-sannolikhetsurval, närmare bestämt ett ändamålsinriktat urval (Merriam, 2011) 

gjordes då vi med utgångspunkt i enkätundersökningen valde att använda följande kriterier i 

urvalet av företag till fallstudien:  



 20 

• Medelstort företag enligt EU:s storleksdefinition; 

• Tillhör någon av branscherna detaljhandel, livsmedel, elektronik/IT eller läkemedel; 

• Idkar näringsverksamhet i Stockholm och/eller Uppsala län; 

• Företag som har en eller flera CSR-aktivitet/er. 

3.4.1.1 Val av företag 
Vid urvalet av företag till den kvalitativa studien kontaktades primärt de företag som deltagit i 

enkätstudien, sekundärt kontaktades de företag om inte besvarat enkäten. Den kvalitativa 

studien inkluderade slutligen tre företag; två från enkätstudien (från elektronik/IT-branschen) 

och ytterligare ett företag (från läkemedelsbranschen) som inte svarat på enkäten. De företag 

som ingick i urvalet var alla respondenter från Stockholms län, där dessvärre ingen av de 

tillfrågade företagen i Uppsala län var intresserade av att medverka. Ett urval av företag inom 

livsmedel- och detaljhandelsbranschen ämnades även att inkluderas i studien då branscherna 

utgjorde 20 respektive 13 %  av respondenterna i enkätstudien, men på grund av nekande till 

intervju hos ett flertal företag exkluderades bägge branscher. Orsakerna berodde dels på 

företagens tidsbrist, dels på att ansvariga medarbetare nyligen tillträtt sin tjänst och därmed 

inte bildat sig en tillräcklig uppfattning om företagets CSR-arbete. 

 

Utifrån urvalskriterierna valdes tre företag: 

• Itello AB - medelstort företag inom IT-branschen med verksamhet i Stockholm 

• DGC One AB - medelstort företag inom IT-branschen med verksamhet i Stockholm 

• Beta AB 2  - medelstort företag inom läkemedelsbranschen med verksamhet i 

Stockholm 

3.4.2 Semi-strukturerade intervjuer 

I en semi-strukturerad intervju söker forskaren viss information från alla respondenter 

(Merriam, 2011). I denna typ av intervju ville vi utforska vår frågeställning men inte begränsa 

oss till en bestämd ordningsföljd eller ordalydelse. På så sätt gavs möjlighet att svara an på 

situationen i takt med att den utvecklades där vi vid behov kunde ändra ordningsföljden på 

intervjufrågorna för att bättre passa in i samtalet samtidigt som respondenterna fick chans att 

utveckla sina resonemang. En intervjumall med en strikt ordningsföljd sågs inte som lämplig 

                                                

 
2 Med hänsyn till önskemål om anonymitet i studien används genomgående det fiktiva namnet Beta. 
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då många av de begrepp våra respondenter diskuterade i olika utsträckning är 

sammankopplade. Det gick exempelvis inte att undvika att diskutera CSR-begreppet och dess 

betydelse för respektive företag utan att snudda vid frågan om ansvarstagande, inte heller gick 

det klart och tydligt att åtskilja frågor som handlade om rättfärdigande och påverkan från 

olika intressenter då det finns en koppling mellan de olika begreppen. 

3.5 Operationalisering 

Problematiseringen i denna studie tar sikte på vilket ansvar medelstora företag tar för sin 

påverkan på samhället. Teorikapitlet behandlade definitionen av CSR, ansvarsnivåer inom 

CSR, legitimitets- samt den etiska grenen av intressentteorin. Utmaningen bestod här av att 

översätta teoretiska begrepp till ett begripligt språk och vardagliga uppfattningar som 

respondenterna enklare kunde relatera till. De begrepp som användes under intervjun var 

samhällsansvar, rättfärdigande och intressenter. 
 

En intervjumall konstruerades där förenklingarna av de teoretiska begreppen fångades upp 

genom olika frågor. Studiens respondenter var väl förtrogna kring den tvetydighet och 

förvirring som råder kring begreppen CSR/samhällsansvar och hållbarhet. Således 

diskuterades inledningsvis begreppet genom frågorna 1.1 – 1.4 (Bilaga 2) för att undersöka 

hur företaget förhåller sig till terminologin men även för att fånga hur företaget ser på CSR 

och hur företaget resonerar och förhåller sig till sitt CSR-arbete. Vidare undersöktes 

företagets samhällsansvar djupare genom frågor kring olika typer av ansvar, vilket kan 

härledas till Carrolls (1991) CSR-pyramid. Frågorna 1.5 – 1.9 (Bilaga 2) ställdes till 

respondenterna kring företagens syn på sitt ekonomiska, legala, etiska och filantropiska 

ansvar, där exempelvis frågor kring det legala ansvaret handlade om att klargöra hur eller om 

det styr företagens CSR-arbete. 

 

Därefter undersöktes legitimitet, där rättfärdigande är ett ord som tros vara mer begripligt för 

gemene man. För att konkretisera detta ytterligare ställdes frågor kring samhällets 

förväntningar på företaget och hur dessa har uttryckt sig, se fråga 2.1 – 2.4 (Bilaga 2). Att 

prata om ett samhälle i sin helhet kan vara förvirrande men begreppet förklarades under 

intervjun genom att prata om samtliga aktörer i samhället, så som exempelvis kunder, 

leverantörer, ägare, medarbetare och media. Slutligen undersöktes företagets intressenter, 

fråga 3.1 – 3.7 (Bilaga 2), för att klargöra huruvida olika intressenter har någon effekt på 

vilket ansvar företagen tar i CSR-frågor. 
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3.6 Studiens trovärdighet - reliabilitet 

Inom samhällsforskningen är reliabilitet något av ett problematiskt begrepp då människors 

beteenden är föränderliga (Merriam, 2011). I den kvalitativa studien undersöktes tre företag 

inom två branscher. En medvetenhet fanns att studien skulle kunnat uppnå en högre 

trovärdighet genom att öka antalet medverkande företag, både vad gäller den kvantitativa 

delen och den kvalitativa delen av studien. Då intervjuer genomfördes med tre personer på 

olika företag var vi medvetna om att deras tankar och åsikter är subjektiva och att en annan 

bild skulle kunna ha givits av någon i annan befattning på företaget. Ytterligare intervjuer 

med fler personer inom företaget skulle kunna ha bidragit till en bredare bild av hur företaget 

ser på CSR och ansvarstagande men då vi valde att studera fler än ett företag upplevdes, för 

den här studiens omfattning, att en intervju per respektive företag var tillräcklig. En styrka 

fanns i att personer med samma slags tjänst intervjuades, där alla tre respondenter innehar en 

tjänst som involverar ansvar för företagets CSR-arbete och därav besitter relevanta kunskaper. 

Då det kan vara svårt att uppnå hög reliabilitet i en kvalitativ studie försökte vi ändå att 

minska riskerna genom att ställa samma frågor till alla respondenter, med undantag för 

naturliga följdfrågor och frågor som specifikt avsåg någon viktig händelse i företaget. Med 

tillstånd från samtliga respondenter fick vi möjlighet att göra en ljudinspelning under 

intervjuerna, vilket i den efterföljande transkriberingen bidrog till att vi inte gick miste om 

relevant information. Transkriberingarna genomfördes även i nära anslutning till alla 

intervjutillfällen för att dels bearbeta den färska informationen men även för att upptäcka 

eventuell otydlighet i respondenternas svar.  

