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SAMMANDRAG 
 

Sveriges fackförbund har sedan 2000-talet förlorat medlemmar och allmänhetens syn på 

fackförbund är att de har förlegade arbetssätt. Problematiken för fackförbunden är att de 

tvingas förändra sitt arbetssätt för att vinna tillbaka medlemmar. Förändringsprocessen har 

inneburit att nya strategier kunnat användas för att stärka förbundens roll mot näringslivet 

och arbetsmarknaden. Corporate Social Responsibility (CSR) är ett verktyg som fackförbund 

kan använda för att förändra sig och stärka sin legitimitet i samhället. Frågor som ämnar bli 

besvarade i denna uppsats är vilka faktorer som påverkar CSR-strategier inom fackförbund 

och hur CSR som strategi används i dessa organisationer. I denna kvalitativa studie 

undersöktes fyra svenska fackförbund för att svara på dessa frågor och resultatet jämfördes 

sedan med ett teoretiskt ramverk för att härleda slutsatser. Studiens slutsats visar att externa 

och interna faktorer påverkar fackförbunds CSR-strategier i olika utsträckningar. En 

ytterligare slutsats är att tyngdpunkten i hur de använder CSR-strategier bygger på att minska 

sin klimatpåverkan och främja alla människors lika värde på arbetsmarknaden. 

Avslutningsvis bidrar denna studie med ökade insikter i hur CSR-strategier inom fackförbund 

påverkar det svenska näringslivet och arbetsmarknaden.  
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1. INLEDNING 
“Det är vi som ser till att Sverige fungerar, så är det bara” 

- Ordförande för Kommunal Landsting region Mitt, Rose-Marie Lövgren (2014). 

1.1!Bakgrund!

Citatet ovan kommer från fackförbundet Kommunal när de fick beskriva vilken roll de anser 

sig ha i samhället. Som uttalandet tydligt visar anser de sig ha en stor roll i samhället och 

borde rimligtvis även ha ett stort och stabilt antal medlemmar eftersom de engagerar 

yrkesgrupper i hela Sverige. Trots detta föll antalet medlemmar under det första decenniet av 

2000-talet inom samtliga svenska fackförbund med över 12 procent (Kjellberg, 2013). En av 

förklaringarna till detta medlemsras kan härledas till att allmänheten uppfattar fackförbunds 

arbetssätt som förlegat, vilket fått medlemmar att tappa intresse för facklig verksamhet 

(Pettersson, 2011). I linje med detta kan tänkas att fackförbund tvingats förändra sitt 

arbetssätt gentemot näringslivet och arbetsmarknaden för att inte tappa medlemmar.   

 

Företag på arbetsmarknaden bidrar med att skapa arbetstillfällen, innovationer och välstånd 

vilket får samhället att utvecklas (Werther & Chandler, 2006). Fackförbund är ideella 

organisationer där det primära är att stimulera arbetstagares intressen mot arbetsgivares 

intressen och vidare har fackförbund ett stort inflytande över arbetsmarknaden som helhet 

(Berglund & Schedin, 2009). På arbetsmarknaden råder en komplex relation mellan 

fackförbund och företag där kollektivavtal utgör en central roll i förbindelsen mellan parterna 

(Kjellberg, 2013). Genom fackförbundens kollektivavtal lyckades de år 2012 nå ut till 90 

procent av Sveriges löntagare i åldersgruppen 16-64 år (Kjellberg, 2013). Detta innebär inte 

att samtliga 90 procent är organiserade i fackförbund, utan att de omfattas av kollektivavtal 

på sin arbetsplats.  
 

På arbetsmarknaden har enligt Borglund et al. (2012) de flesta svenska företagen uttryckta 

strategier för Corporate Social Responsibility (CSR). Såväl intressenter som företag inom 

näringslivet anser att CSR är en viktig del av organisationen och att nyheter snabbt sprider sig 

och blir framträdande när CSR inte uppfylls som samhället förväntar sig (Svenskt Näringsliv, 

2014). Detta kan ses som en trend där allmänheten vill ha kunskap om organisationers CSR-

strategier för att få förtroende för dem. Om allmänheten ej får ta del av denna information 
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eller om informationen visar att organisationen inte arbetar aktivt med CSR, offentliggörs 

detta i bred utsträckning (Werther & Chandler, 2006). 

 

CSR är ett verktyg för organisationer att ta socialt ansvar för samhället och enligt Campbell 

(2007) finns det olika incitament som motiverar varför organisationer förenar sitt arbete med 

CSR. För organisationer kommer CSR-strategier sannolikt att användas om organisationen är 

engagerad i institutionella dialoger med fackförbund, anställda och övriga intressenter 

(Campbell, 2007). CSR kan således tänkas vara en strategi som fackförbund använder för att 

ta ett socialt ansvar. Det kan även vara ett sätt för dem att ändra allmänhetens uppfattning om 

förlegade arbetssätt och därmed reducera medlemsraset. 

1.2!Problematisering!
Problematiken för svenska fackförbund är att de har uppfattats som förlegade, tappat 

medlemmar sedan början av 2000-talet och sedan dess har det funnits behov av förändrade 

arbetssätt inom förbunden. Förändringsprocesser kan ge utrymme för nya strategier som kan 

bli en viktig tillgång för förbunden. Nya strategier kan således tänkas vara en lösning på 

denna problematik. 
 

Organisationer utvecklar strategier för att skapa konkurrensfördelar och uppnå sina mål 

(Porter, 1996). Då CSR är ett begrepp som är öppet för tolkning blir det svårt för fackförbund 

att formulera en tydlig CSR-strategi som ämnar reducera medlemsraset och förändra 

uppfattningen om förlegade arbetssätt. Ett sätt att formulera en fungerande strategi är att 

förändra allokeringen av organisationens resurser. Detta menar exempelvis Penrose (1959) är 

en avgörande faktor för organisationer att växa sig starka. För fackförbund skulle således 

organisationens interna faktorer utgöra en avgörande roll för hur CSR-strategier formges och 

används. Å andra sidan finns det forskning som säger att strategier påverkas av den miljö 

organisationen omges av (Porter 1979). Således kan även externa faktorer påverka 

fackförbundens utformning av strategier och ha betydelse för hur den valda strategin 

används. Vad svenska fackförbunds CSR- strategier påverkas av är än så länge outforskat. 
 

Hur fackförbund använder CSR-strategier och hur långt ansvaret sträcker sig är svårdefinierat 

då uppfattningen om organisationers CSR enligt Borglund et al. (2012) inte är statisk över tid 

utan förändras ständigt. CSR-strategier lämnar även utrymme för organisationen att 

bestämma hur långt deras ansvar ska sträcka sig då det saknas en ensam vedertagen definition 

av begreppet. Öppenheten i hur CSR-strategier används ger utrymme för fackförbund att 
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formge CSR-strategier som passar deras samtid och det kan tänkas finnas flera drivande 

krafter som påverkar utformningen.  
 

Som tidigare nämnts befinner sig fackförbund i en tid där deras arbetssätt uppfattats som 

förlegat och där medlemsras drabbat dem i stor utsträckning.  Medlemsraset kan tänkas 

grunda sig i ett minskat förtroende och en svagare legitimitet hos fackförbund. En 

organisation måste anpassa sig till samhällets normer för att överleva (Meyer & Rowan, 

1977) och CSR kan vara ett verktyg för att stärka denna legitimitet. Problematiken för 

fackförbund är att de måste förändra sig och nya strategier är en möjlighet att skapa 

konkurrensfördelar och uppnå mål. Eftersom fackförbund har ett stort inflytande på svenskt 

näringsliv och har ett stort ansvar för många arbetstagare är det angeläget att undersöka CSR-

strategier inom fackförbund. 
 

Tidigare forskning av Falkenberg och Brunsæl (2011) har visat hur CSR-strategier kan 

användas inom vinstdrivande företag. Deras forskning visar att företag kan använda CSR-

strategier för att skaffa sig konkurrensfördelar. Vidare har Kornhill och Liron-Andersson 

(2010) visat hur fackförbund implementerar CSR för att påverka multinationella företag. 

Deras undersökning visar att fackförbund kan påverka multinationella företag med CSR men 

att multinationella företag inte nödvändigtvis behöver förändra sig enligt fackförbundens 

vilja. De båda tidigare undersökningarna har visat resultatet av CSR, däremot inte vad som 

påverkar och lägger grunden till CSR-strategier vilket således ger upphov till forskning. 

Denna studie ämnar undersöka de faktorer som påverkar CSR-strategier inom svenska 

fackförbund och hur CSR som strategi används, vilket leder oss till följande forskningsfråga: 
 

• Vilka faktorer påverkar CSR-strategier inom svenska fackförbund och hur används 

CSR som strategi i dessa organisationer?  

1.3!Syfte!

Uppsatsen syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar CSR-strategier och hur CSR 

som strategi används inom svenska fackförbund. Undersökningen är orienterad i ett 

sammanhang som berör det svenska näringslivet och arbetsmarknaden där CSR som strategi 

inom fackförbund tidigare inte har undersökts. För att svara på frågeställningen kommer 

uppsatsen redogöra för hur externa och interna faktorer påverkar CSR-strategier och hur de 

används av fackförbund. Det finns ett gap gällande forskning som behandlar olika faktorers 
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Figur 1 – Uppsatsens disposition. 

påverkan på CSR-strategier och hur de används inom fackförbund. Uppsatsen bidrar därmed 

till att berika kunskap kring strategiskt utnyttjande av CSR i en ny kontext, det vill säga inom 

svenska fackliga organisationer. 

1.4!Uppsatsens!disposition!

Det teoretiska ramverket behandlar motiv till CSR samt hur externa och interna faktorer 

påverkar strategier. Teoretiska termer sammanfattas i en analysmodell som ämnar förklara 

hur externa och interna faktorer påverkar strategier. Efterföljande del av uppsatsen utgörs av 

metodologisk utformning och sedan presenteras den empiriska studien som genomförts. CSR 

inom fackförbund återkommer sedermera i analysen där empirisk diskussion skräddarsys 

med det teoretiska ramverket. Uppsatsen avslutas med slutsatser, en avslutande diskussion 

och slutligen förslag på vidare forskning. 
 

! !
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2. TEORETISKT RAMVERK 
Följande avsnitt redogör för uppsatsens teoretiska ramverk. Flera av de teoretiska 

utgångspunkterna är framtagna utifrån studier av vinstdrivna företag. Emellertid kan dessa 

teorier tillämpas i en miljö av fackförbund då stora delar av dem liknar vinstdrivande 

organisationer. Likt företag är beroende av sina kunder är fackförbund beroende av sina 

medlemmar. Detta beroende har blivit allt mer aktuellt då fackförbund sedan 2000-talet 

tappat medlemmar. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den teoretiska 

genomgången. 

2.1!Motiv!att!använda!CSRBstrategier!

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som har många olika definitioner och 

formges efter den kontext där det tillämpas (Carrol, 1999). Begreppet har definierats i olika 

termer sedan 1970-talet men kärnan i samtliga definitioner är att organisationer tar ett 

samhällsansvar för sina handlingar (Carrol, 1999). 
 

