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SAMMANFATTNING 

 

Företag har under den senaste tiden upplevt ökade och förändrade krav från intressenter, vilket kan 

påvisas genom hur intresset för Corporate Social Responsibility (CSR) har intensifierats. 

Electrolux är ett av de företag som upplevt hur kraven förändrats, vilket i kombination med en 

miljökrävande verksamhet utgjort utmaningar för företaget. Ett sätt att möta intressenternas krav 

är genom utökat strategiskt arbete, varpå CSR kan vara ett framgångsrikt sådant tillvägagångssätt. 

I denna uppsats genomförs en fallstudie av Electrolux där vi ämnar besvara frågeställningen: Ur 

ett strategiskt perspektiv; Hur har intressenters ökade och förändrade krav påverkat karaktären 

av Electrolux CSR-arbete mellan år 2000-2015? Studiens analysmodell baseras på; intressent- och 

legitimitetsteori, Porter & Kramers steg för strategiskt hållbarhetsarbete samt Carrolls CSR-

pyramid. Studien mynnar ut i att Electrolux hänsynstagande till intressenters krav och dess 

kontinuerliga strategiska CSR-arbete har resulterat i ett CSR-arbete av allt mer filantropisk 

karaktär. Detta strategiska och mer filantropiska CSR-arbete har varit framgångsrikt över 

tidsperioden då det lett till ökad konkurrenskraft och lönsamhet. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 BAKGRUND & PROBLEMFORMULERING 

År 1993 dumpade Greenpeace en lastbilslast med gamla kylskåp utanför Electrolux huvudkontor i 

Stockholm. Detta i protest mot att Electrolux fortfarande använde freoner som köldmedium i sina 

kylskåp trots att det fanns mer miljövänliga alternativ (Energimyndigheten, 2009). Efter detta 

ökade insikten om att Electrolux behövde ta större ansvar för den omvärldspåverkan som dess 

verksamhet utgör samt ta hänsyn till företagets intressenter. Givet detta implementerades år 1994 

en mer central miljöhantering och företaget har sedan dess arbetat aktivt med miljöfrågor 

(Sundström, 2015). Baserat på det miljöengagemang som sedan dess präglat organisationen har 

det tydligt framgått att resultaten varit lönsamma. Detta kan exempelvis påvisas av Electrolux 

miljöindex Green Range, där dess vitvaruprodukter med hög miljöprestanda i Europa, år 2000 

bestod av 17 procent av totalt antal sålda produkter - men för 23 procent av vinsten (Electrolux, 

Sustainability Report, 2000, s. 3). 

 

Det ovan beskrivna exemplet påvisar hur företag kan arbeta med något som från början utgör ett 

problem till att istället bli en konkurrensfördel. Detta kan enligt Bruce Henderson ses som 

strategiskt arbete varpå han definierar begreppet strategi som ett medvetet sökande efter en 

handlingsplan som utvecklar och förstärker företagets konkurrensfördelar. Henderson menar att ett 

sådant sökande är en återkommande process som börjar med en bekräftelse av vad företaget står 

inför idag respektive i framtiden. Utöver denna definition har också uttryckts att en strategi är en 

rad planerade åtgärder som är fastställda i förväg och som vidtas för att uppnå ett bestämt mål 

(Roos, Krogh, Roos, Jacobsen, 2002, s. 16). För företag att lyckas med att implementera en väl 

fungerande strategi i sin verksamhet kan ett tillvägagångssätt vara att inkorporera Corporate 

Social Responsibility (CSR) i sitt strategiarbete. En allmän beskrivning av CSR är att företag, 

förutom att sträva efter ekonomisk lönsamhet, även siktar på att uppnå sociala och miljömässiga 

mål som gynnar omvärlden (Nationalencyklopedin, 2015). Vidare menar Carroll (1979) att CSR 

kan definieras som ”the social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical 

and discretionary expectations that society has of organisations at a given point in time” (Carroll 

& Buchholtz, 2006, s. 35). Vidare utformas företags CSR-verksamhet i förhållande till aktuella 

frågor i samhället vilket ställer krav på företag att ständigt anpassa sin CSR-verksamhet till 

gällande intresseområden (Lee & Carroll, 2011).  
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Givet detta hävdar vissa att företag som inkorporerar CSR i sitt strategiarbete kan bemöta 

intressenternas krav och tillfredsställa sin omgivning - samtidigt som lönsamhet och vinst 

förbättras. En sådan koppling mellan egenintresse och socialt ansvar har tidigare debatterats som 

motstridig men på senare år har ett sådant strategiskt tillvägagångssätt mottagit allt mer 

uppmärksamhet (Grafström, Göthberg, Windell., 2008, s. 149-150). Bland annat har den forskning 

som Porter & Kramer (2006) publicerat gällande strategiskt CSR-arbete fått stor genomslagskraft. 

Denna baseras just på att CSR bör inkorporeras i företags verksamhet och strategi för att kunna 

tillvarata möjligheter och uppnå konkurrensfördelar. 

 

För att återgå till det ovan beskrivna exemplet så är Electrolux ett företag som på ett framgångsrikt 

sätt inkorporerat CSR i sitt strategiarbete. Detta exemplifierades alltså av hur Electrolux, till följd 

av intressenters påtryckningar, införde en mer central miljöhantering som har visat sig vara positiv 

både ur intressenternas och företagets perspektiv. Ytterligare ett exempel är hur 

investeringsspecialisten RobecoSAM, som gör årliga bedömningar av företags hållbarhetsarbete, 

år 2015 rankade Electrolux som ledande inom hushållskapitalvarubranschen för fjärde året i rad. 

Electrolux mottog priser i klasserna; ”Industry Leader”, ”Gold Class” and ”Industry Mover”, 

vilket påvisar ett framgångsrikt arbete vad gäller kontinuerlig förbättring av hållbarhet (Electrolux, 

2015a). Företaget har också för en andra gång blivit utvalt att vara del av ”Global Compact 100” – 

en grupp företag som på ett väl genomfört sätt följer FN:s principer vad gäller hantering av 

aspekter såsom mänskliga rättigheter, miljöarbete och anti-korruption (Electrolux, 2014a). Dessa 

två exempel på utmärkelser visar på hur Electrolux verkar ligga i framkant vad gäller strategiskt 

CSR-arbete. Utöver detta har Electrolux också lagt stort fokus på produktutveckling, till följd av 

ökad efterfrågan (Electrolux Sustainability Report, 2009, s. 12). Denna typ av lyhördhet gentemot 

omvärlden kan beskådas ur ett strategiskt perspektiv då Electrolux väljer att arbeta proaktivt inom 

områden som kommer att uppskattas av intressenter. 

 

För att övergå till Electrolux huvudsakliga verksamhet så består denna av att driva handel inom 

hushållskapitalvarubranschen samt att tillverka maskiner och redskap (Allabolag, 2015). Då 

produkterna som företaget tillhandahåller är vitvaror är de energikrävande både vid tillverkning 

och konsumtion. Exempel på sådana vitvaror är kylar och frysar, vars energiförbrukning 

debatterats på kylskåpsmarknaden under lång tid. Utöver detta har Electrolux i nuläget cirka 4000 

leverantörer, vilket innebär en utmaning i leverantörskedjan (Intertek, 2015). Givet detta ställer 

intressenter idag inte bara krav på Electrolux kärnverksamhet utan stora delar av kedjan - och det 

kan följaktligen konstateras att Electrolux befinner sig i ett komplext nätverk. 
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Med utgångspunkt i ovanstående resonemang kan alltså konstateras att Electrolux bedriver en 

energikrävande verksamhet vilken dessutom späds på av den komplexa leverantörskedjan. Detta 

gör att Electrolux verksamhet kan tänkas vara komplicerad ur aspekten socialt ansvarstagande. 

Utöver detta har intresset för CSR intensifierats under de senaste åren då intressenters krav 

successivt både ökat och förändrats (Grafström et al., 2008). Sådana ökade och förändrade krav 

kan bland annat påvisas från hur media bevakat CSR-frågor allt mer intensivt. Exempelvis 

publicerades år 1996 totalt fyra artiklar i Financial Times gällande CSR - medan det år 2006 

publicerades i snitt fem artiklar i veckan inom den Europeiska affärspressen (Grafström et al., 

2008, s. 3). Ytterligare ett exempel på det intensifierade intresset som kommit av intressenters 

ökade krav är hur regelverken kring CSR successivt växt (Grafström et al., 2008, 92). Givet 

kombinationen av verksamhetens karaktär och ett ökat intresse för CSR kan följaktligen 

konstateras att Electrolux står inför utmaningar. Dessa innefattar alltså att kompensera för en 

miljökrävande verksamhet och således tillfredsställa intressenternas krav - samtidigt som 

Electrolux behöver förhålla sig till sina mål, strategier och sin kärnverksamhet.  

 

Att bemästra ovanstående utmaningar är dock något som Electrolux hittills verkar lyckats väl med. 

En avgörande och bidragande faktor till detta menar vi vara hur Electrolux kontinuerlig tagit 

hänsyn till intressenternas ökade och förändrade krav vilka påvisar vad som är viktigt att förhålla 

sig till i samhället. Företaget verkar alltså genom detta på ett framgångsrikt sätt ha använt CSR 

som en del av sitt strategiska arbete - vilket har fört med sig komparativa fördelar och möjligheten 

att vara ett fortsatt lönsamt företag på marknaden. Vidare kan ett sådant utökat strategiskt CSR-

arbete till följd av intressenters ökade och förändrade krav också tänkas ha en påverkan på 

karaktären av företagets CSR-arbete. Detta kan exemplifieras med hur företag behöver omvärdera 

eller omstrukturera sitt CSR-arbete i syfte att strategiskt förhålla sig till samhällets värderingar. 

För att urskilja detta menar vi det vara intressant att beskriva hur Electrolux som ett framgångsrikt 

exempel har arbetat strategiskt med att bemöta intressenternas ökade och förändrade krav. 