3.7 Studiens giltighet - validitet 

Validitet handlar om att få informationen giltig, vilket är enklare att åstadkomma i en 

kvalitativ studie då en större närhet finns till det en ämnar studera (Holme och Solvang, 

2012). I vår studie fanns en närhet funnits till företagen och respondenterna då vi genomförde 

personliga intervjuer där vi arbetade efter att balansera ett passivt och aktivt engagemang för 

att inte styra respondenterna i någon riktning. Däremot var vi medvetna om att det kan ha 

rådit bestämda förväntningar mellan oss och respondenterna och att dessa velat svara på ett 

sätt som tillfredsställer vad de kan tro är våra förväntningar på svaren. För att minimera detta 

försökte vi under arbetsprocessen ha ett så öppet förhållningssätt som möjligt där vi inte fäste 

någon vikt vid eller bedömde företagen för hur de arbetar med CSR. 
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4. Empiri 

Nedan presenteras studiens resultat; inledningsvis resultatet från enkätundersökningen, 

därefter presenteras material från intervjuerna med de tre fallföretagen Itello, DGC och Beta. 

4.1 Kartläggning av företags CSR-arbete 

I den kvantitativa delen av studien som syftat till att kartlägga andelen medelstora företag som 

tar ett ansvar genom att arbeta med CSR framkom inget statistiskt generaliserbart resultat. 

Däremot har det gått att identifiera vilka tendenser det finns till företags aktivitets- samt 

rapporteringsnivå när det kommer till CSR i de två regionerna. Av de 80 företag enkäten 

skickades till svarade 15 företag där 10 stycken tillhörde elektronik/IT-branschen, 3 stycken 

tillhörde livsmedelsbranschen, 2 stycken tillhörde detaljhandelsbranschen medan inga företag 

i läkemedelsbranschen svarade. 
 

 
Figur 3. Andelen respondenter som tar ansvar i CSR-frågan. 

 

På den första frågan: “Arbetar ni för att minska företagets miljömässiga och sociala påverkan 

på omvärlden?” svarade 93,33 % (14 informanter) ja, medan 6,67%, (en informant) svarade 

nej. För de som svarade ja på frågan fanns möjligheten att ge exempel på hur de arbetar med 

CSR. De exempel som respondenterna uppgav var följande:  

 

“Återvinning, miljövänliga resor i möjlig mån, grön el.”  

“Vi klimatkompenserar t.ex. våra resor.”  

“Luktreducering, energianvändningsreducering, vattenförbrukningsreducering.”  
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“Källsortering av avfall.” 

 

Vidare frågade enkäten hur många företag som redovisar sitt CSR-arbete, där det visade sig 

att 46,67 % (7 stycken) redovisar sitt arbete i någon form. 

4.2 Itello 

Itello är ett medelstort företag inom IT-branschen med 130 anställda. Företaget tillhandahåller 

en programvara som administrerar pensioner, livförsäkringar och sparande (Spånhed, 2014). 

Intervjun genomfördes med HR-ansvarig Liselott Spånhed som är en av medarbetarna på 

företaget med ansvar och engagemang för företagets CSR-arbete. 

4.2.1 Begreppsdefinition 

Itello har inte någon konkret definition av CSR där Spånhed (2014) menar att begreppet även 

är vagt definierat inom IT-branschen. Även om ingen uttrycklig definition finns och att detta 

är något av en utmaning för företaget menar Spånhed (2014) att det för Itello handlar om 

“frågor som rör jämställdhet, hållbarhet, att göra något praktiskt.”  

4.2.2 Itellos ansvar och arbete 

Itello har sedan cirka tre år tillbaka aktivt arbetat med olika CSR/hållbarhetsfrågor där 

företaget för ungefär ett år sedan satte samman ett råd bestående av medarbetare från olika 

avdelningar. Rådet arbetar med varierande frågor på olika nivåer. På lokal nivå har företaget 

uppmärksammat miljöfrågan i sin vardag där de tidigt ställde sig själva frågan: “Hur kan vi 

jobba med miljöfrågor i vår vardag? Så började vi med att titta på vårt hus. Det fanns 

källsortering, men det var inte källsortering på allting som vi ville. Så då pratade vi med 

företaget som äger huset och sa att vi även ville ta hand om matrester för kompostering.” 

(Spånhed, 2014). Då ägaren till fastigheten uttryckte att det inte fanns något utrymme för 

utökad källsortering stötte Itello till en början på motstånd, något som förändrades när 

företaget samlade och engagerade andra företag i fastigheten och därpå genom en skrivelse 

lyckades få sin vilja igenom. Förutom den utökade källsorteringen har företaget även arbetat 

med att ta in olika föreläsare där de anställda fått chans att lära sig mer om ett klimatsmart 

levnadssätt, detta då en så enkel sak som att välja livsmedel i säsong är något som i allra 

högsta grad påverkar miljön. 
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Utöver att arbeta med miljöfrågor i vardagen menar Spånhed (2014) att det Itello främst 

förknippar med CSR är det engagemang företaget haft i ett sjukhus i Malawi, Afrika. 

Projektet tog sin början något slumpartat när en professor vid Karolinska 

Universitetssjukhuset (vilket samarbetade med sjukhuset i Malawi) hade identifierat en 

avsaknad av datorer och därpå tog kontakt med Itello för att se om företaget hade tillfälle att 

skänka av sina resurser. Itello såg då en möjlighet att bistå med ett antal funktionsdugliga 

datorer som inte längre uppnådde företagets behov och krav på teknisk prestanda samtidigt 

som företaget fick chans att göra något gott. Som Spånhed (2014) uttrycker: “Vi byter ut våra 

datorer med jämna mellanrum och då har vi sett till, det vi har varit väldigt noggranna med 

är, vad har de för behov? Vad är det de behöver därnere? Det är viktigt att vi inte bara 

skickar ner ett antal lösenordskyddade datorer som dom inte kan använda, det skulle inte 

kännas meningsfullt. Framförallt inte för dom, eller för oss heller.”  

 

Vidare arbetar företaget aktivt för att öka det lokala engagemanget där de anställda kan få 

avsätta tid för att frivilligt någon gång per år få chans att arbeta för ett välgörande ändamål. 

Något specifikt ändamål har företaget inte funnit än men det skulle kunna vara ett projekt 

liknande exempelvis organisationen Ung Cancers verksamhet där personer frivilligt hjälper 

till att pärla armband. Spånhed (2014) menar att de anställda är en viktig resurs för företaget 

och att “...vi på bolaget har en tanke kring att den här typen av engagemang gör att man mår 

bra, vilket gör att man jobbar bättre.” Företaget är engagerade i olika hållbarhetsfrågor vilket 

drivits fram av ett antal enskilda medarbetares intresse där det idag även hos företagets ägare 

finns en acceptans i att de anställda avsätter tid för den här typen av frågor. Även om de 

anställdas engagemang fortfarande är drivande så menar Spånhed (2014) att företaget dock 

inte kan anta att alla medarbetare vill delta och engagera sig utan att detta bör vara ett 

frivilligt åtagande.   