CSR som strategi har ökat kraftigt bland organisationer och förklaringen till att det har 

tilltagit går att identifiera med utgångspunkt från trender som påverkar organisationers 

förhållande till CSR (Werther & Chandler, 2006). Dessa trender kommer att med stor 

sannolikhet fortsätta växa och påverka organisationer genom 2000-talet. Beträffande trender 

har bland annat digitalisering med fritt nyhetsflöde etablerats inom näringslivet. Med 

växande influens av globala medier synliggörs hastigt om företag inte tar hänsyn till sitt 

hållbarhetsomdöme. Dessa trender har enligt Werther och Chandler (2006) påverkat och fört 

organisationers engagemang mot CSR. Trenderna gäller organisationer i allmänhet och 

därmed även fackförbund som måste förhålla sig till näringslivets spelregler. 
 

Att organisationer påverkas av sin omgivning är inget nytt fenomen utan visades tidigt av 

Burns och Stalker (1994) som menar att en organisation påverkas av miljön den omges av. 

Vidare visar Lawrence och Lorsch (1967) hur olika delar av en organisation kan ha olika 

styrsystem beroende på vilken miljö den möter. Detta kan användas som utgångspunkt för att 

förstå hur fackförbund formas av institutionella faktorer. Anledningen till att institutionella 

perspektivet påverkar användandet av CSR beror på att organisationer är verksamma i ett 

sammanhang med politiska och ekonomiska institutioner som påverkar deras beteenden 

(Campbell, 2007). I linje med att organisationer anammar institutionella författningar visar 



! 6!

det på ett ökat sökande efter legitimitet. En organisation måste nämligen vara legitim 

gentemot sina intressenter för att överleva (Meyer & Rowan, 1977). Detta betyder att en 

organisation bör förhålla och anpassa sig efter de normer och värderingar som finns i 

samhället för att fungera och accepteras. 
 

Utöver institutionella faktorer har det visat sig att organisationer påverkas av andra 

organisationer som finns i deras omgivning i så hög grad att de härmar varandras beteenden. 

Beteendet benämns isomorfism och innebär enligt DiMaggio och Powell (1983) att en 

organisation förändrar sig till att likna andra organisationer som befinner sig i en miljö med 

liknande förutsättningar. Organisationer liknar varandra enligt DiMaggio och Powell (1983)  

eftersom det underlättar för dem att interagera med andra organisationer och uppfattas som 

legitima. Vidare måste de ta hänsyn till andra organisationer då de inte endast konkurrerar om 

resurser, utan även om legitimitet. 
 

Trots att CSR har varit aktuellt de senaste decennierna, diskuteras fortfarande hur det ska 

användas och det är dessutom svårt att realisera. Det finns ingen tydlig definition av CSR och 

begreppet kan betyda olika saker för olika organisationer i olika tider och kontexter 

(Pedersen, 2006). Strategier är likt CSR ett föränderligt begrepp som kan jämföras med 

systematiska processer anpassade för att allokera organisationens tillgångar och resurser för 

att nå mål och visioner (Allison & Kaye, 2005). Strategier kan därför jämföras med unika 

verktyg formade efter sitt sammanhang. 

2.2!Externa!och!interna!faktorer!för!strategier!

Nilsson och Rapp (2005) har utvecklat en modell (se figur 2) som beskriver relationen och 

passformen mellan externa och interna faktorer för organisationers strategier. Modellen 

består av de tre faktorerna verksamhetsmiljö, strategisk kongruens och integrerad styrning. 

Dessa tre faktorer ska passa varandra för att organisationen ska kunna utveckla 

konkurrensfördelar som leder till starkare prestationer för organisationen. Som framgår i 

modellen benämns passformen mellan verksamhetsmiljö och strategier extern passform och 

förhållandet mellan strategisk kongruens och den integrerade styrningen intern passform. En 

god extern och intern passform förväntas ge konkurrenskraftig positionering och stärker 

prestationen (Nilsson & Rapp, 2005). 
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Mycket av tidigare studier om relationen mellan strategi och styrning fokuserar på hur dessa 

faktorer påverkar konkurrensfördelar inom olika delar av organisationen. Från tidigare 

forskning är det få empiriska studier som behandlar strategier på flera organisatoriska nivåer 

och som tillsammans med integrerad styrning kan underlätta implementeringen. Uppsatsen 

använder modellen för att studera hur verksamhetsmiljö, strategisk kongruens och integrerad 

styrning påverkar CSR-strategier inom fackförbund. Baserat på modellen förväntas relationen 

mellan de olika faktorerna påverka varandra (Nilsson & Rapp, 2005). 

2.2.1!Extern!faktor!B!verksamhetsmiljö!
Nilsson och Rapp (2005) tar som utgångspunkt att organisationer är öppna system som 

påverkas av externa faktorer och den verksamhetsmiljö de befinner sig i. Denna utgångspunkt 

grundar sig bland annat i tidigare nämnd forskning av Burns och Stalker (1994) och 

Lawrence och Lorsch (1967). Konceptet togs vidare av Porter (1979) som redogjorde för att 

en organisations strategier påverkas av flera externa faktorer samtidigt. Det innebär i sin tur 

att organisationers interna styrsystem inte fullständigt kan kontrollera samtliga faktorer som 

påverkar eller har relevans för dess strategier. Kunder, leverantörer och andra aktörer utgör 

en basal funktion för verksamhetsmiljön (Porter, 1979). Utöver dessa aktörer har graden av 

ovisshet i miljön en stor inverkan på organisationers strategiska styrning. Ovisshet innebär 

graden av vad som är möjligt att förutse både inom stora och mindre förändringar i 

organisationens verksamhetsmiljö (Nilsson & Rapp, 2005). I denna modell (se figur 3) spelar 

graden av ovisshet en central roll i verksamhetsmiljön och bör således tas hänsyn till när 

Figur 2 – Modell för hur 
externa och interna faktorer 
påverkar varandra. Modellen 
visar hur en organisations 
verksamhetsmiljö, strategiska 
kongruens och integrerade 
styrning leder till 
konkurrensfördelar och därmed 
ökad prestation. 
Källa: Nilsson & Rapp (2005) 
”Understandning Competitive 
Advantage” s. 36. Egen 
översättning av begrepp. 
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organisationen försöker få de interna resurserna att passa med externa krav i miljön (Nilsson 

& Rapp, 2005). 

 

Fackförbund är verksamma i en miljö som uppfattas som oföränderlig med liten grad av 

ovisshet då deras tjänster är efterfrågade på samtliga marknader där det finns företag 

(Pettersson, 2011). Nilsson och Rapp (2005) redogör för hur organisationers omgivning 

påverkar strategier vilket uppsatsens studie jämför med den miljö som omger fackförbund. 

Således använder uppsatsen begreppet verksamhetsmiljö för att studera hur externa faktorer 

påverkar fackförbunds CSR-strategier. 

2.2.2!Intern!faktor!B!strategisk!kongruens!
Enligt Porter (1996) handlar strategier om organisationsförändringar och menar att en 

handling är strategisk om den får organisationen att bli bättre än sina konkurrenter och när 

konkurrenskraft kan vidmakthållas. Strategier kan befinna sig på olika nivåer i en 

organisation och enligt Nilsson och Rapp (2005) visar det sig när organisationen diversifierar 

sig och skapar olika strategier som passar till olika miljöer. När strategierna på samtliga 

nivåer i organisationen överensstämmer med den övergripande strategin har strategisk 

kongruens uppnåtts. Bland fördelarna med sådan kongruens finns möjligheten för ledningen 

att försäkra sig om att synergier utnyttjas och ökad effektivitet inom organisationen. 

Strategisk kongruens hjälper även till att passa strategierna med verksamhetsmiljön och 

lägger grunden för att utveckla interna styrsystem som möjliggör implementering av dessa 

strategier (Nilsson & Rapp, 2005). Strategiformuleringen kan ses som en process där 

motsättningar av olika alternativ för strategier möter varandra och strategier antingen växer 

fram eller medvetet formuleras. Emellertid går det inte att generellt uttrycka att alla strategier 

är produkter av sådana ledningsintentioner (Nilsson & Rapp, 2005). Gällande denna modell 

(se figur 4) handlar det om att organisationer försöker finna en passform mellan 

verksamhetsmiljö och organisationsstrategi, framför planeringsprocessen i sig själv (Nilsson 

& Rapp, 2005). 

Figur 3 – Illustration över 
hur verksamhetsmiljön som 
extern faktor påverkar 
strategisk kongruens och den 
integrerade styrningen. 
Källa: Nilsson & Rapp 
(2005) ”Understandning 
Competitive Advantage” s. 
36. Egen översättning av 
begrepp. 
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Nilsson och Rapp (2005) redogör för organisationsstrategi som den övergripande strategiska 

nivån vilket uppsatsens studie (se figur 5) jämför med paraplyorganisationers övergripande 

strategier för sina underliggande fackförbund. Sedermera använder uppsatsen begreppet 

enhetsstrategi från Nilsson och Rapps (2005) modell för att undersöka kongruensen mellan 

fackförbundens individuella strategier och den övergripande organisationsstrategin. 

2.2.3!Intern!faktor!B!integrerad!styrning!
Nilsson och Rapp (2005) ser integrerad styrning som en intern faktor som utgör det primära 

instrumentet för implementering av valda strategier. I figur 6 synliggörs hur den integrerade 

styrningen utgör en viktig del i utvecklandet av nya strategier för organisationer, genom 

bland annat identifiering av aktiviteter som skapar värde. Värde skapas genom 

organisationers resurser som kan vara både materiella och immateriella enligt Penrose 

(1959). Tillväxten för organisationer är beroende av hur dessa resurser förvaltas och eftersom 

organisationer har olika resurser ser förvaltningen av dessa annorlunda ut i olika 

organisationer menar Penrose (1959). Detta innebär att organisationer formulerar och 

implementerar strategier på olika sätt genom förvaltning och administrativa beslut av 

organisationens interna resurser (Penrose, 1959). 
 

Figur 4 – Illustration över 
hur strategisk kongruens som 
intern faktor påverkar 
verksamhetsmiljö och 
integrerad kontroll. 
Källa: Nilsson & Rapp 
(2005) ”Understandning 
Competitive Advantage” s. 
36. Egen översättning av 
begrepp. 

Organisationsstrategi!

Paraplyorganisation!

Enhetsstrategi!A!

Fackförbund!A!

Enhetsstrategi!B!

Fackförbund!B!

Figur 5 – Hierarki över 
organisationers olika nivåer 
med strategier. Strategisk 
kongruens uppnås när samma 
strategi återfinns i samtliga 
nivåer. 
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Enligt Nilsson och Rapp (2005) är det få organisationer som tar hänsyn till den gränslinje 

som finns mellan formulering och implementering av strategier, vilket i praktiken begränsar 

styrningssystem i sin roll som verktyg för implementering. Nilsson och Rapps (2005) 

modell koncentrerar sig på hur styrningen används för att etablera en intern passning som 

matchar organisationens övergripande strategi, interna kapaciteter och förväntade 

prestationer. För att få organisationer att växa krävs en effektiv allokering av resurser vilket 

uppnås genom välfungerande styrningssystem (Penrose, 1959). 
 

När styrningen för strategier och dess uppföljning är sammanhängande i hela organisationen 

uppnås integrerad styrning i modellens mening. Att åstadkomma sådan kongruens kan 

underlättas genom introducering av enhetliga koncept och liknande principer för styrning. På 

så sätt kan organisationen sammanlänka strategier på olika organisatoriska nivåer. För att 

uppnå starka resultat och hålla sig konkurrenskraftig behöver organisationen en intern 

passform, vilket innebär en passform mellan den interna styrningen och organisationens 

strategier. Styrsystem är således viktiga både när strategier är utvecklade och när de är 

implementerade (Nilsson & Rapp, 2005). 