Ovanstående mynnar följaktligen ut i frågeställningen:  

 

Ur ett strategiskt perspektiv; Hur har intressenters ökade och förändrade krav påverkat 

karaktären av Electrolux CSR-arbete mellan år 2000-2015?  
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1.2 SYFTE 

Med bakgrund i ovanstående är studiens syfte att beskriva hur intressenters ökade och förändrade 

krav kan tänkas ha påverkat karaktären av det CSR-arbete som Electrolux bedrivit mellan år 2000-

2015. Detta kommer att utredas utifrån ett strategiskt perspektiv då vi enligt ovanstående kan 

urskilja hur bemötandet av intressenters ökade och förändrade krav i stor mån är en strategisk 

åtgärd. För att uppnå studiens syfte beskrivs först, på basis av intressent- och legitimitetsteori, i 

hur stor mån Electrolux verkar ha arbetat med hänsyn till intressenters ökade och förändrade krav. 

Detta för att sedan, utifrån Porter & Kramers fem steg för strategiskt CSR-arbete, beskriva hur 

Electrolux strategiska CSR-arbete sett ut över tidsperioden. Detta för att avslutningsvis, genom att 

använda Carrolls CSR-pyramid, kunna dra en slutsats kring huruvida ovanstående har resulterat i 

en förändring i karaktär av Electrolux CSR-arbete mellan år 2000-2015. Vi menar att en eventuellt 

förändrad karaktär av CSR-arbetet kan bidra till att påvisa huruvida det strategiska arbetet varit 

framgångsrikt och lönsamt. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Studiens huvudsakliga avgränsning gjordes till att endast studera Electrolux. Den främsta 

anledningen till detta var att vi då hade möjlighet till fördjupning och att vi inte var intresserade av 

att genomföra en jämförande studie. Ytterligare en avgränsning gjordes till att enbart beskåda en 

tidsperiod om 15 år. Vi menar att denna tidsperiod är särskilt intressant att beskåda då det sedan 

tjugohundratalets början skett stora förändringar vad gäller intresse för CSR. Vidare tog studiens 

intervjuperson, Henrik Sundström, över posten som Vice President för Group Sustainability 

Affairs på Electrolux år 2000 vilket gör att han har god kännedom om Electrolux hållbarhetsarbete 

sedan dess. Värt att notera är dock att det empiriska avsnittet som berör Electrolux främst 

fokuserar på händelser fram till och med år 2014. Detta då det inte finns hållbarhetsrapportering 

från år 2015 att tillgå än. Vi har, trots detta, valt att låta studien sträcka sig till år 2015 då intervjun 

genomförts under detta år. 

1.4 DISPOSITION 

Studiens kommande disposition uppdelas i teoretiskt ramverk, metod, empiriskt resultat, analys 

samt slutsats. För att förtydliga hur teoretiskt ramverk, empiriskt resultat samt analys tillsammans 

utgör grund för att besvara forskningsfrågan presenteras även en grafisk illustration över hur dessa 

tre avsnitt kan relateras till varandra. Det teoretiska ramverket börjar, som ovan nämnt, i vad som 

sagts gällande intressent- och legitimitetsteori.  
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Vidare fortskrider det teoretiska ramverket till teori kring strategiskt CSR-arbete varpå Porter & 

Kramers fem steg för att införliva sådant arbete presenteras. Teoriavsnittet avslutas med en 

presentation av Carrolls CSR-pyramid som är uppbyggd på fyra olika komponenter. Följden av 

detta teoretiska ramverk åskådliggörs i figuren nedan varpå de olika komponenterna i stor mån 

bygger på varandra. Det åskådliggörs även genom lodrätta pilar hur det teoretiska ramverket sedan 

används för att genomföra analysen. I metodavsnittet presenterar vi fallstudien Electrolux samt 

diskuterar de val som gjorts vad gäller undersökningen. Avsnittet innehåller även en beskrivning 

av hur teori operationaliserats till empiri. Vidare består det empiriska resultatet av två delar varpå 

den första delen påvisar intressenters ökade och förändrade krav genom att exemplifiera hur 

intresset för CSR-frågor successivt växt under tidsperioden. Detta då vi menar att intressenters 

ökade och förändrade krav väl kan återspeglas i hur exempelvis media och forskning allt mer 

intensivt belyst frågan. Empirins andra del består av fallstudien Electrolux där dess CSR-arbete 

mellan år 2000-2015 beskrivs kronologiskt. Även dessa två empiriska avsnitt åskådliggörs i 

figuren nedan, med illustrerade kopplingar till hur de sedan används i analysen. Avslutningsvis 

följer ett analysavsnitt, där de tre komponenterna, precis som i teoriavsnittet, bygger på varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Grafisk illustration av studiens disposition 
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2.   TEORETISKT RAMVERK 
 

För att kunna besvara ovan nämnd frågeställning tar det teoretiska ramverket avstamp i 

intressent- och legitimitetsteori. Detta då dessa bidrar till att beskriva intressenters ökade 

betydelse samt hur företag behöver anpassa sig till intressenternas krav i syfte att vara legitima 

på marknaden. För företagets möjligheter att lyssna till intressenter, och således uppnå 

legitimitet, kan ett tillvägagångssätt vara att implementera strategiskt CSR-arbete varför Porter & 

Kramers teoribildning följaktligen presenteras. Avslutningsvis redogörs för begreppet CSR, vilket 

förklaras av Carrolls CSR-pyramid. Då denna beskriver fyra olika typer av ansvarsområden kan 

den sedan användas för att beskriva hur karaktären av Electrolux CSR-arbete har förändras.  

2.1 HÄNSYNSTAGANDE TILL INTRESSENTER 

2.1.1 INTRESSENTTEORIN 

Intressenter är de grupper och individer som påverkar eller blir påverkade av ett företags 

verksamhet (Besiou, Lee Hunter, van Halderen, van Wassenhove, 2013) och enligt intressentteorin 

finns det olika typer av beroendeförhållanden mellan företag och intressenter. Detta skapar ett 

behov för företag att ta hänsyn till intressenter i sitt strategiska arbete (Freeman, 1984). Länge 

ansågs aktieägarna vara den viktigaste intressenten för företag och ett av verksamheters främsta 

syften var således att maximera vinsten för aktieägarna. Freeman var en av de första att 

uppmärksamma hur företag påverkas av flera olika aktörer och inte endast aktieägarna varför 

företag inte kan verka endast utifrån aktieägarnas intressen. Exempel på sådana, ytterligare aktörer 

är; anställda, stater, leverantörer och kunder (Freeman, 1984). Jones & Wicks (1999) 

vidareutvecklar förhållandet mellan företaget och dess intressenter genom att beskriva vilka 

prestationer intressenter förväntar sig av företaget. Då företagets verksamhet påverkar de olika 

intressenterna handlar det inte enbart om förväntan om finansiella prestationer från företaget, utan 

ofta förväntas företag verka för att uppnå sociala syften. Förutom företagets vinstintresse krävs 

med andra ord en hög grad av moral för att företagets verksamhet på bästa sätt ska gynna 

samhället (Jones & Wicks, 1999). Vidare kan det göras en koppling mellan företags 

hänsynstagande till intressenter och dess möjlighet att vara accepterat i samhället. Detta då det är 

av avgörande betydelse för företaget att beakta olika typer av intressen i avseende att vara ett 

legitimt och accepterat företag. Givet denna koppling fortskrider det teoretiska avsnittet till att 

beskriva legitimitetsteori.  
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Figur 2, Intressentmodell, baserad på Freeman (1984) 

2.1.2      LEGITIMITETSTEORIN 

Legitimitetsteorin innebär att företag uppnår legitimitet först när dess värderingar står i enighet 

med de värderingar som råder i samhället (Eriksson-Zetterquist, 2009). Således innebär detta att 

företag ständigt reagerar på efterfrågan från externa intressenter och agerar för att företagets 

strategier och tillvägagångssätt ska bli legitima (Tilt, 2004). Företag kan alltså betraktas som 

legitima då dess handlingar samt värderingar är allmänt accepterade hos omgivningen och teorin 

förutsätter att företag endast kan kvarleva då detta inträffar (Ljungdahl, 1999). Deegan bygger 

vidare på detta resonemang och menar att det finns ett socialt kontrakt mellan företaget och 

intressenterna varpå intressenterna har stor makt över företagens överlevnad. Detta då det är 

intressenterna som har förväntningar och krav gällande företagens agerande samtidigt som de 

också avgör huruvida företagen lyckas leva upp till dessa. Om företag inte lyckas leva upp till 

intressenternas förväntningar menar Deegan att det sociala kontraktet anses vara brutet vilket kan 

få betydande konsekvenser för företaget (Deegan, 2002). Enligt vad som beskrivits ovan kan ett 

tänkbart sätt att uppnå legitimitet på marknaden vara att implementera strategiskt CSR-arbete. 

Givet detta fortskrider kommande avsnitt med att presentera teoretiska utgångspunkter kring detta.  
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2.2     STRATEGISKT CSR-ARBETE 

Följande avsnitt beskriver alltså, baserat på ovanstående bakgrund, strategiskt CSR-arbete som ett 

tillvägagångssätt för att ta hänsyn till intressenter och således uppnå legitimitet på marknaden. För 

att ge bakgrund till det strategiska CSR-arbetets betydelse kan inledningsvis konstateras att det 

över tid förelegat motstridiga åsikter gällande CSR som verktyg för lönsamhet. Den tidigare debatt 

som förts i samhället har i stor mån fokuserat på en motsättning mellan lönsamhet och CSR, till 

skillnad från dagens debatt som allt mer präglas av hur egenintresse och socialt ansvar verkar gå 

hand i hand. Således har en utveckling bevittnats där företagsansvar gått från att möta politiska 

krav till att faktiskt ingå i affärsmodellen och till att beröra vinstintresset (Grafström et al., 2008, s. 