4.2.3 Ett ansvar gentemot samhället och olika intressenter 

Företaget anser att det är viktigt att de arbetar på ett hållbart sätt mot sina kunder och 

medarbetare då dessa är de i samhället företaget främst interagerar med. Däremot finns en 

medvetenhet i att deras CSR-aktiviteter i viss mån styrs av företagets lönsamhet. Spånhed 

(2014) menar att: “Det är klart att det är lättare att få gehör för frågor om det går bra för 

bolaget. Tyvärr är det ju den typen av frågor som man skär i om det inte går bra.” Vidare 

säger Spånhed (2014) att de inte heller kan se att CSR-arbetet gör att företaget i sig når en 

bättre lönsamhet och att de inte kan göra den kopplingen då de inte valt att räkna på det sättet. 
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Itello upplever inte några formella krav, så som lagstiftade, att arbeta med CSR-frågor men 

Spånhed (2014) menar att de sociala frågorna, jämställdhetsfrågorna, visserligen regleras 

genom kollektivavtal men ändå är frågor företaget aktivt arbetar med. Spånhed (2014) 

förtydligar att: “Det (att arbeta med CSR) är inget som ligger utifrån på oss utan det här är 

något som är frivilligt från oss.” 

 

Spånhed (2014) anser inte att företaget i sig upplevt påtryckningar från samhället att de ska 

arbeta specifikt med vissa CSR-frågor, däremot upplever hon att samhället ser på frågan som 

viktig. Det finns inte några konkreta riktlinjer “där man satt upp mål att vi ska jobba med 

detta (CSR) och göra så här och så här. Det finns inte. Det finns en förväntan att vi ska jobba 

med de här frågorna.” (Spånhed, 2014). Att det funnits en förväntan på Itello kan ses i att 

företaget, efter att ha upplevt en efterfrågan bland kunder, arbetat fram en miljöpolicy vilket 

Spånhed (2014) menar blivit till något av en hygienfaktor idag. Även om kunderna inte ställer 

några specifika krav på hur Itello utformar sitt CSR-arbete är det viktigt för kunderna att 

företaget dokumenterar det de gör, det vill säga följer upp företagets policy. Itello har ingen 

omfattande kundkrets men varje kund är viktig i sig och enligt Spånhed (2014) rangordnas 

just kunden som företagets viktigaste intressent. Därefter återfinns medarbetare, ägare och 

leverantörer.  

 

Den fördel som Spånhed kan se av företagets CSR-arbete är i anställningsintervjuer. “Jag 

märker att det glimmar till av intresse när jag berättar om det vi jobbar med. Det finns ju 

liksom en möjlighet att attrahera personal, det här är viktigt och det här jobbar vi med. … Vi 

har verkligen gjort någonting … många skickar ju pengar till en välgörenhetsorganisation. 

Det har vi valt att inte göra, vi vill göra något konkret” (Spånhed, 2014). Andra potentiella 

fördelar Spånhed skulle kunna se för företaget är om de hade valt att inkludera CSR-arbetet i 

deras marknadsföring. Vidare poängterar Spånhed att det är viktigt att rådet som arbetar med 

CSR har ett tydligt mål med företagets aktiviteter. Om inte rådet informerar medarbetarna om 

dess diskussioner samt försöker fånga idéer från medarbetare finns en tro att medarbetarna 

skulle fundera vad meningen med rådet var om det inte resulterade i någonting konkret. 

4.3 DGC 

DGC (DG Computer) är ett svenskt medelstort företag inom IT-branschen och är en 

nätoperatör som levererar skalbara och kundanpassade datakommunikations, drift- och 

telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät. Företaget har idag cirka 200 medarbetare. Intervjun 
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genomfördes med Jakob Tapper som är administrativ chef med ansvar för marknad, 

information och hållbarhet/miljö på DGC. 

4.3.1 Begreppsdefinition 

Tapper (2014) konstaterar att CSR-begreppet är något av ett diffust begrepp som genom 

tiderna många gånger präglats av välgörenhetsprojekt. Istället för CSR talar DGC om miljö 

och hållbarhet och även om det är svårt att konkretisera en definition av CSR menar Tapper 

att det (CSR) handlar om ett socialt ansvarstagande, att de företag som har möjlighet också 

bör ta sitt moraliska ansvar och se till vilka sätt verksamheten påverkar omvärlden. Tapper 

(2014) menar att “vi måste bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utarmandet av 

jordens resurser” vilket är en tanke som återkommer i företagets vision vilken är att utöver 

att eftersträva en god och lönsam tillväxt även eftersträva en tillväxt som är grön och hållbar.  

4.3.2 DGCs ansvar och arbete 

Som svenskregistrerat aktiebolag förhåller sig DGC till rådande lagstiftning men det finns 

även olika regler och riktlinjer specifika för telekombranschen som företaget behöver förhålla 

sig till. Här handlar det exempelvis om att företaget har tillgång till känslig information som 

statliga myndigheter (t.ex. Polisen) kan ha ett intresse av, något som Tapper menar leder till 

frågor om integritet och något företaget behöver ta ställning till. Vad gäller den specifika 

hållbarhetsrapporteringen har företaget sedan 2009 tillämpat GRI, vilket bidrar med ett 

ramverk, något av ett rättesnöre för DGC att förhålla sig till. CSR-arbetet rapporteras dels 

genom finansiella delårsrapporter, dels genom företagets årsredovisning. Utöver 

hållbarhetsrapportering innehar de bland annat en miljöcertifiering, ISO14001.  

Företaget arbetar aktivt med olika CSR-frågor med ett starkt fokus på miljöpåverkan där de år 

2012 satte upp flera konkreta miljömål. Tapper menar att DGC har ett miljöansvar, även om 

de är ett tjänsteproducerande företag med ganska liten reell påverkan på miljön. Även om den 

faktiska påverkan inte är stor så säljer DGC tjänster som kräver mycket energi och fokus har 

då lagts på energianvändning och att minska samt kompensera för koldioxidutsläpp. Om 

DGC:s kunder frågar hur mycket energi det går åt för att driva deras datanätverk kan företaget 

leverera siffror på hur mycket energi och koldioxid som går åt till driften som de sedan 

klimatkompenserar för. Miljöarbetet inkluderar även transporter; till exempel hur företagets 

anställda reser till och från arbetet och att förmåner i form av tjänstebil är något sällsynt. 

DGC driver även ett sponsringsprogram där företaget sponsrar skolor genom finansiering till 

och utbildning inom IT. Projektet tog sin början då företaget upplevde att det fanns ett glapp 

mellan de människor som har tillgång till modern infrastruktur och de som inte har det och att 
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företaget borde bidra till att förändra detta. Tapper (2014) tycker att detta projekt även kan ses 

som något av ett demokratiseringsprojekt då företaget hjälper till på ställen i världen som inte 

alltid präglas av en fungerande demokrati. Det handlar om att möjliggöra för barn och 

ungdomar att genom Internet kunna ta del av hur omvärlden ser ut och därmed få chans att 

förbättra sin situation. Tapper (2014) menar att arbetet är betydelsefullt för DGC, men nämner 

att ansvaret påverkar företaget i olika utsträckning, t.ex. så ligger sponsringsarbetet utanför 

verksamheten och har således ingen direkt påverkan på företagets ekonomiska utveckling. 