 
För fackförbund finns ett behov av integrerad styrning för att kontrollera att resurserna inom 

organisationen används effektivt med hänsyn till organisationens strategi och syfte. 

Styrningens integrering undersöks genom att ta reda på hur CSR-strategier implementeras i 

fackförbund och vilka verktyg som finns för ledningen att göra uppföljningar.  

2.2.4!Konkurrensfördelar!
Konkurrensfördelar är enligt Nilsson och Rapp (2005) i sin definition en stark positionering 

med ett varumärke som skapar värde för organisationens intressenter. För att lyckas bygga en 

organisation med konkurrensfördelar är det viktigt att det finns kunskap om den externa 

verksamhetsmiljön och hur organisationen på bästa sätt kan nyttja sin interna struktur för att 

aktualisera sin strategi. Modellen av Nilsson och Rapp (2005) visar att samspelet mellan 

externa och interna faktorer är avgörande för organisationers konkurrensfördelar. För att 

Figur 6 – Illustration över hur 
integrerad styrning som intern 
faktor påverkar verksamhetsmiljö 
och strategisk kongruens. 
Källa: Nilsson & Rapp (2005) 
”Understandning Competitive 
Advantage” s. 36. Egen 
översättning av begrepp. 
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strategier ska vägleda organisationer mot konkurrensfördelar är det därför essentiellt att såväl 

verksamhetsmiljö, strategisk kongruens och integrerad styrning samspelar med varandra. 

Ojämlik resursfördelning på en eller annan faktor kommer inte att skapa värde för 

organisationen (Nilsson & Rapp, 2005). 

2.2.5!Prestation!
Enligt Nilsson och Rapp (2005) definieras prestation i termer av organisationens 

ändamålsenliga riktning och centrala mål som är fogade till intressenters förväntningar. 

Denna teori förknippar organisationens prestation till det värde som är skapat för de mest 

betydelsefulla intressenterna. Det essentiella enligt denna teori är att hållbar prestation är ett 

resultat av stark konkurrenskraftig positionering i förhållande till alla inblandade intressenter 

och aktörer (Nilsson & Rapp, 2005). 

2.3!Teoretisk!sammanfattning!

Organisationer arbetar med CSR för att följa trender och undvika den negativa publicitet de 

får om de inte gör det (Werther & Chandler, 2006). Viljan att följa trender kan förklaras av 

att organisationer är öppna system som anpassar sig till den omgivning de befinner sig i 

(Burns & Stalker, 1994). Eftersom det finns ett begränsat antal legitima trender i en 

verksamhetsmiljö tenderar organisationer att likna varandra (DiMaggio & Powell, 1983). 
 

Porter (1996) och Penrose (1959) redogör för externa respektive interna faktorer som 

påverkar strategier. Med detta som utgångspunkt har modellen av Nilsson och Rapp (2005) 

använts för att illustrera hur faktorernas passform påverkar organisationers strategier och i 

förlängning konkurrensfördelar och prestationer. Modellen framhåller relationen mellan 

verksamhetsmiljö och strategisk kongruens som extern passform och relationen mellan 

integrerad styrning och strategisk kongruens som intern passform. För det första innebär det 

att organisationers strategier påverkas av sin omgivning. För det andra innebär det att 

organisationers styrsystem bör sträva mot en kongruens mellan strategier på olika nivåer 

inom organisationen. Slutligen kännetecknas det av ett integrerat styrsystem som tar form 

genom strategisk planering och övervakning av resultat som är lika genom organisationen.  

 

Teorin betonar att det inte är tillräckligt med att bara tillgodose sig antingen en bra extern 

eller intern passform för att etablera konkurrensfördelar. En förutsättning för att lyckas är att 

ha god kunskap om både extern och intern passform i förhållande till organisationens 

strategier. 
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Analysmodellerna (se figur 7 och figur 8) visar att det finns olika faktorer som påverkar 

organisationers användande av CSR-strategier. Uppsatsen avser härvid att utveckla en 

förtydligad kunskap om vilka faktorer som påverkar CSR-strategier och hur de används inom 

fackförbund. För att lyckas med detta har uppsatsens författare tagit fram lämpliga 

analysmodeller som kombinerar de olika faktorerna från Nilsson och Rapps (2005) teori med 

uppsatsens studie om svenska fackförbund. 
 
 

Faktorer! Externa! Interna!
Teoretiskt!begrepp! Verksamhetsmiljö! Strategisk!kongruens! Integrerad!styrning!

Teoretisk!innebörd!
Hur$omgivningen$påverkar$
organisationen$och$dess$

strategier.$

Hur$organisationens$
strategier$är$

överensstämmande$på$
samtliga$nivåer.$

Hur$styrsystemet$är$
integrerat$i$hela$
organisationen.$

 
!  

Figur 8 – Analysmodellen visar hur externa och interna faktorer påverkar CSR-strategier. Inom 
externa faktorer omfattas verksamhetsmiljö och inom interna faktorer omfattas strategisk 
kongruens och integrerad styrning. Tillsammans med figuren och tabellen (ovan) utvecklas 
begreppen och dess påverkan för att se hur CSR-strategier används inom svenska fackförbund. 

Användning!
av!CSR>
strategier!

Extern!
!

Verksamhets>
miljö!

Intern!
!

Integerad!
styrning!

Intern!
!

Strategisk!
kongruens!

Figur 7 – Analysmodell för 
vilka faktorer som påverkar 
CSR-strategier. Modellen 
visar att användningen av 
CSR-strategier påverkas av 
olika faktorer.   
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3. METODOLOGISK UTFORMNING 
I följande avsnitt redogörs för uppsatsens metod och utformning. I ett sammanhang där det, 

vad författarna erfarit, saknades empiriska studier angående CSR-strategier inom fackförbund 

är det viktigt att tydligt presentera uppsatsens metodologiska ansats. Urvalskriterier för val av 

fackförbund och respondenter presenteras och slutligen redogörs för implikationer som kan 

riktas mot metodens utformning och hur det har bemötts. 

3.1!Val!av!undersökningsdesign!
Studien om fackförbunds CSR-strategier genomfördes med hjälp av en kvalitativ 

undersökning. Kvalitativ forskningsstrategi är i sin natur induktiv och tolkande (Bryman & 

Bell 2010). De kvalitativa egenskaperna har varit nödvändiga för att underbygga en djupare 

förståelse för de faktorer som påverkar fackförbunds CSR-strategier och hur de används. Då 

studien beträffande fackförbundens förhållningssätt till CSR som strategi tidigare inte har 

studerats i en akademisk kontext var det nödvändigt att nyttja en kvalitativ 

undersökningsdesign (Saunders et al., 2012). Den kvalitativa undersökningsdesignen har med 

fördel använts i denna uppsats för att kartlägga en situation som initialt var opreciserad. 
 

3.2!Val!av!litteratur!
För att tillhandahålla ett resultat med hög trovärdighet har den teoretiska referensramen 

baserats på tillförlitliga referenser och källor (Saunders et al., 2012). Litteratursökningen tog 

sin utgångspunkt i artiklar som allmänt behandlar CSR och varför organisationer använder 

sig av det. För att sedan förstå CSR ur ett strategiskt perspektiv söktes litteratur som 

behandlar strategier och även tidigare forskning som kopplar ihop strategier med CSR. För 

att finna litteratur har forskare från Uppsala Universitet tillfrågats och referenser från tidigare 

studier utforskats. Även sökningar i Uppsala universitetsbiblioteks katalog genomfördes. 

Teorier om strategier redogör att det finns implementeringsmodeller för att strategierna ska 

bli lyckade (Allison & Kaye, 2005) där strategier är sedda som en genomtänkt plan för att 

uppnå tänkt resultat. Synsättet som använts i denna undersökning anammar å andra sidan 

Nilsson och Rapps (2005) utgångspunkt där organisationer ses som öppna system. Modellen 

av Nilsson och Rapp (2005) kunde kritiseras då den var relativt obeprövad. Emellertid var 

deras modell relevant för denna uppsats om fackförbund där faktorer som påverkar strategier 

på olika nivåer undersöktes. 
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3.3!Val!av!organisationer!och!urval!av!respondenter!
Valda studieobjekt för uppsatsen var två fackförbund under paraplyorganisationen Saco och 

två fackförbund under LO. Studien ämnade undersöka CSR-strategier inom Jusek, 

Civilekonomerna, Kommunal och Handelsanställdas förbund (se figur 9). Valet av fyra olika 

fackförbund med exponeringar mot olika delar av näringslivet och arbetsmarknaden byggde 

på att få större bredd för studien med ett heterogent urval och därmed kartlägga eventuella 

skillnader (Saunders et al., 2012). Med hjälp av att studera CSR-strategier i olika 

förgreningar av fackförbundssfären kunde allt större generaliseringar göras och användas för 

att analysera det empiriska resultatet. För att bringa kvalitet i intervjuerna var det viktigt att 

finna lämpliga representanter från fackförbunden. Urval av respondenter fokuserade således 

på att intervjua sex personer som har ett inflytande över och god insyn i organisationens 

CSR-strategier. Följaktligen har Victoria Sjöblom, marknadsförare på Jusek, Elsa Saboonchi, 

chef över karriär och marknad på Jusek, intervjuats. Vidare har förbundsdirektör Jens 

Jacobsson från Civilekonomerna och avdelningschef Eva Gynning från Handelsanställdas 

förbund intervjuats. Slutligen har även ordförande Rose-Marie Lövgren samt vice ordförande 

Pia Söderman från Kommunal intervjuats. Under intervjuerna har hänsyn tagits till att 

respondenter kan ha tenderat att prägla sina svar på ett sätt som kunnat gynna organisationen 

(Saunders et al., 2012) och således har analyserna av intervjuerna i efterhand kännetecknats 

av ett kritiskt tänkande. 

 

Respondentvalidering användes för att bekräfta att insamlat intervjumaterial överensstämt 

med respondenternas verkliga åsikt (Bryman & Bell 2010). Syftet med respondentvalidering 

var att bekräfta att erhållen beskrivning överensstämde med respondenternas perception. Det 

yttrade sig genom att inspelade och dokumenterade intervjuer tilldelades respondenterna för 

att i efterhand ge dem möjlighet att ta del av den insamlade informationen. Det var essentiellt 

Figur 9 – Tabell över insamling av primärdata. 
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för uppsatsen att samla in trovärdig information för att skapa trovärdighet i empirisk 

diskussion och analys. 

3.4!Val!av!metod!för!insamling!av!data!
Intervjuer valdes som metod för att samla in primärdata då de bidrog till att förstå 

bakgrunden till CSR-strategier inom fackförbund. Totalt genomfördes tio intervjuer varav sex 

av dem som individuella besöksintervjuer då det var centralt att ha personlig kontakt för att 

förstå detaljer kopplade till forskningsfrågan. Vidare gav det möjlighet till att skapa 

trovärdighet gentemot respondenterna för att få utförliga och trovärdiga svar (Saunders et al., 

2012). Efter den initiala insamlingen av primärdata fanns det behov av att genomföra fyra 

kompletterande intervjuer, var av tre via telefon och en via e-mailkorrespondens för att reda 

ut särskilda frågetecken. Genom kompletterande intervjuer med representanter från 

organisationerna inrymmer det insamlade materialet således tio intervjuer. Detta bidrog till 

djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar CSR-strategier och hur de används av 

fackförbund. 
 