149-150). Vidare har det publicerats en rad olika artiklar som försöker klarlägga sambandet 

mellan socialt ansvarstagande och företagets lönsamhet. Margolis & Walsh menar att dessa studier 

försöker finna bevis för att det finns ekonomiska skäl för företag att ta socialt ansvar och att en 

sådan insikt kan bidra till att legitimera ansvarstagandet till att bli en naturlig del av företags 

verksamhet (Margolis & Walsh, 2003).  

 

Vidare har den forskning som Porter & Kramer (2006) bedrivit gällande strategiskt 

hållbarhetsarbete har fått stor genomslagskraft varmed de hävdar att CSR främst bör ses som en 

affärsstrategi som är i samklang med företagets övriga verksamhet och strategi. De menar att om 

företag skulle analysera sina möjligheter med socialt ansvar på samma sätt som när de tar beslut 

gällande sin kärnverksamhet skulle de kunna urskilja hur CSR bringar ökade möjligheter och 

konkurrensfördelar. Socialt ansvarstagande bör alltså betraktas som ett sätt att utveckla 

kärnverksamheten (Porter & Kramer, 2006). Enligt Porter & Kramer är problemet dock att det 

fokuseras för mycket på motsättningen mellan företaget och samhället - istället för att se det som 

att de båda är i behov av varandra. Givet detta menar de att många företag arbetar bristfälligt med 

hållbarhetsfrågor och har således formulerat fem steg som bör arbetas utifrån för att lyckas med 

strategiskt CSR-arbete; 

 

1. För det första är det av betydelse för företaget att identifiera skärningspunkter mellan det själv 

och samhället. Vid dessa skärningspunkter har både företaget och omgivningen en påverkan på 

varandra. Genom att se till vilka faktorer i omgivningen som utgör utmaningar respektive 

möjligheter kan företaget nämligen identifiera potentiella CSR-aktiviteter. Alltså kan företaget 

genom att definiera skärningspunkter bestämma vilka sociala frågor företaget bör fokusera på 

(Porter & Kramer, 2006). 
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2. Att utvärdera vilka specifika, sociala frågor företaget bör fokusera på innefattar det andra steget 

i processen och det är av stor vikt att koncentrera sig på sådana samhälleliga frågor som har en 

tydlig koppling till företagets verksamhet. Företagen bör också fokusera på sådana aktiviteter som 

skapar värde för både företaget och samhället (Porter & Kramer, 2006). 

 

3. Steg tre i processen innebär att skapa en agenda för sociala frågor, vilket innebär att man inte 

längre enbart arbetar för att lindra de negativa konsekvenser som företaget orsakar. Givet detta tar 

företaget ett steg längre och engagerar sig i socialt ansvarstagande som överstiger förväntningarna 

från samhället. Här implementeras alltså CSR i ett strategiskt syfte, vilket påvisas av att företagets 

strategi stärks av de CSR-aktiviteter företaget ägnar sig åt - samtidigt som omgivningen gynnas. 

Ofta är det de frågor som har en nära koppling till företagets verksamhet som leder till den mest 

framgångsrika implementeringen av strategisk CSR (Porter & Kramer, 2006). 

 

4. Det fjärde steget i processen innebär att integrera företagets påverkan på samhället, med 

samhällets påverkan på företaget. Detta kan för det första göras genom att försöka förbättra och 

utveckla miljömässiga och sociala faktorer i företagets omgivning - och för det andra genom att 

förbättra och utveckla värdekedjan. Företaget kan alltså genom sina förbättringar i värdekedjan 

främja förbättring i samhället - samtidigt som förbättring i samhället förenklar arbetet i 

värdekedjan (Porter & Kramer, 2006). 

 

5. Porter & Kramers sista steg betonar hur företag behöver ha ett unikt värdeerbjudande till 

samhället. Detta innebär att erbjuda något som konsumenten behöver men som samtidigt skiljer 

sig från det konkurrenterna erbjuder. Om någon form av social eller miljömässig insats för 

samhället är del av värdeerbjudandet adderas ytterligare värde för kunden. Att arbeta strategiskt 

med CSR innebär alltså att integrera socialt ansvarstagande i verksamheten och på så sätt kunna 

erbjuda kunden något mer än endast kärnprodukten. Detta leder till att företaget vinner 

konkurrensfördelar (Porter & Kramer, 2006).  

 

 

Figur 3, Porter & Kramers fem steg för strategiskt CSR-arbete 

Identifiering av 
skärningspunkter 

Utvärdering av 
sociala frågor 
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2.3     CSR AV EKONOMISK, JURIDISK, ETISK & FILANTROPISK KARAKTÄR 

För att besvara hur intressenters ökade och förändrade krav påverkat karaktären av Electrolux 

CSR-arbete ur ett strategiskt perspektiv behövs ett teoretiskt verktyg för att åskådliggöra vad 

CSR-arbete kan tänkas karaktäriseras av. Givet detta introduceras nedan Carrolls CSR-pyramid, 

bestående av de fyra ansvarsområden som han menar utgör CSR; ekonomiskt, juridiskt, etiskt och 

filantropiskt ansvarstagande. Denna modell syftar till att på ett grafiskt sätt påvisa dels CSR som 

helhet och dels hur olika typer av ansvar kan betraktas i relation till varandra (Carroll & 

Buchholtz, 2006). Poängen med en sådan modell är främst att påvisa hur företag anses som 

legitima först när de arbetar utifrån alla fyra steg. Vidare menar Carroll på att pyramidens fyra 

komponenter alltid har existerat och varit av stor betydelse var för sig men att ansvarstagande av 

mer etisk och filantropisk karaktär börjat betraktas som allt mer betydande de senaste åren (Carroll 

& Buchholtz, 2006, s. 39-40). Nedan följer en mer ingående förklaring av pyramidens fyra 

komponenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, The Pyramid of Corporate Social Responsibility (Carroll, 1991) 
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Det ekonomiska ansvarstagandet utgörs av att företag har en plikt att förse samhället med de varor 

och tjänster som behövs, samt att sälja dessa till rättvisa priser. Priserna ska reflektera samhällets 

syn på värdet av varorna och tjänsterna varpå företagen får ekonomisk kompensation som ska 

möjliggöra fortsatt verksamhet och tillväxt. Vidare handlar det ekonomiska ansvarstagandet om 

vinstmaximering, delvis i syfte att ge aktieägarna avkastning på investerat kapital. Det kan också 

konstateras att företagens alla andra ansvarstaganden bygger på just ekonomiskt ansvar då många 

aspekter av företagande förfaller sig tveksamma utan noggrann ekonomisk överläggning (Carroll 

& Buchholtz, 2006, s. 35). Nästa steg i pyramiden är företagens rättsliga ansvar, vilket innebär 

skyldigheten att sköta sin verksamhet inom ramarna för vad som är lagligt. Landets lagar och 

regler står för vad samhället anser är rätt och etiskt och genom att rätta sig efter dessa visar 

företagen att de är pålitliga (Carroll, 1991). Denna typ av ansvarstagande betraktas dock som ett 

minimi-krav då samhället ofta anser att företag har ett större ansvar än att enbart följa lagen. 

Förändringar på marknaden och teknologiska utvecklingar är exempel på sådana områden där 

lagen inte alltid är uppdaterad och där företag förväntas ligga steget före (Carroll & Buchholtz, 

2006, s. 36). Vidare kompletteras det juridiska ansvarstagandet med det etiskt ansvarstagande 

genom att täcka upp det som inte är lagstadgat men som samhället ändå förväntar att företag gör. 

Företag som har ett etiskt handlingssätt rättar sig efter de normer och förväntningar som 

intressenter anser vara viktiga. En förutsättning för att kunna anpassa sig efter de nya värderingar 

och normer som växer fram i samhället är att företagen är lyhörda (Carroll, 1991).  

 

För att övergå till det filantropiskt ansvarstagande så innebär detta i korthet att företag engagerar 

sig i sådant som externa aktörer menar bidrar till ett bättre samhälle. Detta skulle exempelvis 

kunna innebära att företaget aktivt deltar i program eller projekt som främjar välfärd och goodwill. 

Det filantropiska ansvaret delar många likheter med det etiska ansvaret men skiljer sig på så sätt 

att filantropiska handlingar inte är förväntade från omgivningen på varken ett etiskt eller moraliskt 

plan. Företag kan exempelvis vara goda samhällsmedborgare och engagera sig för att stödja 

omgivningen men det skulle inte anses som oetiskt om de inte gjorde det. Givet detta menar 

Carroll att man kan argumentera för att det filantropiska ansvarstagandet är högt önskvärt och 

prisat - men den minst viktiga av pyramidens fyra komponenter. Han liknar därför filantropiskt 

ansvarstagande med glasyren på en tårta. Sammanfattningsvis kan utifrån figur 4 konstateras att 

den mest basala komponenten, ekonomiskt ansvar, utgör basen för pyramiden. Samtidigt är 

företag tvungna att förhålla sig till lagstiftningen då denna innefattar vad som är ett accepterat 

beteende i samhället. Vidare har företag ett etiskt ansvar som fundamentalt innebär att göra vad 

som är rättvist och agera för att undvika skada för aktörer i samhället. 
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Slutligen innebär den översta komponenten, filantropiskt ansvar, att företag kan bidra för att höja 

livskvaliteten i samhället. Det krävs alltså lyhördhet gentemot intressenterna från företags sida för 

att aktivt medverka till ett bättre samhälle (Carroll, 1991). 