4.3.3 Ett ansvar gentemot samhället och olika intressenter 

DGC:s hållbarhetsarbete består av ett flertal ansvarsområden; ett kundorienterat, ett 

ekonomiskt, ett ansvar gentemot företagets anställda men även ett socialt ansvar. Det finns ett 

ansvar i förhållande till företagets kunder då DGC tillhandahåller olika tjänster som hanterar 

kunders information. Tapper säger att det är viktigt att beakta kundernas behov och hur DGC 

kan leva upp till dessa. Det ekonomiska ansvaret handlar om att företaget dels sysselsätter 

människor vilket genererar skatteintäkter till den svenska staten, dels att de även beaktar hur 

de investerar och vilka leverantörer de väljer att arbeta med. DGC har även ett betydande 

ansvar gentemot företagets anställda; att DGC ska vara en bra arbetsplats där anställda ges 

möjligheter och förutsättningar att utföra ett gott arbete. 

 

Vad gäller företagets lönsamhet i relation till CSR-arbetet säger Tapper (2014) som tillägg till 

företagets mångåriga ekonomiska framgång: ”Jag tror inte det (CSR-arbetet) skulle påverkas 

av att bolaget skulle gå annorlunda, mycket av det här arbetet är ingenting som kostar 

pengar, det handlar mer om att göra rätt och ta ansvar för hur vi bedriver vår verksamhet.” 

Tapper (2014) betonar att hållbarhet är viktigt och att företaget känner att de måste ta ansvar 

för sin egen verksamhet och säger: ”Jag är helt övertygad om att vi i framtiden kommer att 

öka våran konkurrenskraft om vi är väldigt skickliga på det här (hållbarhets)området.” DGC 

medger att deras tjänster kan likna andra företags tjänster och de kanske inte är det billigaste 

alternativet, däremot anser de sig erbjuda en bra kundservice, engagerade medarbetare och 

arbetar mycket med miljö och hållbarhet. Tapper (2014) menar att företaget “konkurrerar 

med vissa mjuka värden, och det kan få pendeln att svänga över till våran fördel” när kunden 

står inför valet att välja en produkt eller tjänst. 
 

Företagets intressenter är sådana som påverkas såväl direkt som indirekt av verksamheten. 

Tapper (2014) nämner olika intressenter så som ägare, medarbetare, kunder och leverantörer. 
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Det finns ingen enskilt mest viktiga intressent även om gruppen kunder placeras högt, detta då 

alla aktörer, på olika sätt, bidrar till företagets fortlevnad. Tapper (2014) förklarar här den 

”goda cirkeln” vilken innebär att engagerade medarbetare bidrar till en hög kvalitet i 

tjänsteleveransen vilket i sin tur genererar nöjda kunder som ger företaget chans att växa och 

öka omvärldens förtroende för företaget. För att skapa en uppfattning om hur dessa olika 

grupper ser på DGC och dess hållbarhetsarbete utför företaget så kallade intressentanalyser 

där de olika grupperna får svara på hur de anser att DGC sköter sitt arbete samt hur de bör 

arbeta med CSR-frågor. Utifrån detta underlag gör företaget sedan en bedömning och 

försöker arbeta därefter. Tapper menar att intressentanalysen är betydelsefull men upplever att 

CSR-frågorna värdesätts högre inom den egna organisationen än av externa intressenter. 

Exempelvis menar Tapper att kunder i viss utsträckning kanske inte lägger så stor vikt vid att 

DGC har ett sponsringsprogram då detta inte påverkar dem. Tapper (2014) tillägger här att 

han inte upplever att företagets CSR-arbete ifrågasatts utan tror att den allmänna 

medvetenheten ökat där människor idag förstår att företag behöver ta ansvar. ”Vi upplever att 

vi har ett moraliskt ansvar, så enkelt är det. Vi har valt att arbeta med de här frågorna, det är 

ingen som satt det trycket på oss utan det har funnits på DGC väldigt länge, det här tänket, 

och det är inget konstigt med det. Det är som en naturlig del av vårt DNA.” 

4.4 Beta 

Beta 3  är ett företag som arbetar med kontraktstillverkning inom kemikalie- och 

läkemedelsbranschen inom ett flertal olika områden. Företaget har 126 anställda och en 

intervju genomfördes med Berit Bengtsson4, miljö- och kvalitetschef på Beta. 

4.4.1 Begreppsdefinition 

Beta arbetar brett med CSR-frågor där företaget inte talar om CSR, utan där begreppet 

hållbarhet snarare står i fokus. Bengtsson (2014) menar att hållbarhet kan syfta till olika saker 

men att: ”För oss är det väl egentligen att vi ska kunna finnas kvar i framtiden och kunna ha 

en personal i framtiden, få råvaror och att vi ska kunna växa i framtiden utan att påverka vår 

miljö så mycket. Vi har ju tung lagstiftning på oss, eftersom att vi håller på med kemikalier 

                                                

 
3 Med hänsyn till önskemål om anonymitet i studien används genomgående det fiktiva namnet Beta. 
4 Responden heter egentligen något annat. 
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och gaser så att, det är ju faktiskt en viss hjälp för oss i vårt hållbarhetsarbete. Sen kan vi 

göra mycket utöver det också.” 

 

Bengtsson (2014) menar att det idag är många företag som är bra på att arbeta med 

miljöfrågor men att det inte längre går att utmärka sig genom att vara ”bäst i miljöfrågor.” 

Bengtsson (2014) tillägger att CSR är ett brett begrepp, men att hållbarhet också kan ses som 

brett begrepp då företag kan vara bra på olika saker inom hållbarhetsfrågan. Anledningen till 

att begreppet hållbarhet har dykt upp tror Bengtsson (2014) beror på att företag gärna vill vara 

bäst på någonting där de kan “ligga lite i framkant” och att hållbarhet är något tydligare 

jämfört med CSR. 

4.4.2 Betas ansvar och arbete 

Att följa lagstiftningen är Betas absolut viktigaste ansvar, där kemikalielagstiftningen främst 

är i fokus. Företaget anser att det är viktigt att hela tiden byta ut till bättre alternativ att arbeta 

med samt att undersöka nya alternativ på marknaden. Att hitta nya alternativ till gaser är 

något som är extra viktigt för företaget. Ett alternativ som företaget hittat nyligen är grön 

DME vilket är ett drivmedel i gasform. ”Det är inte så stort ännu. Det (grön DME) fungerar 

ungefär som grön el, du betalar en summa för grön DME men det du köper hem är inte alltid 

det utan det är någon annan som får det och du har betalt till en bättre utveckling och det är 

vi med på bland annat. Egentligen där kan vi bara säga att vi bidrar till framtiden, det är 

inget som gynnar oss alls förutom att vi betalar lite pengar.” Vidare arbetar Beta på ett flertal 

sätt utöver lagstiftning för att ta ett gott samhällsansvar och bidra till ett hållbart samhälle. De 

har själva valt att arbeta för att inneha certifieringar så som ISO14001 och ISO9001. 