Intervjufrågorna med tillkommande följdfrågor gav möjlighet för respondenterna att utveckla 

sina egna resonemang. Undersökningen sökte svar på specifika frågor för att täcka sitt syfte, 

men även att respondenterna förklarade och utvecklade sina svar vilket ställde krav på öppna 

frågor. Således genomfördes semi-strukturerade intervjuer då de gav möjlighet att ställa både 

öppna och specifika frågor (Saunders et al., 2012). En svårighet med semi-strukturerade 

intervjuer var att bibehålla reliabilitet då intervjusvaren reflekterade situationen vid den 

aktuella tidpunkten och inte nödvändigtvis blir desamma vid en replikering (Saunders et al., 

2012). Fördelen att på ett djupare plan förstå komplexiteten i frågeställningen med hjälp av 

semi-strukturerade intervjuer ansågs här väga tyngre än problemet med replikering vid ett 

annat tillfälle. 
 

Intervjuerna spelades in efter tillåtelse av respondenterna och transkriberades för att i 

efterhand kunna analyseras och för att inte missa något som sades. Transkriberingen gav även 

möjlighet att uppfatta på vilket sätt frågorna svarades på och inte bara vilka ord som 

användes (Saunders et al., 2012). Transkriberingen skedde i ordbehandlingsprogrammet 

Microsoft Word och inspelningen lyssnades på via uppspelningsprogrammet InqScribe. På så 

sätt fanns möjlighet att justera uppspelningshastighet så att svaren kunde transkriberas 

korrekt för att med säkerhet kunna användas empiriskt och analytiskt. Studien använde även 

insamling av sekundärdata för att ge en ytterligare dimension av insamlingsmetoden. 
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Sekundärdata användes för att komplettera och addera information som varit nödvändig för 

studien. De empiriska sekundärdata som samlats in var i form av offentliga uttalanden från 

paraplyorganisationernas ordförande, samt respektive hemsidor. 

3.5!Val!av!intervjuguide!
För att minimera risken till subjektivitet bland respondenterna tilldelades respondenterna 

ingen skriftlig intervjuguide innan intervjutillfället, de fick endast muntliga instruktioner. 

Intervjuerna sökte svar som skulle spegla respondenternas egentliga åsikt snarare än vad som 

ansågs “korrekt” enligt organisationen. Frågorna som ställdes var blandade med specifika och 

öppna inslag för att respondenterna skulle svara objektivt om organisationens CSR-strategier. 

Intervjuerna varade i cirka 40 minuter och intervjuguiden finns bifogad i appendix. 

3.6!Operationalisering!

Nilsson och Rapps (2005) modell för externa och interna faktorer har uppsatsen 

sammankopplat till fackförbundens CSR-strategier. Denna modell för organisationers 

strategier har delats upp i två olika delar. Den första delen av modellen berör faktorer som 

påverkar strategier och har baserats på respondenternas svar på intervjufrågorna. Den andra 

delen av modellen med konkurrensfördelar och prestation har analyserats utifrån insamlat 

material och subjektiva åsikter från respektive respondent eftersom objektiv data ej varit 

tillgänglig. Med utgångspunkt från den teoretiska modellen har intervjufrågor formulerats (se 

figur 10) för sammankoppling och analysering av teori tillsammans med empirisk diskussion.  
 

Studiens intervjufrågor har sammanförts med den valda teoretiska modellen av Nilsson och 

Rapp (2005), detta genom att varje steg av modellen har inkorporerats i intervjuguiden. Den 

delades in i tre inramningar där den första var av en övergripande karaktär och där övriga var 

avgörande för uppsatsen framtagna analysmodell. Tillsammans bidrog de tre inramningarna 

till en helhetsbild som var kompatibel med Nilsson och Rapps (2005) modell för 

organisationers strategier. Intervjufrågorna finns bifogade i appendix. 
 

Den första delen, CSR inom fackförbund, utgjordes av frågorna 1.1 - 1.4 som handlade om 

organisationernas bakgrundsinformation och respondenternas roll inom fackförbundet. I 

denna inledande inramning har frågor likt ”Har organisationen förändrats sedan du började 

jobba och varför/varför inte?” ställts för att få en inblick i hur organisationerna förändrats 

över tid. Den inledande delen av intervjuprocessen var avgörande för att skapa ett första 

helhetsintryck av organisationernas verksamhet. 
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Den andra delen, Interna faktorer, utgjordes av frågorna 2.1 – 2.14 och bestod av djupare 

frågor som orienterade sig till organisationernas interna förhållningssätt till CSR-strategier. I 

denna del har frågor likt ”Hur kontrolleras att CSR-strategier följs?” ställts i syfte för att 

identifiera hur organisationerna använder CSR-strategier. Genom att fråga hur organisationen 

motiverar och kanaliserar sina CSR-strategier har en tydligare bild framträtt för hur 

organisationernas interna faktorer styrt det strategiska arbetet med CSR. Genom följdfrågor 

har tydligare resonemang vuxit fram och lagt grund för analyser av organisationernas CSR-

strategier. Den andra delen av intervjuprocessen var avgörande för analysmodellen och för att 

skapa en bild av hur interna faktorer med integrerad styrning och strategiska kongruens 

påverkar CSR-strategier.  

 

Den tredje delen, Externa faktorer, utgjordes av frågorna 3.1 – 3.9 och undersökte hur 

organisationernas CSR-strategier påverkas av verksamhetsmiljön. I denna del av 

intervjuprocessen har frågor likt ”Finns det yttre krav på att ni arbetar med CSR?” ställts för 

att förstå hur organisationerna påverkats av sin verksamhetsmiljö. Den avslutande delen av 

intervjuprocessen har varit avgörande för analysmodellen och för att skapa en djupare 

förståelse för hur organisationernas CSR-strategier påverkats av externa faktorer. !

3.7!Kritiskt!tänkande!

Valet och användandet av kvalitativ undersökningsmetod går att kritisera för att det kunde 

föranleda impressionistiska och subjektiva inslag (Bryman & Bell, 2010). Det vill säga att 

studiens kvalitativa resultat var underbyggt av författarnas subjektiva uppfattningar angående 

vad som var viktigt och betydelsefullt för studien. Emellertid har studiens 

Faktorer Externa Interna 
Teoretiskt begrepp Verksamhetsmiljö Strategisk kongruens Integrerad styrning 

Teoretisk innebörd 
Hur omgivningen påverkar 

organisationen och dess 
strategier. 

Hur organisationens 
strategier är 

överensstämmande på 
samtliga nivåer. 

Hur styrsystemet är integrerat 
i hela organisationen. 

Exempel på 
intervjufrågor 

- Finns det yttre krav på att 
arbeta med CSR? 

- Ser ni trender som andra 
fackföreningar rör sig mot? 
- Påverkas verksamheten av 

samhällets normer och 
värderingar? 

- Hur kanaliseras CSR-
strategier från toppen till 
botten av organisationen? 

- Hur påverkas fackförbundet 
av beslut från sin 

paraplyorganisation? 

- Hur ser uppföljningarna ut? 
- Hur kontrollerar ni att CSR-

aktiviteter följs? 
- Hur har era kärnvärderingar 

tagits fram? 

Figur 10 - Analysmodellen visar hur externa faktorer och interna faktorer påverkar fackförbundens CSR-
strategier. Med hjälp av intervjufrågorna har dessa faktorer redogjorts för.  
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undersökningsmetod präglats av neutralt ställningstagande för att inte personliga åsikter 

skulle påverka den empiriska studiens resultat. 
 

Kritik kunde riktas mot att studien endast undersökt fyra fackförbund. För att få ett så 

tillförlitligt och empiriskt mättat resultat som möjligt kunde tänkas att samtliga fackförbund 

borde ha undersökts. Emellertid fokuserade studien på att uppnå hög empirisk mättnad och 

möjlighet till generalisering inom ramen för studiens omfattning och tidsram, och därför 

valdes fyra fackförbund. Insamlingen av empirisk sekundärdata kunde kritiseras då de kunde 

ha varit framtagna för att ge en positiv bild av situationen och därmed omfatta subjektiva 

åsikter. Med detta i åtanke har sekundärdata enbart varit kompletterade och inte utgjort en 

central utgångspunkt för den empiriska undersökningen. 
 

Vid genomförda intervjuer fanns en risk för påverkan från intervjuaren och att respondenten 

svarade partiskt på olika sätt (Saunders et al., 2012). Då respondenterna var högt uppsatta i 

respektive organisation fanns det även en risk att svaren försökte ge en positiv bild av 

organisationen. För att undvika detta ställdes frågorna på ett neutralt sätt utan antydning till 

om ett särskilt svar förväntades av frågan. Vidare kan det riktas kritik mot att kompletterande 

telefonintervju och e-mailkorrspondens användes. Vid telefonintervjuerna var det svårt att 

tolka icke verbala reaktioner och respondentens engagemang kunde ha varit lågt. Då svar via 

e-mail inte krävdes direkt hade respondenten tid att ge ett övervägt svar på frågan (Saunders 

et al., 2012). Detta kunde vara en fördel då svaret var noga övervägt formulerat, men också 

en nackdel då det kunde tendera att ge en subjektiv bild för att gynna organisationen. 

Emellertid var dessa naturliga lösningar på grund av tidsmässiga och geografiska skäl då 

frågorna endast var kompletterande i såväl telefonintervju som vid e-mailkorrespondens.  
 

Valet av Nilsson och Rapps (2005) teori kunde kritiseras då fackförbund upplevts 

traditionsbundna i en icke föränderlig miljö och teorin utgår från vinstdrivna företag i en 

föränderlig miljö. Fackförbund liknar vinstdrivande organisationer på flera sätt, bland annat 

är de beroende av sina intressenter för att fungera. Litteraturen i uppsatsen har visat att 

organisationer är verksamma i en föränderlig miljö som påverkar strategier och beslut. 

Fackförbunds medlemmar befinner sig i denna föränderliga miljö och därför bör de påverka 

fackförbunds strategier. Med denna bakgrund har Nilsson och Rapps (2005) modell använts 

för att studera vilka faktorer som påverkar CSR-strategier och hur de används inom 

fackförbund.!  
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4. EMPIRI 
Följande avsnitt redogör resultatet från undersökningen av fyra fackförbund och deras CSR-

strategier. Den empiriska redogörelsen avslutas med en sammanfattande kartläggning med 

skillnader och likheter (se figur 11). 

4.1!CSRBstrategier!inom!Saco!
Sacos övergripande CSR-strategi är enligt ordförande och samhällspolitisk chef Arrius och 

Boije (2014), att etablera en hållbar akademisk arbetsmarknad där Saco är med i arbetet och 

bidrar till en mer hållbar miljö. Detta genom att lägga fokus på en avancerad energi- och 

miljöpolitik som skapar nya arbetstillfällen och exportmöjligheter genom sina 

akademikermedlemmars kompetens (Arrius & Boije 2014). Saco vill förbättra integrationen 

på arbetsmarknaden och menar att en viktig del av Sveriges akademiker är invandrare men 

vars kompetens inte tas tillvara. Akademiker som invandrar till Sverige har hög kompetens 

men kommer ofta inte in på arbetsmarknaden på grund av diskriminering. Det vill Saco 

förändra och tar socialt ansvar för utsatta grupper. För att bidra till en mer jämlik 

arbetsmarknad arbetar Saco för en kompentensstyrd rekrytering där varken kön eller etnicitet 

ska påverka anställningar (Saco, 2014). 