2.4     TEORETISK SAMMANFATTNING OCH ANALYSMODELL 

I ovanstående teoretiska ramverk har vi inkluderat teorier som anses vara relevanta för att ur ett 

strategiskt perspektiv beskriva hur intressenters ökade och förändrade krav har påverkat 

karaktären av Electrolux CSR-arbete mellan år 2000-2015. I teorins inledande del presenterades 

intressent- och legitimitetsteori. Detta då vi genom intressentteorin kan urskilja hur 

hänsynstagande till samhällets olika intressenter blivit allt viktigare. Enligt intressentteorin ställer 

dessa intressenter inte längre enbart finansiella krav - utan även sociala. Vidare beskrivs vikten av 

att anpassa sig till sådana ökade och förändrade krav av legitimitetsteorin. Detta då företag enligt 

legitimitetsteorin anses vara legitima och accepterade i samhället först när företagets värderingar 

står i enighet med samhällets värderingar. Det beskrevs också hur det är av avgörande betydelse 

för företag att vara legitima för att överleva. Intressent- och legitimitetsteorin kommer senare att 

relateras till de båda empiriska avsnitten för att i analysavsnittets inledande del analysera hur 

Electrolux hänsynstagande till intressenter faktiskt sett ut över tidsperioden. Detta då vi menar en 

sådan analys vara ett första avgörande steg för att utreda frågeställningen. Vidare beskrevs 

strategiskt CSR-arbete genom Porter & Kramers fem steg som ett potentiellt tillvägagångssätt för 

företag att faktiskt arbeta utifrån intressenternas ökade och förändrade krav. Porter & Kramers 

teoribildning beskriver nämligen hur företag kan arbeta med CSR på ett strategiskt vis för att 

uppnå konkurrensfördelar. Detta kan påvisas genom stegen; identifiering av relevanta 

skärningspunkter, utvärdering av sociala frågor, skapandet av en agenda för sociala frågor, 

integrering av företagets och samhällets påverkan på varandra samt unikt värdeerbjudande. Dessa 

fem steg kommer i analysdelen att relateras till empiriavsnittet gällande Electrolux CSR-arbete för 

att beskriva hur Electrolux strategiska CSR-arbete sett ut under tidsperioden. Detta för att sedan, 

med hjälp av Carrolls CSR-pyramid, kunna dra slutsatser kring hur karaktären av Electrolux CSR-

arbete har förändras till följd av intressenternas ökade och förändrade krav. Som ovan beskrivet 

består CSR-pyramiden av ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvarstagande, varpå 

samtliga komponenter bidrar till en helhetsbild av CSR. Detta trots att Carroll tycker sig urskilja 

ett ökat fokus gentemot etiskt och filantropiskt ansvarstagande. Sammanfattningsvis består 

studiens analysmodell av de ovan beskrivna teoretiska komponenterna; intressent- och 

legitimitetsteori, Porter & Kramers steg för strategiskt CSR-arbete samt Carrolls CSR-pyramid.  
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Dessa teorier kommer att relateras till det empiriska resultatet för att i analysen besvara studiens 

frågeställning utifrån rubrikerna; “Electrolux hänsynstagande till intressenter”, “Electrolux 

strategiska CSR-arbete” samt “CSR av utökad filantropisk karaktär”.  

 

 

3. METOD 
 

I följande metodavsnitt presenteras hur vi gått till väga för att uppnå studiens syfte. Inledningsvis 

presenteras studiens forskningsdesign, varvid vi sedan motiverar vårt val av studieobjekt samt 

respondent. Därefter beskrivs hur vi operationaliserat våra teoretiska utgångspunkter och således 

gått från teori till praktik för att sedan beskriva hur datainsamlingen gick till. Avsnittet avslutas 

med en sektion innehållandes kritiskt tänkande. 

3.1     FORSKNINGSDESIGN 

För att besvara studiens frågeställning har vi valt att göra en fallstudie. Detta då fallstudien är ett 

lämpligt metodval för att studera ett forskningsområde eller fenomen i relation till en viss kontext. 

Då Electrolux verksamhet behövdes sättas i relation till omgivningen för att besvara 

frågeställningen menade vi fallstudien vara lämplig för vår specifika studie. Dessutom används 

fallstudier när det är av intresse att studera ett fall utifrån dess unika eller typiska karaktär 

(Saunders, Lewis, Thornhill, 2012, s. 179) vilket kan relateras till vår studie på så sätt att vi inte 

ämnar genomföra generaliseringar utifrån studiens resultat. Vidare är fallstudier ett relevant 

metodval för beskrivande studier, vilket denna studie är. Detta då den syftar till att ur ett 

strategiskt perspektiv beskriva hur intressenters ökade och förändrade krav har påverkat 

karaktären av Electrolux CSR-arbete. En beskrivande studie används alltså med fördel för att få 

fram en korrekt beskrivning händelser, människor, förlopp eller situationer (Saunders et al., 2012, 

s. 171-172). 

 

Utifrån ovanstående har vårt fokus legat på att genomföra en kvalitativ studie. Med en kvalitativ 

metodansats får man huvudsakligen resultat via ord, vilket medför att informationen ofta är 

komplex och stor i volym. Möjligheten att insamla och analysera mycket och komplex 

information kan också bidra till att en mer fördelaktig helhetsbild av ämnet skapas. (Saunders et 

al., 2012, s. 546). Studiens syfte och behovet av en mer djupgående förståelse menar vi i hög grad 

motiverar valet av kvalitativ metodansats. Vidare har den kvalitativa studien genomförts med 

hjälp av semi-strukturerad intervjuteknik.  
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Denna typ av intervju karaktäriseras av att den är icke-standardiserad varpå vi använde en lista 

som guide som kunde frångås vid behov av följdfrågor (Saunders et al., 2012, s. 374). Utöver 

intervjun genomfördes även en kvalitativ analys av data från Electrolux hemsida och 

hållbarhetsrapporter. 

3.2     VAL AV FÖRETAG OCH RESPONDENTER 

Då denna fallstudie syftar till att undersöka ett specifikt företag baserades valet av studieobjekt på 

ett antal grundläggande, förutbestämda krav. Dessa var att studieobjektet i fråga ska; 1. Bedriva 

aktivt CSR-arbete 2. Ha arbetat med CSR under en längre tidsperiod 3. Ha utförliga 

hållbarhetsrapporter att tillgå. Det förutsattes även att företaget har verksamhet lokaliserad i 

Sverige så att personliga möten möjliggjordes. Det första kravet formulerades då detta är en 

absolut förutsättning för att överhuvudtaget kunna genomföra undersökningen. Det andra kravet 

formulerades för att kunna genomföra en givande jämförelse som inte enbart grundas på ett fåtal 

år. Det tredje kravet valdes då vi utöver eventuella intervjuer ville ha en bas för att kunna studera 

det strategiska CSR-arbetets utveckling över tid. Ovan beskrivna kriterier formulerades 

sammanfattningsvis för att förenkla och förtydliga processen att välja ett relevant studieobjekt och 

för att således uppnå studiens syfte. 

 

Utifrån ovan anser vi att det föll sig naturligt att kontakta stora, globala företag som mest troligen 

uppfyller de tre kraven och har en väletablerad CSR-verksamhet. Vi fick således kontakt med 

Electrolux som väl uppfyller samtliga tre krav och som dessutom verkar bedriva ett väl 

fungerande strategiskt CSR-arbete. Detta kan exempelvis påvisas utifrån de tidigare nämnda 

utmärkelser från RobecoSAM och FN, som Electrolux mottagit. Sammantaget, givet de 

grundläggande kriterier som uppsattes samt hur Electrolux verkar ligga i framkant inom 

hållbarhetsarbete, bedömdes Electrolux vara ett lämpligt studieobjekt. Efter mailkorrespondens 

med vår kontaktperson på Electrolux bekräftades vidare att det var möjligt att genomföra en 

intervju med personen som innehar huvudansvar för hållbarhetsfrågor, Henrik Sundström. Han har 

arbetat på Electrolux sedan 1986 och har sedan år 2000 varit Vice President för Group 

Sustainability Affairs (LinkedIn, 2015). Hans mångåriga erfarenhet inom företaget och det faktum 

att han är väl införstådd i hur företagets strategiska CSR-verksamhet sett ut under en längre tid 

gjorde honom till en väl lämpad respondent.  
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3.3     FRÅN TEORI TILL PRAKTIK 

Med utgångspunkt i tidigare beskrivet teoretiskt ramverk utformades en intervjuguide (se Bilaga 

1) som låg till grund för intervjun med Henrik Sundström. Intervjuunderlaget baserades 

huvudsakligen på Carrolls CSR-pyramid. Detta då vi menade att denna kan användas för att 

beskriva karaktären av Electrolux strategiska CSR-arbete över tidsperioden och då vi således 

menar den vara av stor betydelse för att besvara studiens frågeställning. För att vidare beskriva 

intervjuguiden så var de fyra första frågorna utav sjutton av mer generell karaktär. Detta i syfte att 

försöka skapa en översiktlig uppfattning av det arbete som skett. Vidare utformades fråga fem och 

sex på basis av det ekonomiska ansvarstagandet i Carroll´s pyramid. Vi var exempelvis 

intresserade av att urskilja huruvida socialt ansvarstagande i dagens samhälle är en förutsättning 

för lönsamhet och huruvida en sådan insikt kan ha förändrats över tid. Frågorna sju och åtta 

utformades på basis av Carroll´s juridiska ansvarstagande, där vi exempelvis ämnade utreda hur 

eventuella ökade juridiska påtryckningar påverkat Electrolux CSR-arbete under årens lopp. Vidare 

baserades fråga nio till elva på den etiska komponenten av Carroll´s pyramid varmed vi 

exempelvis ville utreda huruvida intressenters krav har ökat över tid. Detta då den etiska 

komponenten i stor mån baseras på just relationen mellan intressenters krav och företagets 

åtgärder. Vidare baserades fråga tolv till femton på det filantropiska ansvarstagandet. Fråga tolv 

behandlade huruvida Electrolux tar ansvar för sådant som överstiger samhällets förväntningar, 

medan fråga tretton till och med fjorton baserades på mer specifika åtgärder som tilltagits. 