 

Medarbetarna är för tillfället engagerade i ett vattenprojekt. Projektet går ut på att 

medarbetarna ska anteckna hur mycket de motionerar på fritiden där ”…målet (med 

utmaningen) är att vi ska fylla ett badkar med energi och för varje badkar går företaget in 

och skänker pengar till ett välgörenhetsprojekt där de bygger vattenbrunnar.” Idén upplevs 

som rolig på företaget då medarbetarna som vill delta blir extra motiverade till att motionera 

och förebygga sin egen hälsa samtidigt som de får göra något gott och bidra med en positiv 

utveckling i världen. 
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4.4.3 Ett ansvar gentemot samhället och olika intressenter 

Betas arbete regleras, som tidigare nämnt, av ett flertal olika lagstiftningar. Lagstiftningen 

cirkulerar exempelvis kring användning av olika kemikaliska ämnen och utsläpp. 

Länsstyrelsen är Betas tillsynsmyndighet som gett företaget tillstånd att bedriva sin 

verksamhet och företaget skickar miljörapporter till myndigheten för att visa att de uppfyller 

de krav som ställs för att de ska få bedriva sin verksamhet (Bengtsson, 2014). En fördel som 

Beta upplever med deras hållbarhetsarbete är att de blir granskade både av Länsstyrelsen och 

genom deras frivilliga certifieringar. Att bli granskade genom certifieringar och rapporter gör 

att Beta konkret kan visa att de arbetar på ett hållbart sätt, det blir inte någonting de endast 

påstår att de gör.  

 

Att företaget fokuserat på hållbarhet och att därigenom strävat efter att finnas kvar i framtiden 

har varit avgörande för företagets existens, ett exempel är den kritik som riktades mot 

företagets produkter under 70- och 80-talet. Frågan kring ozonlagret var mycket 

uppmärksammad i media under dessa två årtionden och företagets produkter släppte ut ämnen 

som skadade ozonskiktet. Bengtsson (2014) förklarar att lagstiftarna då uppmärksammande 

frågan och senare förbjöd vissa ämnen och drivgaser. ”Vi såg det här ganska tidigt och valde 

att konvertera vår produktion till det miljövänligare alternativet. Det fanns flera tillverkare 

som valde att inte konvertera vilket gjorde att när lagstiftningen slog igenom blev det för dyrt 

för dem att konvertera, vilket vi redan hade gjort.” (Bengtsson, 2014). Idag upplever 

företaget sig inte lika ifrågasatta av samhället. Företaget ser ofta sina kunder som samhällets 

röst eftersom att de tillverkar produkter åt dem så är det dessa företags efterfrågan som är 

slutkundens önskan. Betas kunders intresse i miljöfrågor är skiftande beroende på vilken typ 

av människa slutkonsumenten är. 

 

Beta är medvetna om att personalomsättning kostar och ”gör vi lite mer än vad lagstiftningen 

säger så får vi en personal som trivs och då får vi ett hållbart företag.” (Bengtsson, 2014). 

Medarbetarna i tillverkningen på Beta har möjlighet att komma med egna förslag, men oftast 

handlar detta om konkreta saker som de upplever att de kan förbättra i sina arbetsrutiner. 

Bengtsson (2014) menar att det ofta går att lyfta dessa förslag till en högre nivå och använda 

på flera sätt och att alla förslag är viktiga på sitt sätt för företaget. Dock är vattenprojektet ett 

exempel på en idé som kom från en av medarbetarna som arbetar i miljö- och kvalitetsteamet. 

Vidare berättar Bengtsson (2014) att deras egen ekonomi är styrande när det kommer till 
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deras valmöjligheter kring olika alternativ och att de sällan gör någon förbättring som de inte 

tror leder till lönsamhet för företaget på kort eller lång sikt. 
 

Beta försöker vara lyhörda inför nya alternativ på marknaden som kan bidra till de bästa 

lösningarna i produktionen som är bra för miljön, via information från kunder, leverantörer 

och från medarbetare på företaget. Bengtsson (2014) medger att det är svårare att få gehör för 

något nytt när det kommer från leverantören än om det är något som kommer som ett 

kundkrav, då företaget ser kunderna som samhällets röst. En annan svårighet som Beta 

upplever är vilka idéer och projekt som ska genomföras då det ständigt kommer ny 

information. Företaget upplever idag att det inte är innehållet i förpackningen som är det stora 

problemet, utan att det är själva förpackningen. Det finns en vilja att alltid arbeta med 

helåtervunnet material i deras förpackningar, men det blir en ekonomisk fråga då det är en 

stor kostnad för kunden. ”De kunder som väljer det är de som är extremt miljömedvetna och 

har en liten smal nisch med kunder som är extremt miljömedvetna som vill betala lite extra.” 

(Bengtsson, 2014). Beta ser även en problematik i att de är kontraktstillverkare. Kunderna 

bestämmer vilket recept som skall användas, men det lägsta kravet är att receptet måste 

uppfylla lagstiftningen. Betas anser att deras ansvar är att informera om att det finns bättre 

alternativ. ”I många fall är inte kunderna medvetna (om andra alternativ) och tackar för 

informationen men i andra fall så får vi helt enkelt rätta oss efter vår kund.” (Bengtsson, 

2014). Enligt Bengtsson hjälper lagstiftningen till och för arbetet framåt inom branschen. Den 

tvingar både kunden och företaget att ändra på sitt beteende, ett exempel som nämns är 

kemikalielagstiftningen som påverkat mycket inom läkemedels- och kemikalieindustrin. 

5. Analys 

I tillvägagångssättet för analysen har Carrolls CSR-pyramid fokuserats där fallföretagen 

utifrån de olika ansvarsnivåerna ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt ansvar analyseras. 

Kapitlet inleds med att diskutera hur de tre företagen ställer sig till CSR-begreppet för att 

därefter analysera de olika ansvarsnivåerna dit kopplingar till legitimitetsteorin och den etiska 

grenen av intressentteorin görs. 
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5.1 Begreppsdefinition 

Gemensamt för Itello, DGC och Beta är att företagen inte uttrycker en enhetlig och tydlig 

definition av CSR-begreppet (Bengtsson, 2014; Spånhed, 2014; Tapper, 2014). Trots 

avsaknaden av en konkret definition av CSR finns en bekantskap i begreppet hos samtliga 

företag vilket talar för den Europeiska Kommisionens (2014) uttryck att det bland SMEs kan 

vara så att begreppet inte används eller förstås. Dock finns en tanke och förståelse för vad 

CSR är, även om begreppet i sig inte tillämpas inom företagen. Att företagen inte ger en 

tydlig definition av CSR-begreppet kan tolkas utifrån Banerjee (2001) som menar att 

begreppet är för brett för att göras relevant för någon organisation och visar vidare att den 

akademiska debatten förvåras av den otydliga definitionen (Göbbels, 2002). Ett alltmer 

centralt begrepp bland samtliga företags vokabulär är hållbarhet där det även talas om viktiga 

aspekter så som miljö och jämställdhet (Bengtsson, 2014; Tapper, 2014). Hållbarhet kan 

kopplas till ett liknande begrepp, hållbar utveckling, som anses vara närbesläktat CSR (FN-

förbundet, 2007). Beta uttrycker att både hållbarhet och CSR är breda begrepp men att 

hållbarhet är något tydligare jämfört med CSR, då det finns ett distinkt mål att arbeta för en 

hållbar utveckling (Bengtsson, 2014). 