4.1.1!Jusek!
Jusek definierar CSR som ett verktyg för organisationen att vara del i en samtid och tänka 

miljövänligt för att skapa en bättre värld på lång sikt (Sjöblom, 2014). Enligt Jusek är deras 

främsta motiv till att använda CSR att ta vara på människors lika värde och bygga en hållbar 

utveckling i största allmänhet. För att lyckas med detta har Jusek bland annat ett program för 

invandrarakademiker som heter ”Kliv in” och jämställdhetsfrågor de driver (Sjöblom, 2014). 

Vidare driver Jusek ett samarbete med Selfleaders som hjälper till att bygga en hållbar 

arbetsmarknad (Saboonchi, 2014). Utgångspunkten i detta samarbete är att förbättra 

situationen för stressade studenter som tidigt i arbetslivet bränner ut sig. Andra exempel på 

CSR-arbete är inköp av ekologiska livsmedelsprodukter och subventionerat SL-kort för att 

uppmuntra kollektivtrafik. Enligt Sjöblom (2014) sker beställningar av profilprodukter 

genom utländska leverantörer och därför undersöks det noggrant att dessa leverantörer är 

pålitliga och har bra anställningsvillkor för sina anställda. 

4.1.2!Civilekonomerna!
Enligt förbundsdirektör Jacobsson (2014) på Civilekonomerna definieras CSR internt inom 

organisationen som ett övergripande mål för att föregå som gott exempel. Det innebär att de 
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har ett transparent rekryteringsförfarande, att de följer en investeringspolicy som går i linje 

med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och har ett återvinningssystem för att bidra 

till en bättre miljö. Jacobsson (2014) understryker att deras rekryteringspolicy är viktig för 

organisationen eftersom de vill rekrytera den bästa kompetensen och då spelar det ingen roll 

vilken sexualitet, kön eller etnicitet personen har. Enligt Jacobsson (2014) återfinns motivet 

till att arbeta med CSR från det uppdrag av medlemmarna som Civilekonomerna ämnar 

efterfölja. Den konventionella bemärkelsen av CSR-strategierna från medlemsuppdraget är 

att skapa ett yrkesliv fritt från diskriminering, där medlemmar kan kombinera karriär med 

fritid och ständigt utvecklas. 

4.2!Extern!faktor!–!verksamhetsmiljö!runt!Saco 

4.2.1!Jusek!
Utifrån intervjun med Jusek kan externa faktorer som påverkar deras CSR-strategier pekas ut. 

De anser att de i sin roll som fackförbund granskas väldigt hårt och alltid måste kunna stå till 

svars för det de gör (Sjöblom, 2014). De CSR-strategier som bedrivs av Jusek är enligt 

Sjöblom (2014) avgörande för den externa uppfattningen om förbundet. Enligt Saboonchi 

(2014) anser Jusek att det finns en CSR-trend som till en början var riktad mot företag, men 

sedan ett par år tillbaka även nått fackförbund. I fackförbundens miljö tycker Jusek att de 

som grupp tar efter varandras beteende på olika sätt och liknar därför varandra när det gäller 

arbetssätt och sätt att synas på. Idag har Jusek blivit noggrannare med att förmedla sitt CSR-

arbete för att belysa miljöfrågor. 

 

Enligt Sjöblom (2014) finns det ett externt tryck på att de ska arbeta med hållbarhetsfrågor. 

De menar att de befintliga CSR-strategierna kommer från dem internt, men yttre 

påtryckningar skulle göras gällande om de uteblev. Medlemstapp är den största faran Jusek 

beskriver som kan följa av ett uteblivet CSR-arbete. Enligt Saboonchi (2014) utgör även 

konkurrenterna ett visst tryck eftersom många av dem kommunicerar CSR i större 

utsträckning. Detta är dock inget Jusek tänker på i sitt dagliga arbete men de anser att 

Unionen konkurrerar om samma medlemmar. Organisationen planerar att kommunicera 

CSR-strategier genom fler kanaler i framtiden med både aktiviteter och marknadsföring. 
 

Då Jusek är en medlemsstyrd organisation påverkas verksamheten av sina medlemmar 

(Sjöblom, 2014). Medlemmarna påverkas i sin tur av sin samtid och då CSR är ett aktuellt 

ämne idag tycker Jusek att deras verksamhet påverkas av detta. Genom sina nära 
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förhandlingar med företag påverkas Jusek också av vad företagen anser vara föredömligt. 

Förhandlingarna och inflytandet genom kollektivavtal kan de använda för att påverka sin 

egen organisation och även andras. Detta ser Sjöblom (2014) som en styrka och en möjlighet 

eftersom de skulle kunna få in ännu mer CSR i företag om de själva arbetade med det mer 

aktivt och fick med sig sina medlemmar. 

4.2.2!Civilekonomerna!
Genom Civilekonomernas påtryckarroll försöker de få så bra avtal för sina medlemmar som 

möjligt. Med denna roll följer därför ett yttre krav på att arbeta med CSR på samma sätt som 

de vill att andra ska göra det (Jacobsson, 2014). De normer och trender som Civilekonomerna 

påverkas av är främst de som kommer från medlemmarna anser förbundsordförande 

Jacobsson (2014). Det innebär att förbundet måste vara lyhört till förändrade förväntningar 

från medlemmarna. Efter att förbundet fick igenom ökad ersättning för föräldraledighet har 

fler män tagit ut mer föräldraledighet och idag är det en självklarhet för många medlemmar. I 

och med detta menar Jacobsson (2014) att relationen mellan yttre krav och Civilekonomerna 

är ömsesidig då förbundet inte endast påverkas, utan även påverkar dem. Förbundet är 

exponerat mot den privata sektorn där förändringar sker snabbt vilket gör Civilekonomerna 

känsliga för konjunkturskiftningar och förändringar i trender, främst när det kommer till 

behov av arbetskraft. 

 

Civilekonomerna påverkas inte nämnvärt av sina konkurrenter anser Jacobsson (2014). En 

sådan eventuell påverkan skulle kunna visa sig genom en minskning i medlemsantal, men 

detta är inget de upplever idag. Deras CSR-strategier påverkar hur omgivningen ser på dem i 

deras indirekta arbete när de påverkar företag, som i sin tur påverkar samhället och 

löntagarna. Civilekonomerna arbetar med CSR bland annat för att skapa förtroende för sitt 

varumärke och för att kunna få företagen att arbeta med liknande frågor. De använder sitt 

eget arbete som förebild gentemot företag och försöker få andra att inspireras menar 

Jacobsson (2014). 

4.3!Intern!faktor!–!strategisk!kongruens!inom!Saco!

4.3.1!Jusek!
Beträffande Jusek som organisation finns det olika nivåer och instanser som påverkar 

kongruensen i förbundets CSR-strategier (Saboonchi, 2014). Från ett övergripande perspektiv 

framför Saco sina övergripande strategier för CSR som Jusek enligt Sjöblom (2014) kan ta 

hänsyn till men inte tvingas efterfölja. Det råder en ömsesidig relation mellan instanserna av 
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Jusek och Saco och de kan inspirera varandras beslut. Enligt Sjöblom (2014) har Jusek sina 

självständiga CSR-strategier och behöver inte följa Saco:s strategier exakt. Inom Jusek finns 

det olika avdelningar och enheter som följer förbundets styrmedel och rutiner för att gå i 

samma riktning som fackförbundets övergripande strategi (Sjöblom, 2014). 

4.3.2!Civilekonomerna!
Inom Civilekonomerna finns olika nivåer som kan påverka hur strategierna följs och vilken 

riktning de tar (Jacobsson, 2014). Civilekonomerna påverkas av Saco:s övergripande 

strategier, men då de i sin tur kan påverka Saco är förhållandet ömsesidigt (Jacobsson, 2014). 

CSR-strategierna som Civilekonomerna bedriver är enligt Jacobsson (2014) inte författat av 

Saco, utan av styrelse och fullmäktige som demokratiskt har tagits fram.  Samtliga 

avdelningar på Civilekonomerna arbetar med en gemensam värdegrund och en 

etikprofilering, vilket även kontrolleras genom uppföljningar (Jacobsson, 2014). 

4.4!Intern!faktor!–!integrerad!styrning!inom!Saco!

4.4.1!Jusek!
Enligt Saboonchi (2014) beslutade styrelsen tillsammans med ledningsgruppen att en person 

med CSR-ansvar skulle anställas på deltid. Utifrån denna anställning har sedermera 

dokument rörande organisationens interna strategier författats vilket hela kansliet utgår från i 

sitt dagliga arbete. Implementeringen av dessa strategier har inneburit att de anställda följer 

särskilda rutiner i sitt dagliga arbete. Enligt Sjöblom (2014) tillhör arbetet med människors 

lika värde och en hållbar utveckling det naturliga arbetet medan andra saker som berör 

miljöorienterade frågor bygger på interna krav. De interna kraven ställs från styrelsen och 

kansliet men även från Juseks medlemmar eftersom att det är deras pengar som förvaltas. 

Enligt Saboonchi (2014) bedriver Jusek inga interna utredningar eller uppföljningar av sina 

CSR-strategier vilket de anser är en av deras största brister, däremot befinner de sig i en 

process att hitta en uppföljningsmodell för Jusek. 

4.4.2!Civilekonomerna!
Jacobson (2014) anser att CSR är viktigt för Civilekonomerna. Det finns en utformad 

värdegrund och etikprofilering som är skapad av fullmäktige. Det är ett dokument av hög 

demokratisk dignitet som beskriver den innersta kärnan av organisationens verksamhet. I 

värdegrunden och etikprofileringen framgår att Civilekonomerna strävar efter ett arbetsliv 

helt fritt från diskriminering. Vidare är organisationens kärnverksamhet att agera påtryckare 

och på så sätt kanalisera sitt CSR-arbete ut i näringslivet. Kommunikationen av CSR internt 
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inom organisationen och ut till medlemmarna sker, fast i andra termer än CSR. Det som görs 

är väldigt transparent enligt Jacobsson (2014). 
 

CSR-strategier inom organisationen kanaliseras genom samtliga nivåer av organisationen, 

främst via kunskapsspridning. Det går inte att beskriva särskilda processer menar Jacobsson 

(2014), utan kunskapsspridningen sker genom det vardagliga arbetet. Processen för att 

formge CSR-strategier utvecklas genom att styrelsen lägger fram en motion eller proposition 

till fullmäktige och sedan implementeras beslutet genom intern informationsspridning med 

respektive avdelningschef och via intranät. Civilekonomerna mäter medlemsnyttan för att 

göra uppföljningar och resultatmässiga mätningar av sina CSR-strategier. Mätningarna tar 

form genom enkätfrågor som skickas ut till medlemmarna men även kvalitativa 

undersökningar på mindre populationer för att se vad de tycker och vill ha ut av förbundet 

(Jacobsson, 2014). 

4.5!CSRBstrategier!inom!LO!