Intervjun avslutades sedan med två mer generella frågor som även dessa ämnade till att bidra med 

en ytterligare översiktsbild av det strategiska CSR-arbetet. Utöver ovanstående valde vi dessutom 

att utgå från intressent- och legitimitetsteorin vid utformningen av intervjufrågorna. Detta då vi 

menar att dessa bland annat kan användas till att ge bakgrund till varför företag behöver arbeta 

med CSR. Ett exempel på hur intressent- och legitimitetsteorin används i intervjuunderlaget är 

fråga elva som behandlar hur Electrolux arbetar med lyhördhet gentemot intressenterna. Även 

fråga tio har en koppling till intressenters ökade påtryckningar, då denna ämnar utreda huruvida 

Electrolux upplevt svängningar gällande konsumenters och kunders krav. För en mer detaljerad 

översikt över operationaliseringen, se Bilaga 2.  

 

Avslutningsvis har Porter & Kramers fem steg för strategiskt CSR-arbete använts för att kunna 

besvara studiens frågeställning. För att relatera denna teoribildning till empiri har vi dels utgått 

från hållbarhetsrapporter och dels i stor mån kunnat utgå från den intervju som genomfördes med 

Henrik Sundström. 
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Baserat på detta har det alltså funnits tillräckligt empiriskt material att relatera till teorin. Att 

säkerställa innehavet av tillräcklig information har varit särskilt viktigt då vi inte kunnat 

operationalisera Porter & Kramers teori till faktiska intervjufrågor. Detta då vi gjorde valet att 

inkludera Porter & Kramer efter intervjutillfället med Henrik Sundström. 

3.4 DATAINSAMLING 

Efter att ha operationaliserat våra teoretiska utgångspunkter följer nu en beskrivning av 

insamlingen av studiens primärdata vilket utgörs av materialet från intervjun. Primärdata är 

förstahandsinformation som insamlas av författarna själva och insamlingen sker oftast genom 

intervjuer, observationer eller enkätundersökningar (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 52). Intervjun 

utfördes genom att en intervjuledare utsågs med uppgift att ställa frågor och styra intervjun i rätt 

riktning, medan den andra personen hade en mer passiv roll. Denna hade dock möjlighet att ställa 

följdfrågor. Fördelen med ett sådant system var att vi undvek att prata i mun på varandra, vilket vi 

menade kunde bidra till en mer avslappnad konversation. Vidare presenterades inga teoretiska 

begrepp vid intervjutillfället, trots att teoretiska utgångspunkter indirekt användes för att 

underlätta vid jämförelse. Ett sådant val gjordes dels för att öka skillnaden mellan teoretisk och 

empirisk innebörd och dels för att undvika en situation där intervjuobjektet tror sig behöva utgå 

från teoretiska termer. Vidare spelades intervjun in och transkriberades i syfte att minska risken 

för personliga tolkningar och missförstånd. Transkriberingen kontrollerades sedan av båda 

författarna. 

 

Vidare kompletterade vi materialet från intervjun med information från Electrolux hemsida och 

hållbarhetsrapporter. Detta kan sägas utgöra studiens sekundärdata. Sekundärdata är befintlig data 

gällande studieobjektet som redan är insamlad av någon annan (Lundahl & Skärvad, 1999, s.131). 

Hållbarhetsrapporterna bistod med relevant och detaljerad data vilket gav oss möjligheten att efter 

intervjuns genomförande fortfarande hitta ytterligare information. Förutom att Electrolux hemsida 

och hållbarhetsrapporterna användes som ett komplement till intervjun kunde vi även använda 

informationen från dessa för att kontrollera att det som sades under intervjun var korrekt. 

Användande av information från flera olika källor, i syfte att säkerställa riktigheten, kallas för 

triangulering (Saunders et al., 2012, s. 179). Triangulering var ett lämpligt metodval för just denna 

studie då det inte är rimligt att anta att intervjupersonen ska minnas allt som hänt från år 2000 och 

framåt. Vid läsningen av hållbarhetsrapporter utformades en tidslinje för att skapa en överblick 

över Electrolux CSR-arbete mellan år 2000-2015. 
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De händelser som valdes ut till att ingå i tidslinjen och följaktligen i uppsatsens empiriavsnitt är de 

vi menar utmärker sig vad gäller Electrolux CSR-arbete och som dessutom åskådliggör sådant 

ansvar som var centralt vid en specifik tidpunkt. 

 

För att kunna exemplifiera hur intressenters krav ökat och förändrats över tidsperioden har även en 

kartläggning gällande det ökade intresset för CSR-frågor gjorts. Detta då vi menar att det finns en 

tydlig koppling mellan intressenternas ökade påtryckningar och det ökade intresset för CSR i 

allmänhet. En sådan kartläggning har gjorts genom att ta del av såväl relevant teori som 

nyhetsartiklar i syfte att skapa en översiktlig helhetsbild över den utveckling som varit. Givet det 

urval av information som gjorts, i syfte att förklara en utveckling, menar vi avsnittet ha mer 

empirisk än teoretisk relevans. Det ska dock noteras att den information som följaktligen 

presenteras under avsnittet “empiriskt resultat” innefattar just exempel som vi menar påvisar en 

uppenbar utveckling.  

3.5     KRITISKT TÄNKANDE 

En första kritisk aspekt är huruvida fler intervjupersoner hade kunnat berikat studiens resultat. 

Detta då fler respondenter hade kunnat bidra med ytterligare information och ett bredare 

perspektiv. Vi anser dock att hållbarhetsrapporterna har bidragit med sådan information att vi 

anser oss ha tillräckligt med data för att ändå kunna uppnå studiens syfte. Vidare är det relevant att 

ha ett kritiskt förhållningssätt gällande vilken information respondenten varit villig att dela med 

sig av under intervjun. Då respondenten representerar Electrolux och då strategiskt CSR-arbete i 

viss mån kan betraktas som ett känsligt ämne, kan man tänka sig att han endast delgav oss det som 

han ville att vi skulle veta om företaget. Detsamma gäller för den information som Electrolux 

väljer att presentera i hållbarhetsrapporter och på den egna hemsidan. För att gå vidare till 

användandet av semi-strukturerade intervjuer har vi kunnat identifiera en nackdel i avsaknaden av 

standardisering. Detta resulterar i sin tur i en påverkan av studiens reliabilitet då forskare i 

framtiden saknar möjligheten att uppnå liknande resultat vid ett återupprepande av studien. 

Ytterligare något som kan påverka studiens reliabilitet är partiskhet hos intervjuarna varför det är 

avgörande för intervjuaren att ifrågasätta sin förmåga att analysera information (Saunders et al., 

2012, s. 382-383). Utöver ovanstående har det även varit av betydelse att vara medveten om de 

risker som finns i att använda sekundärdata. Detta då vi inte kan kontrollera insamlingsprocessen 

samt hur den har behandlats. Under studiens gång har vi varit medvetna om detta och haft ett 

kritiskt perspektiv vid analys av data. 
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Vidare innebär studiens validitet en koppling mellan det teoretiska och empiriska vilket med andra 

ord innebär att man mäter det man avser att mäta. Detta innebär bland annat att ställa rätt frågor 

till rätt personer och att täcka in samtliga relevanta aspekter (Svenning, 2003, s. 63-67), varför 

exempelvis intervjuguiden utformades. Något som kan tänkas ha påverkat studiens validitet är att 

Porter & Kramers fem steg inte låg till grund för utformandet av intervjufrågorna. Att inkludera 

denna teoribildning i operationaliseringen hade kunnat bidra med ytterligare validitet till studien. 

Vi menar dock att Porter & Kramers fem steg berikat studien och är av hög relevans att använda i 

kombination med övrig teori. Som redan nämnt kunde materialet från intervjun i stor mån 

relateras till Porter & Kramers teoribildning och dessutom hade hållbarhetsrapporterna en 

kompletterande funktion. Vi menar därför att avsaknaden av operationalisering utifrån Porter & 

Kramers teori inte har resulterat i en försämring av studiens resultat. 

 

 

4. EMPIRISKT RESULTAT 
 

Empirins inledande avsnitt ämnar beskriva intressenters ökade och förändrade krav genom att 

exemplifiera hur intresset för CSR-frågor successivt växt under tidsperioden. Därefter presenteras 

en kort redogörelse av Electrolux som företag som följs av en beskrivning av hur Electrolux 

strategiska CSR-arbete har utvecklats mellan år 2000-2015. 

4.1     CSR I FÖRÄNDRING 

Trots att det finns tillgänglig forskning kring CSR från 1950- och 1960-talen växte intresset för 

socialt ansvarstagande markant under mitten av 1990-talet. Mellan år 1998-2005 publicerades 

exempelvis över 1500 artiklar om företags sociala ansvar i 45 olika tidskrifter vilket speglar en 

signifikant ökning sedan tidigare (Grafström et al., 2008, s. 18). Under 2000-talet har också nya 

tidskrifter, såsom Journal of Corporate Citizenship och Brand Strategy tillkommit (Grafström et 

al., 2008, s. 18). Ytterligare en indikation på hur intresset för CSR ökat inom forskningen är hur 

antalet sökresultat vid en eftersökning av “Corporate Social Responsibility” i databasen Scopus 

ökat markant mellan år 2000-2015. Mellan år 2000-2005 framkom 540 resultat, medan det mellan 

2005-2010 framkom 2693 resultat. Mellan åren 2010-2015 uppgick antalet träffar till 4844 

resultat. Sammantaget kan det konstateras att det klart högsta intresset uppnåddes under år 2014, 

tätt följt av år 2013 (Scopus, 2015). Utöver akademiska artiklar har också ett stort antal böcker och 

uppsatser skrivits om CSR och därmed har socialt ansvarstagande gått från att vara ett marginellt 

forskningsområde till ett eget forskningsfält (Grafström et al., 2008, s. 19). 
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Vidare har det inom CSR-området växt fram ett stort antal regler för företag att anpassa sig efter 

trots att de är frivilliga. Regler i detta sammanhang kan definieras som standarder, riktlinjer, 

uppförandekoder eller stadgar - och vid år 2006 uppgick antalet sådana regler till cirka hundra 

stycken (Grafström et al., 2008, s. 92). Detta kan jämföras med att det vid början av 1990-talet 

fanns knappt tjugo regler. Trots att CSR för det mesta kännetecknas av sådant som sträcker sig 

utanför lagstiftning så har debatten kring CSR och eventuella regelverk alltså växt under åren 

(CSR Kompassen, 2015). Exempelvis uttryckte regeringen i februari 2015 att regeringskansliet 

arbetat en längre tid med att försöka tillämpa FN:s vägledande principer för företagande och 

mänskliga rättigheter i Sverige. Det har också diskuterats en eventuell EU-lagstiftning gällande 

CSR som innefattar rapporterings- och redovisningskrav (Sandberg, 2014).  