5.2 Företagens ansvar och arbete 

Carroll (1991) definierar företags ansvarstagande genom fyra olika delar; ett ekonomiskt 

ansvar, ett legalt ansvar, ett etiskt ansvar och ett filantropiskt ansvar. Att ett företag tar någon 

form av ansvar kan visa sig genom konkreta handlingar. Enkätundersökningen visar att en 

majoritet av respondenterna, 93,33 %, gör något för att minska företagets påverkan på 

omvärlden, i synnerhet påverkan på miljön vilket yttrar sig i t.ex. återvinning och 

källsortering, miljövänliga resor, klimatkompensering m.m. Huruvida detta föregås av att 

företagen tar ett legalt eller etiskt ansvar eller inte är svårt att konstatera då undersökningen 

enbart svarar på om företagen gör något för att minska påverkan på omvärlden, och i sådana 

fall hur. Vidare visade det sig att 46,67 % av respondenterna väljer att rapportera sitt CSR-

arbete i någon form, vilket enligt legitimitetsteorin kan ses som ett sätt för företagen att 

rättfärdiga sitt arbete och förklara för samhället hur företaget lever upp till de förväntningar 

som finns (Deegan, 2002). Nedan följer en djupare analys kring vilket ansvar de tre svenska 

medelstora företagen tar för sin sociala och miljömässiga påverkan på samhället. 
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5.2.1 Ett ekonomiskt ansvar  

I fallstudien var företagen Beta och Itello tydliga med att om företaget skulle hamna i en 

svårare ekonomisk situation finns risken att de blir tvungna att minska sitt engagemang i 

samhällsfrågor. Detta stämmer väl överrens med vad Carroll (1991) skriver om det 

ekonomiska ansvaret, vilket innebär att det är en grundförutsättning att företaget strävar efter 

att bli så lönsamma som möjligt för att kunna ta ett ytterligare ansvar i exempelvis CSR-

frågor. DGC skiljer sig något, deras vision är att eftersträva en god och lönsam tillväxt som är 

grön och hållbar och de menar att deras ekonomiska situation inte direkt påverkar graden av 

deras samhällsansvar (Tapper, 2014). Oavsett i vilken utsträckning ekonomin påverkar DGC:s 

arbete, är ett ekonomiskt ansvar, lönsamhet, en grund för företagets fortsatta existens och 

möjlighet att vidta handlingar som gynnar samhället (Carroll, 1991). 
 

Qviberg (2006) och Storch (2006) är kritiska mot CSR och att företag agerar etiskt då de 

menar att det hotar marknadsekonomin men även vinstintresset. I kontrast till detta finns det 

indikationer bland företagen som tyder på att CSR kan bidra till att skapa lönsamhet, eller 

ekonomisk stabilitet. Itello säger sig inte se en monetär vinst genom sitt CSR-arbete, däremot 

har de lyckats locka till sig medarbetare och hoppas på att minska personalomsättningen 

genom att stimulera medarbetare med frågor de är engagerade i och därigenom skapa en 

trivsam arbetsmiljö (Spånhed, 2014). Samtliga företag påpekar medarbetarnas roll i företaget 

och anser det vara viktigt att medarbetarna trivs på sin arbetsplats (Bengtsson, 2014; Spånhed, 

2014; Tapper, 2014). Det nämndes inte explicit i alla intervjuer, men Beta medger att 

personalomsättning kostar och om personalen trivs får de ett hållbart företag (Bengtsson, 

2014). Det vill säga, att om företaget undkommer kostnader för personalomsättningen genom 

att fokusera på frågor som är viktiga för medarbetarna kan företagets möjligheter att finnas 

kvar i framtiden öka. Dock kan detta förhållande, logiskt sett, endast gälla då kostnaden för 

samhällsfrågor understiger kostnaden för personalomsättningen. 

 

Intressenteorin menar att företag även är tänkta att bekta samtliga intressenters intressen och 

krav (Deegan och Unerman, 2011). Kunden som intressent har betydelse i samtliga företag i 

fallstudien, även om de också har andra viktiga intressenter som medarbetare, ägare, 

leverantörer och myndigheter. Itello har utarbetat en miljöpolicy som ett svar på kundens 

efterfrågan, men att de i övrigt inte upplever några specifika krav på hur deras CSR-arbete ska 

utföras (Spånhed, 2014). Företaget DGC pratar om den goda cirkeln, där engagerade 

medarbetare skapar kvalitet i arbetet vilket därpå ger nöjda kunder som i sin tur ökar 
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företagets chans till tillväxt och ett ökat förtroende från omvärlden. Således menar DGC, i 

likhet med den etiska grenen av intressentteorin, att det inte går att hävda att någon intressent 

är viktigare än någon annan (Deegan och Unerman, 2011). En viss koppling kan vidare dras 

till Garriga och Melé (2004) som diskuterar Freemans syn på att ledare i ett företag har en 

förtroenderelation till fler intressenter än enbart aktieägare. Alla företag i fallstudien 

understryker kundens viktiga roll för företaget. Att företag har kunder och därigenom kan 

skapa en inkomst är avgörande för deras verksamhet och fortsatta existens. Om CSR stärker 

företagets relation till dess kunder kan det leda till en bibehållen lönsamhet. Ett konkret 

exempel är företaget Beta som ser kundens efterfrågan som samhällets röst, och finns det en 

efterfrågan kan det vara värdefullt att tillgodose den (Bengtsson, 2014). Vidare kan DGC 

exempelvis leverera siffror till kund om hur mycket energi och koldioxid deras tjänst 

förbrukar, där DGC därefter klimatkompenserar förbrukningen. Detta är något Tapper (2014) 

kallar för mjuka värden, vilket kan ses som en konkurrensfördel om kunden värdesätter att 

DGC tar ett stort ansvar i frågan.  

5.2.2 Ett legalt ansvar  

Carroll (1991) definierar det legala ansvaret som företags skyldighet att uppfylla de 

förväntningar som finns från samhället och att agera på ett sätt som faller inom ramen för vad 

lagstiftningen tillåter. Det legala ansvaret kan kopplas till legitimitetsteorin, där lagstiftningen 

är ett explicit krav från samhället (Deegan och Unerman, 2011). Företagen i fallstudien har 

olika typer av explicita krav på sig; olika former av lagstiftning som är beroende på bransch 

och verksamhet men även regleringar genom kollektivavtal (Bengtsson, 2014; Spånhed, 2014, 

Tapper, 2014). Att företagen följer det sociala kontraktets uttryckliga krav är en förutsättning 

för företags fortsatta existens och möjligheten att kunna ta ett ekonomiskt ansvar (Carroll, 

1991). Beta utmärker sig mest då deras verksamhet strikt kontrolleras av Länsstyrelsen 

(Bengtsson, 2014), där det i IT-branschen inte finns samma externa kontroll från 

myndigheter. Däremot innebär de ISO-certifieringar som Beta och DGC innehar att deras 

arbete följs upp av de som delar ut certifikatet vilket skapar en form av kontroll, även om 

certifieringarna inte mynnar ut i en konkret rapport. Beta och DGC rapporterar även sitt 

arbete kring sin sociala och miljömässiga påverkan och vad de gör för att förebygga detta. 