LO:s övergripande CSR-strategi återfinns genom att LO arbetar med bland annat social 

jämställdhet och rättvisa för sina medlemmar (LO, 2014). De vill även att Sverige ska vara ett 

land där alla människor får arbete på samma villkor, oavsett härkomst och etnicitet. Genom 

en solidarisk och jämställd lönepolitik ska en starkare välfärd och ett mer jämställt samhälle 

uppnås (LO, 2014). I LO:s kongress 2012 fattades det även formella beslut för ett antal 

riktlinjer vad gäller internationellt socialt ansvarstagande. Det innebär bland annat att LO 

arbetar för att mänskliga rättigheter inte är underkastade ekonomisk frihet (LO-kongressen, 

2012). Vidare omfattas LO:s CSR-strategier av Fairtrademärkning på produkter för att 

åstadkomma bättre arbetsvillkor i olika delar av världen och bidra med en produktion som 

har mindre påverkan på miljön (LO, 2014). 

4.5.1!Handelsanställdas!förbund!
Enligt avdelningschef Gynning (2014) definieras CSR för Handelsanställdas förbund 

(Handels) i linje med slagordet; ”Stark tillsammans”. Gynning (2014) anser att fackligt arbete 

inrymmer ett miljötänk som genomsyrar organisationen. Bland detta omfattas bland annat 

miljöklassificerade tjänsteresor och elektroniska verktyg för att undvika pappersförbrukning. 

Vidare finns det rutiner och ramavtal som ska följas när det gäller inköp och relationen till 

leverantörer. Handels har enligt Gynning (2014) tre uttryckta kärnvärderingar som är; 

tryggare jobb, god välfärd för alla och lika värde. Tryggare jobb handlar om att förbättra 

anställningsvillkoren och arbetsmiljön för medlemmarna. God välfärd för alla är ett mål för 
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att pengar inte ska vara avgörande för om man får sjukersättning och sjukpenning inom 

välfärden. Lika värde handlar om att inte diskriminera andra människor på grund av etnicitet 

eller kön. Det handlar i grund och botten om alla människors lika värde. Motivet till att 

använda CSR är enligt Gynning (2014) att tjäna Handels huvudsyfte genom att bli så starka 

som möjligt för att kunna påverka så mycket som möjligt. 

4.5.2!Kommunal!
Enligt ordförande Lövgren (2014) och vice ordförande Söderman (2014) definierar 

Kommunal CSR som ett ansvarstagande för etiska frågor och Fairtrade-certifiering. Det 

handlar om att Kommunal ska handla rätt och placera sina pengar i företag som följer 

särskilda spelregler. Samarbetsföretag får till exempel inte vara involverade i vapenhandel 

eller barnarbete. CSR-strategier är enligt Lövgren (2014) viktiga för att upprätthålla en 

trovärdig organisation och för att lyckas med detta tillämpas bland annat ett socialt 

ansvarstagande med hjälp av kollektivavtal. Kommunal måste enligt Lövgren (2014) ta 

hänsyn till alla människors lika värde och att alla har samma rättigheter i samhället. 

Kommunal anser att det är deras skyldighet samtidigt som att det är viktigt för deras 

överlevnad. Kommunals motiv till sina CSR-strategier riktar sig enligt Söderman (2014) till 

alla människors lika värde och för att skapa trovärdighet. För att bidra till en mer hållbar 

klimatutveckling har Kommunal enligt Lövgren (2014) ett ansvar för sin klimatpåverkan och 

därför har förbundet tagit fram ett resereglemente som anger riktlinjer för tjänsteresor. 

4.6!Extern!faktor!–!verksamhetsmiljö!runt!LO!

4.6.1!Handelsanställdas!förbund!
Handels upplever inget större tryck från den externa miljön att använda CSR-strategier. 

Samtidigt menar Gynning (2014) att det skulle kunna bli effekter i form av negativ 

uppmärksamhet eller medlemstapp om de inte arbetade med CSR. Vidare är det 

medlemmarna som styr organisationen som de måste anpassa sig efter, vilket resulterar i att 

förbundet påverkas av medlemmarnas, och i förlängning samhällets normer. Gynning (2014) 

förklarar att CSR-strategierna är av betydelse för att upprätthålla förtroende gentemot 

samhället och är en del av den bild förbundet önskar förmedla. Enligt Gynning (2014) 

tappade förbundet, och egentligen hela den fackliga verksamheten, förtroende för cirka sju år 

sedan. Detta delvis på grund av politiska beslut som gjorde det svårt för förbundet att hjälpa 

sina medlemmar då lagändringar om visstidsanställningar missgynnade förbundets arbete. 

 

Det tappade förtroendet har dock vunnits tillbaka med hjälp av ett tydligare strategiskt arbete 
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genom hela organisationen och ett mer enhetligt förbund som arbetar mot samma mål, vilket 

även syns utåt (Gynning, 2014). Samtidigt ser Handels en generell trend bland fackförbund 

att det är svårt att rekrytera unga medlemmar. För att motverka detta anser Gynning (2014) 

att samtliga förbund försöker modernisera sig för att vara attraktiva för unga medlemmar. I 

sin helhet påverkas inte Handels av hur andra fackförbund arbetar då de inte konkurrerar om 

samma medlemmar som förbundets tydliga yrkesgrupp (Gynning, 2014). 

4.6.2!Kommunal!
Kommunal är det största fackförbundet sett till antalet medlemmar och har ett brett spektrum 

av medlemmar i olika yrkesgrupper runt om i Sverige. Deras CSR-strategier påverkas främst 

av medlemmarnas viljor och normer anser Lövgren (2014). Medlemmarna påverkas av 

samhället i sig och därmed ställs yttre krav på Kommunal och dess verksamhet. Under 1990-

talet tappade förbundet en stor del av sina medlemmar och kollektivavtalet förlorade status. 

På senare år har Kommunal börjat ta igen detta och ser fler medlemmar strömma till 

förbundet och dessutom en begynnande trend att yngre arbetare ansluter sig (Lövgren, 2014). 

 

En trend som Kommunal har observerat är att allt fler fackförbund arbetar för jämställdhet 

och mångfald. En möjlig anledning är enligt Lövgren (2014) det politiska läget i Sverige och 

en reaktion på vad som händer i riksdagen. Ett genomgående slagord för Kommunal är 

solidaritet som speglar det gemensamma ansvaret alla har för samhället och då blir mångfald 

och jämställdhet självklara komponenter i arbetet. Enligt Lövgren (2014) är Kommunals 

CSR-strategier är en självklar del i verksamheten och upprätthåller både medlemmars och 

allmänhetens förtroende för verksamheten. Anledningen är att förbundet måste leva som de 

lär och arbeta på flera fronter och inte bara lokalt. Medlemmarna och samhället förväntar sig 

att CSR-strategier behandlas i Kommunal och för att få förtroende måste de kommunicera 

vad de gör och leva som de lär. Däremot profilerar sig inte Kommunal i de termer eller med 

samma typ av marknadsföring vissa fackförbund och företag gör (Söderman, 2014). 

4.7!Intern!faktor!B!strategisk!kongruens!inom!LO!

4.7.1!Handelsanställdas!förbund!
Angående Handels som organisation finns det olika nivåer och instanser som inverkar på 

kongruensen i förbundets strategier. Från ett övergripande perspektiv framför LO sina 

strategier för CSR och enligt Gynning (2014) är storleken för strategibeslutet avgörande för 

hur mycket beslutet ska påverka riktningen i Handels beslut. Gynning (2014) framförde att 

Handels är självständiga i sina beslut men vinner på att samverka med LO:s strategier. När 
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LO bestämmer sig för en sak tillämpas det i Handels avtalsrörelser. Det är viktigt att 

förbunden inom LO kan hålla ihop gemensamt och att avtal kan författas tillsammans. Internt 

inom organisationen ska enligt Gynning (2014) alla sträva mot samma mål och därför sker 

kontroller för att säkerställa det. 

4.7.2!Kommunal!
Beträffande Kommunal som fackförbund finns det olika nivåer och instanser som påverkar 

kongruensen i förbundets strategier. Från ett översiktligt plan framför LO sina strategier för 

CSR som enligt Lövgren (2014) är aktuella men inte påtvingande för Kommunals CSR-

strategier. Enligt Lövgren (2014) agerar Kommunal självständigt som aktör men får 

influenser från LO:s verksamhet. Enligt Lövgren (2014) har Kommunal sina egna CSR-

strategier som bygger på organisationens gemensamma ståndpunkt. Internt inom 

organisationen finns det olika avdelningar som hanterar dessa strategier. Enligt Lövgren 

(2014) har inställningen till strategierna från respektive avdelningsansvarig en påverkan för 

dess implementering. 

4.8!Intern!faktor!B!integrerad!styrning!inom!LO!

4.8.1!Handelsanställdas!förbund!
Enligt Gynning (2014) har Handels förändrats från tidigare år då förbundets 19 olika 

avdelningar hade sina enskilda CSR-strategier. Idag har förbundet tagit fram avtal så att alla 

avdelningarna är likasinnade, det ska inte vara några skillnader mellan de olika 

avdelningarna. När det exempelvis avlämnas dokument är det viktigt att de följer särskilda 

mallar med stämpel och signatur. Förbundsstyrelsen utgör en central roll för 

implementeringen av CSR-strategier då de som första instans sprider information ned till 

lägsta del av organisationen genom konferenser, intranät och utbildningar. Enligt Gynning 

(2014) kommer informationen först till cheferna och sedan till avdelningsstyrelsen som i sin 

tur sprider informationen till personalen. Medlemmarnas inflytande inom Handels CSR-

strategier är stort då Gynning (2014) anser att Handels strävar mot att driva deras frågor. 

Målet är att ta hand om medlemmarnas ärenden gemensamt som en organisation. 
 

Enligt Gynning (2014) är Handels ett väldigt målstyrt förbund som använder resultatmässiga 

mätningar och utvärderingar för sina CSR-strategier. På avdelningsstyrelsen genomförs det 

kontroller för att bekräfta att de anställda följer de föreskrivna CSR-strategierna. 

Avdelningarna gör i sin tur en verksamhetsplan varje år där anställda befäster vad som ska 

göras, och utifrån denna verksamhetsplan görs sedan utvärderingar (Gynning, 2014). 
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4.8.2!Kommunal!
Enligt Söderman (2014) förhåller sig medarbetarna naturligt till organisationens CSR-

strategier. Vid tillfällen då förbundet arrangerar utbildningar eller möten kontrolleras att 

leverantörerna har kollektivavtal och att kaffet är märkt med Fairtrade. Lövgren (2014) 

berättar att det finns skrivna dokument som framhåller att organisationen ska jobba för rent 

vatten, att vatten är en rättighet och att barnarbete inte är tillåtet. Enligt Söderman (2014) får 

alla fackliga företrädare inom Kommunal en utbildning om organisationens värdegrund för 

att skapa förståelse för organisationens värderingar och ståndpunkter. Lövgren (2014) 

berättar att i sin roll som ordförande finns möjlighet att påverka hur CSR-strategierna 

implementeras. 
 

Inom Kommunal som organisation är det förbundsstyrelsen som har det högst uppsatta 

förtroendet, sedermera följer en avdelningsstyrelse och därefter kommer landstingsstyrelsen. 

Enligt Lövgren (2014) fattas de viktigaste besluten hos förbundsstyrelsen och sedermera 

förmedlas besluten genom hela organisationen. Informationsspridningen inom förbundet är 

komplex då det handlar om vilken inställning personer har till informationen som kommer. 

Om inställningen motsätter sig till CSR-strategin finns möjlighet att vända sig till 

förbundsstyrelsen för att försöka påverka implementeringen. Enligt Lövgren (2014) görs 

uppföljningar och resultatmässiga utvärderingar av CSR-strategierna genom att undersöka att 

personalen har kunskapen som krävs för sitt arbete och följer föreskrivna regler. 