 

Ytterligare ett område som pekar på intressenters ökade intresse för CSR-frågor är media. Antalet 

artiklar som behandlar företags sociala ansvar har ökat markant i traditionella medier.  Det 

förekom exempelvis en ökning av artiklar innehållandes CSR med 170 procent mellan år 2000-

2001. Därefter skedde en fortsatt stadig ökning över åren. Detta kan till exempel påvisas genom 

att det år 1996 publicerades totalt fyra artiklar i Financial Times gällande CSR - medan det år 

2006 publicerades i snitt fem artiklar i veckan inom den Europeiska affärspressen (Grafström et 

al., 2008, s. 37). Vidare har det ökande antalet artiklar i stor mån påvisat just intressenternas ökade 

intresse för CSR. I en artikel från SVD från år 2009 menar Anders Wallin, informationsdirektör på 

Sandvik, exempelvis att kraven och påtryckningarna från intressenter successivt ökat och att 

företag således måste arbeta mer med CSR än tidigare. Även Viveka Risberg, chef för 

Swedwatch, menar att det skett avsevärda förändringar i konsumenttryck och granskning av 

företag mellan år 1999-2009 (Petterson, 2009). År 2010 framkommer det även enligt Meta Troell, 

författare till trendrapporten Konsumera, att en viktig trend är konsumenters ökade krav på att få 

kännedom om varors ursprung. Hon menar att givet det ökade ekologiska intresset samt hur 

produkterna kan tänkas påverka miljön, kan företag i framtiden inte frångå CSR i sin verksamhet. 

Även Linda Hedström, medförfattare till rapporten, menar att 2010 års krav på hållbarhet och 

socialt ansvar är så pass viktigt att företag som frångår detta får svårt att fortsätta sin verksamhet 

(Bränström, 2010) 

4.2     ELECTROLUX 

Electrolux har sedan det grundades år 1919 försett kunder världen över med vitvaror. Idag verkar 

Electrolux på 150 marknader i samtliga världsdelar och säljer 50 miljoner produkter varje år till 

både företag och privatpersoner (Electrolux, 2015b).  
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Tillverkningen av Electrolux produkter sker i 18 länder och deras cirka 4000 leverantörer av 

komponenter och färdiga produkter är baserade i olika länder (Intertek, 2015). Ungefär 50 procent 

av försäljningen sker i Syd- och Nordamerika, 30 procent i Europa och resterande 20 procent på 

de andra marknaderna (Electrolux, 2015b). 

4.3     ELECTROLUX CSR-ARBETE  

År 2000 tog Henrik Sundström över som Vice President för Group Sustainability Affairs varpå 

miljöarbetet fick en allt mer central funktion i organisationen (Sundström, 2015). Electrolux 

arbetade exempelvis då med att implementera miljöledningssystem i koncernens 

tillverkningsenheter. Detta tog ett betydande steg framåt år 2000 då de första fabrikerna i USA och 

Brasilien certifierades med ISO 14001, vilken är en extern bedömningsmetod för miljöarbete. 

Målet var att få alla tillverkande enheter certifierade i framtiden och arbetet i relation till ISO 

14001 har fortskridit genom hela studiens tidsperiod. Vidare upprätthöll Electrolux redan år 2000 

en konstruktiv dialog med intressenter för att arbeta med hållbar utveckling. Electrolux tog bland 

annat initiativet till en två-dagars dialog där stora företag diskuterade miljöfrågor med ledande 

miljöorganisationer (Electrolux Environmental Report, 2000, s. 1). Denna typ av lyhördhet 

gentemot intressenterna är något som Electrolux har fortsatt lägga stor vikt vid (Sundström, 2015). 

Baserat på det miljöengagemang som förekom vid år 2000 framgick det också tydligt att resultaten 

var lönsamma. Som tidigare nämnt exemplifieras detta bland annat av Electrolux miljöindex 

Green Range, där vitvaruprodukter med hög miljöprestanda i Europa bestod av 17 procent av det 

totala antalet sålda produkter under år 2000 - men av 23 procent av vinsten (Electrolux 

Environmental Report, 2000, s. 3). Trots att denna insikt fanns redan år 2000 menar Sundström 

(2015) att en sådan insikt definitivt har ökat över åren. Electrolux hade heller inte vid denna 

tidpunkt börjat implementera andra CSR-åtgärder än just miljömässiga, även om man under år 

2000 började undersöka hur man i framtiden ska kunna möta den ökade efterfrågan för mer socialt 

CSR-arbete (Electrolux Environmental Report, 2000, s. 1).  

 

År 2000 bestod CSR-arbetet alltså till stor del av miljöfrågor och de sociala och etiska aspekterna 

var inte av särskilt stort intresse (Sundström, 2015). År 2002 började dock en mer social 

implementering av CSR ta fart. År 2002 införde Electrolux bland annat Workplace Code of 

Conduct som fastställer de arbetsvillkor som gäller för samtliga anställda inom Electrolux och för 

dess leverantörer. Vidare accepterade även Electrolux FN:s Global Compact år 2002, vilket består 

av principer gällande hantering av aspekter såsom mänskliga rättigheter, miljöarbete och anti-

korruption (Electrolux Environmental Report, 2002, s. 4). 
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Sådant socialt ansvarstagande menar Sundström (2015) har ökat från 2002 och framåt. Electrolux 

fortsatta miljöengagemang tog sig i uttryck bland annat genom Electrolux Restricted Materials 

List, som infördes år 2002. Detta innebar att Electrolux vid slutet av 2003 presenterade en 

förteckning över de substanser i råmaterial och komponenter som deras leverantörer ska sluta eller 

minska användandet av (Electrolux Environmental Report, 2002, s. 8). 

 

Vidare blev det år 2003 allt mer tydligt att hållbarhet och CSR inkluderar fler aspekter än enbart 

miljöarbete - även om miljöengagemanget är av fortsatt stor relevans i CSR-verksamheten. En 

anledning till varför fler aspekter kom att inkluderas i Electrolux CSR-arbete är på grund av att 

konkurrenterna också började bli bättre på att adressera miljöproblem varpå behovet av att 

utmärka sig på andra sätt växte (Sundström, 2015). Arbetet med CSR år 2003 handlade 

exempelvis om ett större fokus vad gäller medarbetares säkerhet och hälsa. Företaget presenterade 

också energimärkning på dess produkter samt energistandards i många länder. Detta i försök att 

rikta konsumenters uppmärksamhet mot miljövänliga alternativ samt att eliminera de mest 

miljöfarliga produkterna från marknaden. Vidare visade indikatorn Green Range fortsatt 

lönsamhet för miljövänliga alternativ (Electrolux Environmental Report, 2003, s. 4). För att 

övergå till år 2004 så var det först nu som etikfrågorna kom upp på agendan (Sundström, 2015). 

Det ökade intresset för etikfrågor tog sig i uttryck bland annat genom Electrolux Code of Ethics 

som infördes i början av 2004. Detta är ett ramverk för hur Electrolux verksamhet ska gå till och 

vilka principer som gäller för koncernens intressenter (Electrolux Sustainability Report, 2004, s. 

19-21). I samband med att Electrolux år 2004 började köpa in mer varor från utlandet, blev det 

dessutom aktuellt att ta ytterligare ansvar för leverantörernas verksamhet (Sundström, 2015). 

Detta yttrade sig bland annat genom Electrolux Workplace Code of Conduct och Electrolux 

Restricted Materials List (Electrolux Sustainability Report, 2004, s. 14). 

 

År 2005 sattes målet att minska verksamhetens koldioxidutsläpp med hälften tills år 2020 vilket 

man under följande år lyckades arbeta i enighet med. Vidare lade Electrolux år 2005 ned en 

dammsugarfabrik i Västervik vilket kom att påverka 511 anställda. I och med detta var Electrolux 

främsta mål att försöka hitta nya jobb åt de berörda, vilket Sundström menade att de lyckades väl 

med. Han menade även att ett sådant ansvarstagande förmodligen kan betraktas som befogat ur ett 

etiskt förhållningssätt, snarare än juridiskt, då det i OECDs riktlinjer för multinationella 

verksamheter framgår att det är ett av företagens primära ansvar att se till att nedläggning av 

verksamhet sker på ett ansvarsfullt sätt (Sundström, 2015). 
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Givet 2005 års mål att halvera koldioxidutsläppen till år 2020 formulerade Electrolux år 2006 en 

strategi för att uppnå målet. Strategin utgick från tre delar av verksamheten; att erbjuda 

energieffektiva produkter, att minska energianvändningen vid tillverkning samt att öka 

medvetandet hos konsumenter vad gäller hållbarhet (Electrolux Sustainability Report, 2006, s. 7). 

Strategin är än idag år 2015 grunden till Electrolux hållbarhetsarbete men har vidareutvecklats till 

att innefatta fler aspekter (Electrolux Annual Report, 2014, s. 31). Vidare menar Sundström 

(2015) att det var först vid 2005-2007 som intresset för företagets sociala engagemang på riktigt 

växte trots att Electrolux började implementera mer sociala aspekter av CSR redan år 2002. 