Beta rapporterar och visar Länsstyrelsen att de uppfyller de juridiska kraven genom sin 

rapportering, medan DGC redovisar sin rapport i samband med årsredovisningen men inte har 

explicita krav att de ska arbeta eller redovisa sitt hållbarhetsarbete (Bengtsson, 2014; Tapper, 

2014). DGCs hållbarhetsrapport kan ses som ett sätt att rättfärdiga företagets handlingar samt 
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upprätthålla det sociala kontraktet gentemot samhället då de uppmärksammar och tillgodoser 

de förväntningar som finns i samhället och därigenom bland dess intressenter, som 

exempelvis medarbetare, aktieägare, och kunder. 
 

Beta, som verkar i en strikt kontrollerad bransch där tydliga krav ställs på verksamheten, 

betonade lagstiftarnas viktiga uppgift. Lagstiftning är det som kan tvinga dem och kunden att 

välja bättre och mer miljövänliga ämnen i produkterna (Bengtsson, 2014). En svårighet 

uppstår för Beta när de kan erbjuda kunden ett bättre alternativ men kunden väljer att endast 

uppfylla lagstiftningen. Även om Beta vill och kan välja bättre alternativ så handlar 

problematiken om det ekonomiska ansvaret och att uppfylla det grundläggande, att uppnå en 

lönsamhet (Carroll, 1991), där Beta måste välja mellan en möjlighet att uppfylla det 

ekonomiska ansvaret eller att avvisa en kund. Detta tydliggör lagstiftningens viktiga roll i 

samhället, en vilja att förändra ett beteende kan finnas bland svenska medelstora företag men 

om inte lagstiftningen kräver det kan det finnas en svårighet att implementera det i 

verksamheten då det ekonomiska ansvaret påverkar det legala ansvaret i en viss utsträckning. 

Beta ser kunden som samhällets röst (Bengtsson, 2014), vilket innebär att deras kund i sin tur 

har potentiella köpare i samhället som nöjer sig med att endast uppfylla de explicita krav som 

finns från myndigheter. Att nya alternativ kan vara dyrare är något som framkommer under 

intervjun med Beta, och att det blir en kostnadsfråga för kunden men att lagstiftning kan driva 

på utvecklingen och därigenom tvinga kunder och samhället att välja bättre alternativ. Att det 

ekonomiska och legala ansvaret är jämställt, och i viss mån hänger ihop (Carroll och 

Schwartz, 2003) blir tydligt då företaget måste anpassa sig till lagstiftning men ändå hitta ett 

sätt att skapa ekonomisk lönsamhet. Något som Beta fått erfara och därav existerar idag 

(Bengtsson, 2014). 

5.2.3 I gränslandet: Ett etiskt kontra filantropiskt ansvar 

Carroll (1991) menar att det etiska ansvarstagandet handlar om att axla ett större ansvar än att 

endast stå i linje med gällande lagstiftning, att göra något ytterligare även om det inte finns 

några uttryckliga krav. Samtliga fallföretag som studerats bedriver olika aktiviteter som 

sträcker sig bortom vad lagstiftningen kräver, än om i varierande utsträckning. Itello har till 

ett sjukhus i Malawi valt att skänka bort ett antal datorer som inte längre anses matcha 

företagets krav men som gott och väl fungerar och därmed kan vara till stor nytta för andra 

användare, Beta har ett projekt där de anställda engageras i att främja sin egen hälsa samtidigt 

som man bidrar till byggandet av fler vattenbrunnar och DGC har ett sponsringsprogram som 
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syftar till att finansiera IT-utbildning för barn och ungdomar (Bengtsson, 2014; Spånhed, 

2014, Tapper, 2014). Ovanstående är ett axplock av de CSR-aktiviteter företagen arbetar med 

men just dessa skulle kunna karaktäriseras som filantropiska gärningar då de kännetecknas av 

att företagen aktivt gör något för att bidra till samhällets välfärd, exempelvis genom att donera 

tid och pengar (Carroll, 1991). Men vart går egentligen skiljelinjen mellan en etisk handling 

och en handling helt utan egenintresse? Som Carroll och Schwartz (2003) menar så är alla 

ansvarsnivåer tätt sammanflätade och svåra att utkristallisera, i synnerhet det etiska och det 

filantropiska ansvaret.  
 

Det etiska ansvaret torde vara enklare att skönja än det filantropiska, detta då företagen själva, 

konkret eller på olika implicita sätt talar om ett etiskt ansvar. DGC benämner det ett moraliskt 

ansvar, en skyldighet att göra det som är rätt för att bidra till att människor får det bättre men 

även för att hindra exploateringen av jordens resurser. Itello talar inte specifikt om ett etiskt 

ansvar, dock framgår det att ansvaret sträcker sig längre än de lagstiftade kraven, exempelvis 

fokuseras miljöfrågor och jämställdhetsfrågor på lokal nivå och det finns en önskan om att 

kunna erbjuda de anställda en möjlighet att engagera sig i välgörande ändamål. Beta har till 

skillnad från både DGC och Itello bland annat en omfattande kemikalielagstiftning som styr 

deras verksamhet men ett etiskt ansvar kan ses i att företaget värdesätter sina anställdas 

välbefinnande (Bengtsson, 2014; Spånhed, 2014; Tapper, 2014) genom olika aktiviteter vilka 

sträcker sig bortom de lagstiftade kraven. Carroll (1991) menar att det etiska ansvaret handlar 

om att företagen förhåller sig till samhälleliga normer, förväntningar och krav. Detta kan i sin 

tur kopplas till de implicita delarna i det sociala kontraktet mellan företaget och samhället 

(Deegan och Unerman, 2011). Hur detta förhållningssätt yttrar sig varierar bland företagen då 

de i olika utsträckning påverkas av vilka krav och förväntningar de olika intressenterna ställer 

på företaget. Både DGC och Itello understryker hur deras engagemang för CSR inte drivits 

fram av yttre påverkan utan snarare är sprunget ur företagens egen vilja att ta ett ytterligare 

ansvar där exempelvis DGC menar att förhållningssättet nästintill finns inpräntat i företagets 

DNA medan Itello belyser medarbetarnas roll och att det sedan länge funnits en vilja att driva 

hållbarhetsarbetet framåt. Å andra sidan placerar samtliga företag kunder och medarbetare 

högt och därigenom kan skönjas att företagens CSR-engagemang, hur arbetet utformas och 

utvecklas, påverkas av vilka förväntningar och krav dessa ställer; DGC genomför 

kontinuerliga intressentanalyser för att därigenom upptäcka vilka förväntningar som ställs på 

företaget, Itello har valt att arbeta fram en miljöpolicy som svar på kunders efterfrågan och 

Beta, som arbetar på kontrakt, förhåller sig i hög grad till kundens önskemål.  
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6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel besvarar vi vår frågeställning genom att presentera de slutsatser vi 

kommit fram till med hjälp av analysen. Vidare förs en diskussion för att avslutningsvis bidra 

med förslag till vidare forskning inom området CSR och medelstora företags ansvarstagande. 