Medarbetarna har fria händer att utföra sitt arbete men samtidigt ska deras arbete vara 

kongruent med organisationens mål (Lövgren, 2014). 

! 
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Figur 11 – Sammanställning av intervjuer. 
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5. ANALYS 
Baserat på den empiriska studien som gjorts kan konstateras att fackförbundens CSR-

strategier påverkas av externa och interna faktorer. Ytterligare kan det fastställas att 

fackförbunden använder CSR-strategier men på olika sätt. Genom att tillämpa studerade 

fackförbund på Nilsson och Rapps (2005) modell kan det teoretiska ramverket integreras med 

den empiriska diskussionen för att analysera CSR-strategier inom fackförbunden. 

5.1!Extern!faktor!–!verksamhetsmiljö!runt!Saco!
Undersökningen indikerar att verksamhetsmiljön som omger de undersökta Saco-förbunden 

påverkar deras CSR-strategier vilket är en av de externa faktorer som Nilsson och Rapp 

(2005) redogör för. Jusek och Civilekonomerna förmedlade en föränderlig miljö som 

påverkar dem och deras strategier i stor utsträckning. Det går i linje med Burns och Stalkers 

(1994) teori om att ovisshet i miljön påverkar organisationer och dess strategier. Undersökta 

Saco-förbund visar att arbetet för en jämlik arbetsmarknad för akademiker har blivit allt 

viktigare. Arbetet för en jämlik arbetsmarknad såg förbunden som en trend och även att andra 

fackförbund gör detta. Det kan då jämföras med isomorfism som enligt DiMaggio och Powell 

(1983) innebär att organisationer härmar varandra i en miljö med samma förutsättningar. 

 

De undersökta Saco-förbunden konkurrerar om medlemmar då Jusek organiserar akademiker 

och Civilekonomerna organiserar ekonomer. Just dessa förbund såg sig inte som egentliga 

konkurrenter, men ekonomer är trots allt akademiker som kan komma att söka sig till såväl 

Civilekonomerna som Jusek och de organiserar därmed liknande grupper av akademiker. I 

likhet med Porters (1979) resonemang påverkas Saco-förbundens verksamhet av dess 

konkurrenter. Jusek nämnde fackförbundet Unionen som en konkurrent då även de 

organiserar bland annat ekonomer. Det finns alltså flera alternativ för vissa typer av 

akademiker vilket leder till en viss konkurrens mellan förbunden och kan leda till att sådana 

typer av förbund blir mer känsliga för vad samhället och potentiella medlemmar tycker om 

dem. Denna känslighet påverkar en organisations strategier menar Porter (1979) vilket kan 

kopplas till Saco-förbundens konkurrens och beroende av medlemmar. Det kan ställa högre 

krav på att lyckas med den externa passformen som Nilsson och Rapp (2005) beskriver, 

vilket i undersökningen visade sig genom ett tydligare arbete med CSR-strategier inom 

undersökta Saco-förbund i jämförelse med undersökta LO-förbund. 
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5.2!Intern!faktor!B!strategisk!kongruens!inom!Saco!
Saco använder sin CSR-strategi för att huvudsakligen bidra till en hållbar akademisk 

arbetsmarknad och samtidigt bedriva en miljöpolitik som går i linje med begreppet 

hållbarhet. Detta är även vad de undersökta Saco-förbunden huvudsakligen arbetar mot vilket 

tyder på strategisk kongruens som benämns av Nilsson och Rapp (2005). Jusek och 

Civilekonomerna har på egen hand arbetat fram smalare strategier som är mer konkret för 

respektive organisation, det vill säga enhetsstrategier enligt Nilsson och Rapps (2005) 

modell. De har alltså arbetat fram strategier som är specifika för den miljö de är verksamma i, 

vilket går i linje med Lawrence och Lorschs (1967) teori.  
 

Enligt Jusek finns tyngdpunkten i deras CSR-strategi att bygga en hållbar arbetsmarknad där 

förbundet har en låg klimatpåverkan. Detta överensstämmer med Sacos övergripande CSR-

strategi och därmed bör det resultera i en strategisk kongruens enligt Nilsson och Rapps 

(2005) modell. Civilekonomernas CSR-strategi har sin tyngdpunkt i ett arbetsliv som präglas 

av människors lika värde och en mindre påverkan på miljön. Det går i linje med Sacos CSR-

strategi för en hållbar akademisk arbetsmarknad där hänsyn tas till miljöpolitik. Därför bör 

det resultera i en strategisk kongruens enligt Nilsson och Rapps (2005) modell. 

5.3!Intern!faktor!B!integrerad!styrning!inom!Saco!
Studien av Saco-förbunden visar att de använder integrerad styrning för att implementera sina 

CSR-strategier och det stämmer överens med Nilsson och Rapps (2005) definition av 

begreppet. Jusek och Civilekonomerna använder olika styrmedel för att implementera sina 

CSR-strategier vilket beror på att de har olika interna resurser. Det kan kopplas till Penrose 

(1959) resonemang om att förvaltningen av organisationens olika resurser påverkar 

organisationers implementering av strategier.  
 

Det primära styrmedlet för Juseks CSR-strategier är dokument som författats av en särskild 

anställd med CSR-ansvar. Resultatet blev ett integrerat styrsystem med arbetsrutiner och 

riktlinjer för samtliga nivåer av organisationen. Inom Jusek används inga uppföljningar eller 

mätningar som kontrollerar CSR-strategierna vilket kan försämra den integrerade styrningen 

om det visar sig att implementerade strategier ej används. Styrelsen ställer dock krav på 

arbetet och administrerar de interna resurserna för att få organisationen mot en angiven 

riktning. Detta interna arbete påverkar CSR-strategiernas utformning likt Penrose (1959) och 

Nilsson och Rapp (2005) menar. Juseks förmåga att använda styrsystem för att implementera 

CSR-strategier överensstämmer med Nilsson och Rapps (2005) syn på integrerad styrning.    
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Inom Civilekonomerna utgör medlemmarna i fullmäktige en central roll för 

implementeringen av organisationens CSR-strategier. Den demokratiska digniteten är 

avgörande för denna nivå som utformar CSR-strategier i förbundets värdegrund och 

etikprofilering. Till övriga nivåer av förbundet kanaliseras värdegrunden och 

etikprofileringen genom kunskapsspridning, intranät och genom respektive avdelningschef. 

Inom Civilekonomerna genomförs prestationsmätningar för att kontrollera att CSR-

strategierna implementeras. Från Civilekonomerna synliggörs att de använder integrerad 

styrning för att implementera sina CSR-strategier vilket stämmer överens med hur Nilsson 

och Rapp (2005) definierar begreppet. 

!5.4!Faktorernas!passform!inom!Saco!
Från ovanstående analys framgår att Jusek och Civilekonomernas CSR-strategier påverkas av 

såväl externa som interna faktorer. Det framgår även att de externa faktorerna påverkar CSR-

strategierna i högre utsträckning än de interna faktorerna men att det förekommer både en 

extern och intern passform mellan faktorerna. Enligt Nilsson och Rapp (2005) leder sådan 

extern och intern passform till konkurrensfördelar och starkare prestationer för 

organisationen. 

5.5!Extern!faktor!–!verksamhetsmiljö!runt!LO!!
LO-förbunden, Handels och Kommunal, ansåg inte att verksamhetsmiljön påverkar deras 

CSR-strategier i någon större utsträckning. Det kan förklaras av att inom undersökta LO-

förbund förekommer lägre konkurrens om de yrkesgrupper som avgör vilket förbund en 

anställd ska tillhöra. Det bygger på att Kommunal och Handels har tydliga yrkesgrupper de 

ensamt organiserar. På så sätt finns det inte lika starka externa påtryckningar som Porter 

(1979) anser har en inverkan på strategier. Därmed blir LO-förbundens verksamhetsmiljö 

mindre oviss vilket enligt Nilsson och Rapp (2005) också bör spegla deras CSR-strategier.  

!

Handels och Kommunal uttryckte dock att det finns en viss påverkan från verksamhetsmiljön 

vilket i enlighet med Nilsson och Rapp (2005) och Burns och Stalker (1994) visar att 

omgivningen påverkar organisationers strategier. Precis som Saco-förbunden visade LO-

förbunden att det finns särskilda trender som många fackförbund strävar mot, bland annat 

integreringen på arbetsmarknaden och jämställdhetsfrågor. Det kan förklaras med isomorfism 

som DiMaggio och Powell (1983) beskriver för att förklara hur organisationer härmar 

varandra för att uppnå legitimitet och lättare passa in som en accepterad aktör. Kommunal 
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menade även att deras CSR-strategier är viktiga för att få medlemmars förtroende. Det går att 

koppla till ett sökande efter legitimitet som Meyer och Rowan (1977) anser är avgörande för 

organisationers överlevnad. 

5.6!Intern!faktor!B!strategisk!kongruens!inom!LO!
LO använder sin CSR-strategi för att huvudsakligen skapa social jämställdhet, rättvisa för 

sina medlemmar och ha mindre påverkan på miljön. Detta stämmer överens med vad 

Kommunal och Handels berättade i intervjuerna om deras strategier vilket kan jämföras med 

enhetsstrategier enligt Nilsson och Rapps (2005) modell. För Handels och Kommunal är det 

centralt att använda CSR-strategier som överensstämmer med den yrkesgrupp som förbundet 

riktar sig mot. Det kan förklaras av att deras yrkesgrupper kategoriseras i distinkta 

arbetsroller och stämmer överens med Lawrence och Lorsch (1967) teori om att 

organisationers olika delar anpassar strategier till sin miljö. 

!

Handels CSR-strategier har sin tyngdpunkt i alla människors lika värde och ett miljötänk som 

strävar efter låg klimatpåverkan. CSR-strategin inom Handels överensstämmer således med 

LO:s CSR-strategi vilket enligt Nilsson och Rapp (2005) bör resultera i strategisk kongruens. 

Inom Kommunal finns tyngdpunkten för CSR-strategierna i etiskt ansvar för människors 

rättigheter och Fairtrade-certifierade produkter för att minska sin klimatpåverkan. Även här 

överensstämmer det med LO:s huvudsakliga CSR-strategi vilket enligt Nilsson och Rapp 

(2005) bör innebära strategisk kongruens.  

5.7!Intern!faktor!B!integrerad!styrning!inom!LO!
Inom LO använder Handels och Kommunal integrerad styrning för att implementera sina 

CSR-strategier och det överensstämmer med Nilsson och Rapps (2005) syn på begreppet. 

Handels och Kommunal har olika integrerade styrsystem som används för implementering av 

CSR-strategier. Det kan förklaras av att förbunden har olika interna resurser och enligt 

Penrose (1959) påverkar det hur strategier implementeras.  
 

Handels består av olika organisatoriska nivåer där det centrala beslutsbefattandet för CSR-

strategier sker på förbundsstyrelsenivån. När förbundsstyrelsen utvecklar det integrerade 

styrningssystemet tas hänsyn till medlemmarnas intressen och LO:s centrala frågor. CSR-

strategierna kanaliseras ut till övriga nivåer av organisationen genom konferenser, intranät 

och utbildningar. Den interna beslutsprocessen visar att förvaltningen av resurser sker genom 

administrativa beslut som påverkar förbundets strategier precis som Penrose (1959) menar att 
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de gör. Sedermera tillsätter varje enskild avdelning egna verksamhetsplaner för att 

implementera strategierna. Handels genomför resultatmätningar för att kontrollera att CSR-

strategierna implementeras. Förbundets sätt att använda integrerad styrning liknar Nilsson 

och Rapps (2005) definition av begreppet.  
 