Electrolux gjorde vid den tiden exempelvis större ansatser till att öka mångfalden vad gäller kön 

och etnicitet inom koncernen (Electrolux Sustainability Report, 2006, s. 16, Electrolux 

Sustainability Report, 2007, s. 23). Vidare fortsatte Electrolux under 2009 sitt arbete med att 

utveckla miljövänliga produkter då de märkt en ökad efterfrågan på dessa från konsumenternas 

sida. Att ta in konsumenternas åsikter är en förutsättning för att kunna utveckla innovativa 

produkter menade Electrolux i hållbarhetsrapporten för 2009 (Electrolux Sustainability Report, 

2009, s. 12). 

 

För att övergå till år 2011, då Keith McLoughlin tog över som vd, så fick hållbarhetsfrågor ett 

ännu större fokus på ledningsnivå och frågorna flyttades närmare företagets kärnverksamhet. I 

samband med detta uttrycktes även hur Electrolux siktade på att vara ledande vad gäller 

hållbarhet, bland annat genom ytterligare arbete med innovativa produkter. Vidare framgår det 

tydligt i hållbarhetsrapporten från år 2011 att Electrolux arbetade med många olika aspekter av 

CSR. Electrolux presenterade exempelvis år 2011, det miljömässiga målet att använda sig av 100 

procent återvunnen plast i sina produkter (Electrolux Sustainability Matters, 2011 s. 2, 12-13). 

Vad gäller etiskt CSR-arbete, kom Electrolux tidigare arbete med etikfrågor att löna sig då 

företaget år 2011 och 2012 rankades som ett av världens mest etiska företag enligt Ethisphere 

Institute’s lista “World’s Most Ethical Companies” (Ethisphere, 2015). 

 

 För att övergå till år 2013, så arbetade Electrolux vidare med bland annat hälso- och 

säkerhetsfrågor för de anställda liksom med att upprätthålla mänskliga rättigheter i all verksamhet 

kopplad till Electrolux. Electrolux Code of Conduct som infördes 2002 uppdaterades under 2013 

med hänsyn till nya förväntningar från företagets olika intressenter (Electrolux Annual Report, 

2013, s. 36-37). Vidare menade Electrolux vd i årsrapporten för år 2014 att “Doing business 

ethically and responsibly is not an option for Electrolux, it’s a given.” (Electrolux, 2014b). 
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Liknande resonemang förs av Sundström som uttryckte att socialt ansvarstagande de senare åren 

har blivit en förutsättning för företag att lyckas vara lönsamma. Sundström menade på att 

Electrolux inte försöker vara altruistiskt, men att hållbarhet kan ses som ett sätt att skapa mervärde 

tillsammans med intressenterna (Sundström, 2015). Givet detta förhållningssätt tog Electrolux 

under 2014 ett viktigt steg i hållbarhetsarbetet genom att sammanställa tio övergripande teman 

som tillsammans utgör de viktigaste områdena inom hållbarhet. Dessa tio teman är uppdelade i 

“Business Differentiators ” och “Business Enablers”, varmed “Business Differentiators” hänvisar 

till de aspekter där Electrolux kan uppnå konkurrensfördelar och “Business Enablers” innefattar 

aspekter där gott resultat är en förutsättning för att bedriva verksamhet. “Business Differentiators” 

inkluderar produkteffektivitet, effektiv användning av material, eliminerande av farliga substanser 

och operativ effektivitet. De övriga sex teman ingår i “Business Enablers” och är sociala 

investeringar, etisk affärsverksamhet, ansvarsfullt inköp, hälsa & säkerhet, mänskliga rättigheter 

& arbetsvillkor samt fokus på att kunna erbjuda den växande medelklassen i världen lämpliga 

produkter (Electrolux Annual Report, 2014, s. 30). Dessa tio teman baseras till stor del på sådana 

trender som ligger till grund för Electrolux långsiktiga arbete och Sundström menade att de tar 

hänsyn till så kallade “mega trends” för att definiera agendan för kommande år (Sundström, 

2015). Vidare var Electrolux år 2014 först ut med att lansera en AAAA-märkt dammsugare, enligt 

EU:s nya krav kring energimärkning och ekodesign. Dessa krav hade Electrolux proaktivt arbetat 

för att få EU att införa (Electrolux, 2014c). 

 

5. ANALYS 
 

Följande analysavsnitt ämnar leda fram till att besvara frågeställningen: Ur ett strategiskt 

perspektiv; Hur har intressenters ökade och förändrade krav påverkat karaktären av Electrolux 

CSR-arbete mellan år 2000-2015? Därmed används nu vår valda analysmodell som är baserad 

på intressent- & legitimitetsteori, Porter & Kramers fem steg samt Carrolls CSR-pyramid. Dessa 

tre teoriavsnitt relateras till vårt empiriska resultat. 

5.1     ELECTROLUX HÄNSYNSTAGANDE TILL INTRESSENTER 

För att utreda frågeställningen och således uppnå studiens syfte tar vi avstamp i intressentteorin 

vilken påvisar hur flera olika typer av intressenter blivit allt mer medvetna och ställer högre krav 

på företagen.  
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Givet detta och att det finns ett beroendeförhållande mellan intressenter och företag kan alltså 

konstateras att det blivit av avgörande betydelse för Electrolux att ta ansvar för den 

samhällspåverkan som det bidrar till. Detta leder till att det ständigt behöver anstränga sig för att 

uppnå intressenternas ökade och förändrade krav vilket bekräftas av vad som utskrivits gällande 

legitimitetsteorin, där det sägs hur företag endast anses vara legitima då de möter intressenternas 

förväntningar. Givet ovanstående är alltså en avgörande aspekt för att vara ett legitimt och 

konkurrenskraftigt företag att ständigt lyssna till intressenternas behov. Då vi i studiens empiriska 

avsnitt dels beskrivit intressenternas ökade och förändrade krav genom att exemplifiera hur 

intresset för CSR-frågor i samhället växt och dels beskrivit hur Electrolux faktiskt har arbetat med 

CSR genom studiens tidsperiod finns det nu mening att relatera dessa två delar till varandra. Detta 

för att nu kunna konstatera att Electrolux i stor mån sedan år 2000 faktiskt verkar ha arbetat med 

hänsyn till intressenternas ökade och förändrade krav. 

 

Detta kan för det första exemplifieras genom att dra parallellen mellan hur sökningsresultaten av 

artiklar innehållandes CSR ökade med 170 procent mellan år 2000-2001 och hur Electrolux CSR-

arbete fick en allt mer central funktion i organisationen år 2000. Vidare menade Sundström att 

Electrolux vid år 2005-2007 gjorde ytterligare, betydande ansatser till att vidga sitt sociala 

engagemang - vilket stämmer väl överens med det ökade intresse för CSR-frågor som fanns i 

samhället vid den tidpunkten. Detta kan exempelvis påvisas genom den betydande ökningen av 

publicerad forskning inom ämnet och hur media år 2006 publicerade i snitt fem artiklar i veckan i 

den Europeiska affärspressen, vilket är en markant ökning sedan tidigare. Vid år 2009 fortsatte 

Electrolux att arbeta intensivt med att utveckla sina miljövänliga produkter och utifrån publicerade 

artiklar från år 2009 och 2010 framgår det att det vid denna tidpunkt framkom ytterligare krav från 

konsumenter gällande just miljövänliga produkter. Sammanfattningsvis kan ovanstående påvisa 

hur Electrolux på ett konsekvent sätt verkar ha tagit hänsyn till intressenternas ökade och 

förändrade krav under studiens tidsperiod och hur det således även verkar ha arbetat med hänsyn 

till det intensifierade intresset vad gäller CSR hos intressenterna. Givet detta skulle också kunna 

konstateras att Electrolux i hög grad kan betraktas som ett legitimt företag på marknaden. Som vi 

kunnat urskilja av teoriavsnittet kan ett tillvägagångssätt för att lyssna in intressenterna och 

således bli legitimt vara att implementera strategiskt CSR-arbete. Grundat på detta fortskrider 

analysen nu till att beskriva hur Electrolux strategiska CSR-arbete sett ut över tidsperioden på ett 

mer detaljerat plan. 
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5.2     ELECTROLUX STRATEGISKA CSR-ARBETE 

För att besvara studiens frågeställning överskrider vi nu till att utifrån Porter & Kramers fem steg 

beskriva hur Electrolux arbetat strategiskt utifrån intressenternas ökade och förändrade krav - 

varvid det inledningsvis kan konstateras att Electrolux i hög grad verkar ha arbetat i enighet med 

dessa steg. För det första har Electrolux redan sedan början av studiens tidsperiod lyckats 

identifiera relevanta skärningspunkter mellan företaget självt och samhället. Vid år 2000 kan 

exempelvis urskiljas hur miljöaspekten förmodligen var den mest relevanta skärningspunkten för 

Electrolux att fokusera på. Detta då miljöaspekten i hög utsträckning kunde sägas ha en påverkan 

dels på samhället på grund av att Electrolux bedriver en miljökrävande verksamhet, och dels en 

påverkan på Electrolux själva – genom intressenters ökade krav gällande bland annat 

miljöeffektiva produkter. Identifieringen av denna miljömässiga skärningspunkt vid år 2000 kan 

bland annat exemplifieras med hur Electrolux implementerade miljöledningssystemet ISO 14001 

och hur man upprätthöll en konstruktiv dialog med intressenter gällande hållbar utveckling. Dessa 

exempel påvisar alltså hur Electrolux efter utvärdering bestämt vissa CSR-frågor att satsa på 

utifrån den identifierade skärningspunkten. Denna process utgör Porter & Kramers andra steg i 

teoribildningen. Under tidsperiodens gång har skärningspunkten vad gäller miljö konstant 

kvarstått, vilket förfaller sig naturligt givet Electrolux verksamhet – men med tiden har även andra 

skärningspunkter identifierats. År 2003-2004 började man exempelvis inkludera något mer sociala 

och etiska skärningspunkter. Att således arbeta utifrån medarbetares hälsa, leverantörernas villkor, 

Workplace Code of Conduct och Electrolux Code of Ethics, är exempel på hur Porter & Kramers 

andra steg i kedjan även här uppfylldes. Dock menade Sundström på att det var mellan år 2005-

2007 som Electrolux sociala engagemang på riktigt tog fart. Anledningen till att detta var i hög 

grad att de miljömässiga skärningspunkterna inte längre kunde betraktas som tillräckliga då andra 

företag också började bli framgångsrika inom miljöarbete. En sådan utveckling mot allt fler 

områden att täcka kan exempelvis påvisas av hur Electrolux år 2014 presenterade tio övergripande 

teman som företaget menade utgjorde det viktigaste inom hållbarhet. Dessa teman utgjordes av ett 

brett spektrum CSR-aktiviteter, vilket visar hur skärningspunkterna i Electrolux fall verkade bli 

allt fler över studiens tidsperiod och hur allt fler sociala och etiska frågor således lyftes fram. 