6.1 Slutsats 

Det finns en förståelse för begreppet CSR bland medelstora företag, men de väljer i högre 

utsträckning att definiera sitt arbete och ansvar som hållbarhet. Medelstora företag arbetar 

med CSR, och i den inledande enkätundersökningen kan ses att 93,33 % av respondenterna 

arbetar med CSR och därigenom tar någon form av ansvar. Vidare blir det tydligt i den 

kvalitativa undersökningen att medelstora företag tar ett ekonomiskt, juridisk och etiskt 

ansvar, där det etiska och filantropiska ansvaret utmärker sig då dessa tycks vara svårast att 

skilja åt. Graden av ansvar är dock varierande och det kan skönjas en skillnad mellan 

företagen inom elektronik/IT-branschen och företaget inom läkemedelsbranschen då det 

senare omfattas av ett i högre utsträckning omfattande legalt ansvar. I likhet med Carroll och 

Schwartz (2003) tydliggörs det att företag har svårt att skilja och prioritera ett ansvar högre än 

något annat och att det ekonomiska, legala och etiska ansvaret är tätt sammankopplade. 

Däremot står det klart att medelstora företag som arbetar för att minska sin sociala och 

miljömässiga påverkan kan gynnas och att CSR kan kopplas ihop med det ekonomiska 

ansvaret. Carroll (1991) menar att det ekonomiska ansvaret, att bidra med lönsamhet och 

utdelning till aktiedelarna är en grundförutsättning för att företag ska kunna åta sig ytterligare 

ansvar. Dock tyder denna studie på att företag som åtar sig ett etiskt ansvar lättare skulle 

kunna uppfylla det ekonomiska ansvaret, då företag exempelvis kan minska kostnader för 

personalomsättning, behålla kunder alternativt att företags CSR-arbete kan vara bidragande 

till att en kund väljer ett specifikt företag. Även om medelstora företag kan bibehålla eller öka 

sin lönsamhet tack vare intressenter som kunder och medarbetare anser företag fortfarande att 

intressenterna bör bli behandlade jämlikt. De olika ansvarsområdena går dock fortfarande inte 

att se som en hierarki då företagen är beroende av det ekonomiska och legala ansvaret för att 

kunna överleva, men det etiska ansvaret kan öka företags möjligheter att uppfylla det 

ekonomiska ansvaret. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Med tanke på den begreppsförvirring som fortfarande råder kring CSR-begreppet är det 

kanske i Sverige av större relevans att prata om företagens hållbarhetsansvar. Då denna studie 

fokuserat vilket ansvar medelstora företag tar och kan konkludera att företagen i linje med det 

ekonomiska och legala ansvaret tar ett etiskt ansvar kan det fortfarande finnas frågetecken 

kring varför företagen väljer att ta ansvar. En fallstudie som undersöker ägares och/eller 

grundares incitament kan utgöra ett möjligt forskningsområde då vi snarare fokuserat en 

person inom företaget som specifikt arbetar med CSR/hållbarhet och det kan tänkas att ett 

medelstort företags CSR-engagemang drivs av ägares och/eller grundarnas egna värderingar. 

Utifrån enkätundersökningens resultat går det även att se att miljöfrågorna står i fokus bland 

medelstora företag i Stockholm och Uppsala, därigenom skulle vidare forskning kunna 

undersöka om detta engagemang verkligen bottnar i ett etiskt ansvar då svenska företag 

omfattas av en distinkt miljölagstiftning. En ytterligare intressent aspekt att undersöka är om 

det går att konstatera ett optimalt sätt vid vilket företag bör arbeta med CSR för att balansera 

samtliga intressenters intressen. 
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Bilaga 1 - Enkät  

1. Arbetar ni för att minska företagets miljömässiga och sociala påverkan på 

omvärlden? 

JA NEJ 

Om JA, ge gärna exempel på en eller flera aktiviteter. 

Resultat: 14 stycken (93,33 %) svarade JA. En (6,67 %) svarade NEJ. 

“Återvinning, miljövänliga resor i möjlig mån, grön el.” 

“Vi klimatkompenserar t.ex. våra resor.” 

“Vi har gått från att trycka boxar till att vara 95 % digitala med alla våra produkter.”   

“Arbetar med en code of conduct för leverantörer. Intresserar oss för materialval etc.” 

“Luktreducering, energianvändningsreducering, vattenförbrukningsreducering.” 

“Källsortering av avfall.” 

“Vi är ISO14001 certifierade.” 

2. Ger ni ut någon årlig hållbarhetsrapport separat från årsredovisningen? 

JA  NEJ 

Resultat: 3 stycken (20 %) svarade JA. 12 stycken (80 %) svarade NEJ 

3. Om svaret på fråga 2 var NEJ, redovisar ni på något annat sätt information om 

miljömässig och social påverkan, exempelvis genom årsredovisningen? 

JA NEJ 

Resultat: 4 stycken (26,67 %) svarade JA. 8 stycken (53,33 %) svarade NEJ. 
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Bilaga 2 - Frågebatteri 

1. Samhällsansvar 

1.1 Vad innebär begreppet CSR – Corporate Social Responsibility för er? Hur definierar ni ert 

samhällsansvar? 

1.2 Vilket samhällsansvar tar ni och hur arbetar ni med CSR? 

1.3 Har ni några särskilda riktlinjer för arbetet? 

1.4 Hur länge har ni arbetat med CSR och vilka på företaget är det som driver dessa frågor? 

1.5 Vad anser ni vara företagets viktigaste ansvar när det kommer till CSR/hållbarhet? 

1.6 På vilket/vilka sätt är ni ansvarstagande – mot vad eller vilka anser ni er vara 

ansvarsskyldiga gentemot? 

1.7 Påverkar företagets lönsamhet (den ekonomiska situationen) ert CSR-arbete, i så fall, på 

vilket sätt? 

1.8 Ställs det några juridiska krav på ert (CSR)-arbete? Följer ni några särskilda 

rekommendationer? 

1.9 Varför skulle du säga att ni arbetar med CSR? 

 

2. Rättfärdigande 

2.1 Upplever ni några förväntningar från samhället i stort att arbeta med CSR och i sådana 

fall, hur uttrycker sig dessa förväntningar? 

2.2 Känner ni på företaget att ni någon gång blivit ifrågasatta av samhället då det gäller ert 

hållbarhetsarbete? 

2.3 Ser ni några konkreta fördelar i att arbeta med CSR, vilka kan dessa vara? 

2.4 Finns det några nackdelar och i så fall, vilka kan dessa vara?  

 

3. Intressenter 

3.1 Vilka skulle ni säga är företagets intressenter? 

3.2 Är någon intressent viktigare för företaget? (Varför?) 

3.3 Finns det någon leverantör eller kund (eller annan intressent) som är engagerade i ert 

CSR-arbete? Vilka krav ställer dessa på er? 

3.4 Är ert CSR-arbete något alla på företaget är involverade i och i sådana fall hur? 

3.5 Engagerar ni de anställda på något sätt? 

3.6 Ställer ni några krav på era underleverantörer, i sådana fall, vilka är kraven? 
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3.7 Vad har era aktieägare för förväntningar på er? (Finns det några outtalade förväntningar 

om att ni ska arbeta med CSR?) 