Inom Kommunal har förbundsstyrelsen en central roll gällande den integrerade styrningen. 

Förbundsstyrelsen författar CSR-strategier genom dokument och reglementen för att vägleda 

Kommunals avdelningar till att uppfylla CSR-strategierna. Detta förfarande är ett tydligt 

exempel på hur interna faktorer påverkar strategier och hur Penrose (1959) teori är till hjälp 

för att förstå detta samband. Den integrerade styrningen implementeras sedermera i 

organisationens olika nivåer genom utbildningar och möten. För att kontrollera den 

integrerade styrningen genomför Kommunal resultatmätningar och utvärderingar. Inom 

Kommunal synliggörs att integrerad styrning används på ett sätt som motsvarar Nilsson och 

Rapps (2005) syn på begreppet. 

!5.8!Faktorernas!passform!inom!LO!
Från ovanstående analys av LO-förbunden framgår att Handels och Kommunals CSR-

strategier påverkas av såväl externa och interna faktorer. Det framgår även att de interna 

faktorerna påverkar CSR-strategierna i högre utsträckning än de externa faktorerna men att 

det förekommer en extern och intern passform mellan faktorerna. Enligt Nilsson och Rapp 

(2005) leder sådan extern och intern passform till konkurrensfördelar och starkare 

prestationer för organisationen. 

!

!
!

!
 

 

!
! !



! 34!

6. SLUTSATS 
Uppsatsens syfte var att undersöka vilka faktorer som påverkar CSR-strategier och hur CSR 

som strategi används inom svenska fackförbund. Vår slutsats är att externa och interna 

faktorer påverkar Saco- och LO-förbunden i olika utsträckningar och det beror i hög grad på 

vilka yrkesgrupper förbunden riktar sig mot. Ytterligare en slutsats är att undersökta 

fackförbund använder CSR-strategier på olika sätt vilket har sin grund i hur respektive 

fackförbund definierar CSR och använder sina interna resurser. Studien visar däremot att den 

gemensamma tyngdpunkten för hur de använder CSR-strategier bottnar i att minska sin 

klimatpåverkan och främja alla människors lika värde på arbetsmarknaden. 
 

Studien visar att de undersökta Saco-förbundens CSR-strategier påverkas i större 

utsträckning av externa faktorer än interna faktorer. Det kan förklaras av att de verkar i en 

oviss verksamhetsmiljö där medlemsförluster riskeras om CSR-strategier saknas. Vidare kan 

det förklaras av att de undersökta Saco-förbunden konkurrerar om akademiker och måste 

vara attraktiva för potentiella medlemmar då andra fackförbund organiserar akademiker av 

samma slag. Interna faktorer har också en inverkan på CSR-strategierna inom Saco-

förbunden, men studien visar att de externa faktorerna påverkar i större utsträckning. 
 

Angående de studerade LO-förbunden tydliggör uppsatsen att fackförbundens CSR-strategier 

påverkas i större utsträckning av interna faktorer än externa faktorer. Det kan förklaras av att 

de riktar sig mot tydliga yrkesgrupper med traditionella roller på arbetsmarknaden. De interna 

faktorerna är utmärkande vilket synliggörs genom att LO-förbunden är målinriktade och 

strävar efter att följa LO:s organisationsstrategier.  Styrelsen i de undersökta LO-förbunden 

har en betydelsefull roll över förbundens CSR-strategier. Det är via styrelsen som 

medlemmar framför sina åsikter och påverkar förbundets CSR-strategier. Studiens visar att 

LO-förbunden påverkas mindre av externa faktorer vilket kan förklaras av att de verkar i en 

mindre oviss miljö då de med liten konkurrens värnar om sina medlemmars intressen.  
 

För samtliga studerade fackförbund inom Saco och LO visar studien att det finns en extern 

och intern passform.  Enligt uppsatsens teoretiska ramverk bör det resultera i 

konkurrensfördelar och starkare prestationer för organisationen. Således kan de använda 

CSR-strategier för att stärka sin legitimitet och förändra den förlegade uppfattningen om 

deras arbetssätt och därigenom reducera det observerade medlemsraset.!  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
Analysmodellen för uppsatsen har tagits fram för att sammanfoga teori om hur externa och 

interna faktorer påverkar CSR-strategier inom svenska fackförbund. Vidare har 

analysmodellen gett upphov till en tydligare insikt i hur fackförbund använder CSR-

strategier. Analysmodellen för uppsatsen har visat sig betydelsefull och framgångsrik för att 

bringa förståelse och besvara studiens forskningsfråga. Det är emellertid värt att nämna att 

analysmodellen innehåller begrepp som kan förvirra en mindre insatt läsare. Dock anser vi att 

analysmodellen och dess begrepp har varit nödvändiga för att besvara forskningsfrågan. Med 

hjälp av analysmodellen har uppsatsen fått en tydlig struktur som skräddarsyr teori med 

empirisk diskussion. 
 

I denna studie om CSR som strategi inom svenska fackförbund har det tydliggjorts vilka 

faktorer som påverkar CSR-strategier och hur de används inom undersökta organisationer. 

Uppsatsen har bidragit med en praktisk tillämpning av Nilsson och Rapps (2005) modell för 

strategier och vidare hur CSR-strategier används i ett sammanhang där det tidigare inte har 

studerats. Tidigare studier av Falkenberg och Brunsæl (2011) har visat hur CSR har använts 

som strategisk fördel inom vinstdrivande företag. Vidare har Kornhill och Liron-Andersson 

(2010) redogjort för hur CSR implementeras för att påverka multinationella företag. De 

tidigare studiernas perspektiv har varit inriktade mot att undersöka resultatet av CSR och inte 

faktorer som påverkar CSR-strategier inom fackförbund. Frånvaron av studier beträffande 

CSR som strategi inom fackförbund har gjort att uppsatsens resultat ej kunnat jämföras och 

mätas mot tidigare studier. Således är denna uppsats ett teoretiskt bidrag för hur externa och 

interna faktorer påverkar CSR-strategier och hur CSR som strategi används inom 

fackförbund. 
 

Studien har undersökt två svenska fackförbund inom Saco och två fackförbund inom LO. 

Därmed bör slutsatserna betraktas inom ramen för dessa organisationer snarare än generellt 

för svenska fackförbund. Uppsatsen har avgränsats till fackförbund i Sverige och därför 

lämpar sig inga slutsatser ur ett globalt perspektiv. Då studien belyser externa och interna 

faktorer som påverkar CSR-strategier bör hänsyn fogas till att det kan finnas andra faktorer 

som påverkar CSR-strategier inom fackförbund. En utvidgad omfattning av studien med fler 

fackförbund och fler faktorer skulle kunna begränsa dessa brister och möjliggöra 

övergripande generaliseringar och slutsatser.  
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7.1!Förslag!till!vidare!forskning!
Uppsatsen har undersökt vilka faktorer som påverkar CSR-strategier hos ett begränsat antal 

svenska fackförbund, samt hur dessa används. Vidare forskning kan göras för att undersöka 

ytterligare fackförbund inom andra områden för att kunna dra mer generella slutsatser i ett 

globalt perspektiv. Det vore även intressant att undersöka mer ingående hur den strategiska 

kongruensen inom fackförbund ser ut och påverkar förbundets prestation. Detta kan göras 

genom att studera fler nivåer inom ett och samma fackförbund för att på ett djupare plan 

förstå den strategiska kongruensens betydelse. Denna undersökning har givit störst utrymme 

till faktorerna verksamhetsmiljö och integrerad styrning då endast en nivå i varje fackförbund 

har undersökts och en genomgående strategisk kongruens blev därmed svår att kartlägga. 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka faktorer som påverkar CSR-strategier och hur 

de används inom svenska fackförbund och inte resultatet av Nilsson och Rapps (2005) 

modell, det vill säga konkurrenskraft och prestation. Därmed läggs en grund för vidare 

forskning huruvida CSR-strategier påverkar ett fackförbunds konkurrenskraft och prestation. 

En sådan undersökning skulle förlänga denna uppsats slutsatser och bidra till teoretisk 

tillämpning. Det skulle även ge vägledning för hur fackförbund kan använda CSR-strategier 

för att vinna konkurrensfördelar. Slutligen uppmuntras djupare och liknande studier av 

kvalitativ karaktär. Det skulle kunna säkerställa tillförlitligheten och kvalitén i det insamlade 

materialet för vilka faktorer som påverkar CSR-strategier inom svenska fackförbund och hur 

de används av dessa organisationer. 

! !
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APPENDIX 1 - INTERVJUGUIDE 
!
1.0 CSR inom fackförbund 
1.1 Vilken position har du hos fackförbundet?  
1.2 Hur länge har du jobbat på fackförbundet? 
1.3 Har organisationen förändrats sedan du började jobba på fackförbundet? 
1.4 Varför/varför inte har organisationen förändrats? 
 
2.0 Interna faktorer 
2.1 Vad betyder CSR och hållbarhet för er? 
2.3 Hur viktigt anser ni att det är? 
2.4 Hur arbetar ni med CSR i fackförbundet? 

2.4.1 Kommuniceras det till medlemmarna? 
2.4.2 Hur? 

2.5 Vad är motivet till era CSR-strategier? 
2.6 Vad anser du om CSR-strategierna i fackförbundet? 
2.7 Vilken roll har du i fackförbundet CSR-strategier? 
2.8 Vad är motivet, varför används CSR? 

2.8.1 Vad ger det er för fördelar? 
2.9  Hur har befintliga CSR-strategier tagits fram? 
2.10 Hur kanaliseras CSR strategierna från toppen till botten av organisationen? 
2.11 Hur påverkas det dagliga arbetet? 
2.12 Hur påverkas medlemmarna? 
2.13 Hur ser uppföljningarna ut? Gör ni resultatmässiga mätningar av CSR-strategier? 

2.13.1 Hur kontrollerar ni att CSR-strategier följs? 
2.14 Hur påverkas fackförbundets arbete av paraplyorganisationens strategier? 
 
3.0 Externa faktorer 
3.1 Finns det yttre krav på att fackförbundet ska arbeta med CSR-strategier? 

3.1.1 Om nej, kommer det helt och hållet inifrån förbundet? 
3.1.2 Hur hanterar ni det? 

3.2  Vad anser du att CSR har för del i samhället? 
3.2 I den miljö där fackförbundet är verksam. Finns det vissa trender som ni ser att andra rör 
sig mot? 

3.2.1 Rör ni er åt samma håll? 
3.3 Hur påverkas fackförbundets verksamhet av samhällets normer och värderingar? 
3.4 Förväntas ni ha CSR-strategier? (Av både medlemmar och medarbetare) 
3.5 Tror ni att era CSR-strategier påverkar hur omvärlden uppfattar er? 
3.6 Hur används CSR-strategier för att skapa förtroende, trovärdighet och starkare 
varumärke? 
3.7 Har fackförbundet en betydande roll i den fackliga branschen? 
3.8 Påverkas fackförbundets arbete av deras konkurrenter? 

3.8.1 Hur? 
3.9 Hur påverkas fackförbundet av yttre politiska faktorer, från regering och riksdagsnivå? 
 