 

I samband med att Electrolux identifierade skärningspunkter verkat bli allt fler under tidsperiodens 

gång, går också att påvisa hur företaget engagerar sig i allt fler aktiviteter som överstiger 

förväntningarna från intressenterna. Detta innefattar Porter & Kramers tredje steg som påvisar hur 

sådana aktiviteter kan karaktäriseras som strategiska. 
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Ett viktigt sådant område har naturligtvis varit miljöaspekten vilken vi har kunnat identifiera som 

ett strategiskt CSR-område genom hela studiens tidsperiod. Sundström menade dock att det 

strategiska miljöfokuset med tiden var tvunget att utvidgas och fördjupas, baserat på vad som 

sagts ovan gällande hur andra företag blev allt bättre på att bedriva miljömässigt, strategiskt CSR-

arbete. Ett sådant exempel är hur Electrolux år 2005 införde målet att halvera koldioxidutsläppen 

till och med år 2020. Detta kan uppfattas som ett mycket ambitiöst mål som med stor sannolikhet 

översteg omgivningens krav på vad Electrolux förväntades göra vid den tidpunkten, varför Porter 

& Kramer skulle mena det vara ett strategiskt drag. Vidare, medan miljömässiga strategiska 

åtgärder alltså vidgats över tid har också andra typer av socialt, strategiskt CSR-arbete successivt 

inkorporerats. Vi tycker oss framför allt kunna urskilja hur en sådan utveckling på riktigt tog fart 

vid år 2005. Detta trots att socialt, strategiskt CSR-arbete förekom dessförinnan, om än i en något 

mindre skala. Ett exempel på en sådan åtgärd är det ansvar Electrolux tagit vid nedläggning av 

fabriken i Västervik, varpå stora hjälpinsatser utfördes. Sundström menade att sådan hjälpinsats 

var ett krav enligt OECDs riktlinjer men Electrolux sätt att hantera nedläggningen skulle kunna 

tolkas som en större hjälpinsats än vad andra företag kunde ha bidragit med i liknande situationer. 

Enligt Porter & Kramers teoribildning skulle alltså denna åtgärd kunna betraktas som strategiskt 

CSR-arbete. Vidare, när Keith McLoughlin tog över posten som vd år 2011uttrycktes en vilja att 

bli en ledande aktör inom hållbarhetsarbete. Detta genom att ytterligare inkorporera 

hållbarhetsarbetet i kärnverksamheten. Omgivningen förväntar sig att Electrolux ska handla etiskt 

- men viljan att vara ledande inom hållbarhetsarbete kan sägas utgöra en ambitiös satsning. 

Exempelvis satte Electrolux vid denna tidpunkt målet att använda 100 procent återvunnen plast i 

sina produkter, vilket förmodligen inte är ett krav som omgivningen ställer och som därför kan 

betraktas som en strategisk åtgärd. 

 

För att övergå till Porter & Kramers fjärde steg i teoribildningen, att integrera företagets påverkan 

på samhället med samhällets påverkan på företaget, så kan konstateras att Electrolux på olika sätt 

bidragit till att skapa en medvetenhet och debatt gällande hållbarhet, vilken i sin tur kan tänkas öka 

efterfrågan på dess produkter. Detta då konsumenterna kan känna en trygghet i att produkterna är 

miljövänliga och tillverkade på ett rättvist sätt. Ett exempel är hur Electrolux år 2003 bidrog till att 

försöka upplysa konsumenter om miljöaspekten av vitvaruprodukter genom energimärkning och 

energistandards. Ytterligare ett exempel på hur Electrolux arbetat för medvetenhet i samhället är 

hur man år 2014 var först med att lansera den AAAA-märkta dammsugaren. Detta som ett resultat 

av de nya EU-krav som Electrolux proaktivt arbetade för att införa.  
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Dessa nya regler kan tänkas ha resulterat i en ökad miljömedvetenhet i samhället, samtidigt som 

konsumenterna till följd av reglerna kan tänkas välja Electrolux produkter. Avslutningsvis menar 

Porter & Kramer, genom sitt femte steg, att företag måste bidra med ett unikt värdeerbjudande 

som konkurrenter inte har. Det kan alltså röra sig om en social eller miljömässig insats som ger 

produkten mervärde. Ett specifikt sådant exempel menar vi vara Electrolux ständiga satsning på 

produktutveckling, vilket är ett av de tio teman som hållbarhetsrapporten från år 2014 fokuserar 

på. Dessa teman symboliserar områden där Electrolux vill utmärka sig från konkurrenterna. 

Vidare, utifrån den utveckling vi kunnat bevittna gällande ett intensifierat intresse av CSR-frågor 

till följd av intressenters ökade och förändrade krav menar vi att det över tid bör ha blivit allt 

viktigare att uppfylla Porter & Kramers femte steg. Detta kan också påvisas genom hur Electrolux, 

från och med år 2005 verkar ha infört allt fler strategiska projekt vad gäller CSR. Vi menar även 

att de successivt ökande strategiska CSR-åtgärder som Electrolux över tidsperioden infört bör 

kunna betraktas som konkurrensfördelar. Detta då de exempel på hur Electrolux genomfört ett 

flertal projekt som faller utanför vad samhället faktiskt kräver bör kunna ses som unika 

värdeerbjudanden. 

 

Sammanfattningsvis tycker vi oss, utifrån Porter & Kramers fem steg, kunna konstatera att det 

verkar skett ett breddat, fördjupat och ökat arbete utifrån respektive steg under vår studies 

tidsperiod. Vi menar att vi framför allt utifrån insikten om hur skärningspunkterna mellan 

samhället och företaget successivt verkar ha ökat, hur ansvarstagande utöver det efterfrågade 

verkar ha blivit allt mer omfattande och hur man arbetat allt mer intensivt med framtagandet av ett 

unikt värdeerbjudande – kan konstatera att Electrolux mellan år 2000-2015 verkar ha uppnått ett 

utökat strategiskt fokus. Denna utveckling tycker vi oss alltså kunna påstå vara särskilt påtaglig 

från år 2005 och framåt. Även Sundström menar att mer sociala aspekter av CSR började 

implementeras mer aktivt då. Ovanstående vittnar alltså om att givet ett mer fokuserat arbete 

utifrån Porter & Kramers fem steg så har Electrolux CSR-arbete blivit av allt mer strategiskt 

fokus. Detta menar vi styrks av hur Sundström uttryckte att Electrolux inte försöker vara ett 

altruistiskt företag.  

5.3     CSR AV UTÖKAD FILANTROPISK KARAKTÄR 

Vi kan nu sammanfatta hur Electrolux, för det första, verkar ta stor hänsyn till de ökade och 

förändrade krav från intressenterna som präglat tidsperioden. Detta kunde påvisas utifrån att det i 

stor mån verkar råda enighet mellan Electrolux CSR-arbete och det intensifierade intresset av CSR 

i samhället.  
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Med utgångspunkt i ett sådant samband påvisades sedan hur Electrolux, på en mer detaljerad nivå, 

faktiskt arbetat strategiskt med många olika typer av hållbarhetsåtgärder varvid vi kunde 

konstatera att CSR-arbetet verkat fått ett allt mer strategiskt fokus över tidsperioden. Detta 

utökade strategiska fokus kan hänvisas till hur intressenterna blivit allt mer krävande och hur 

ytterligare insatser för att bibehålla sin ställning på marknaden behövs. 

 

Baserat på ovanstående resonemang kan vi nu återgå till att beskriva hur karaktären av Electrolux 

CSR-arbete har påverkats mellan år 2000-2015. Detta görs med hjälp av Carrolls CSR-pyramid 

varpå vi efter genomgången av Electrolux CSR-arbete kan konstatera att företagets sociala 

ansvarstagande innefattar alla fyra områden från pyramiden, precis som Carroll menar att det bör. 

Trots detta menar Carroll att de etiska och filantropiska ansvarsområdena fått ökad relevans under 

senare år. Vi menar att detta och särskilt det ökade filantropiska ansvarstagandet i stor mån kan 

relateras till hur utvecklingen sett ut i fallet Electrolux. Detta då Electrolux, för att kunna inneha 

en stark positionering gentemot konkurrenterna, behövt överstiga intressenternas krav och inte 

bara nå upp till dem - vilket Carroll benämner som just filantropiskt ansvarstagande. Vidare, trots 

att Carroll pekar på hur de övre komponenterna i pyramiden har fått utökad uppmärksamhet 

hävdar han att det filantropiska ansvarstagandet är det minst viktiga av pyramidens fyra 

komponenter - och att det kan liknas vid glasyren på en tårta. Detta motsäger alltså den utveckling 

vi kunnat beskåda i Electrolux fall mellan år 2000-2015 där det filantropiska ansvarstagandet 

successivt verkat fått ökad betydelse och därför kan konstateras vara av stor vikt. Vi menar att en 

sådan identifierad motsättning mellan teori och empiri dels kan förklaras av hur Carroll skrev 

denna del av teoribildningen år 1991 och att betydelsen av att vara filantropisk sedan dess helt 

enkelt har ökat. Ytterligare en potentiell förklaring till motsättningen är hur Electrolux skulle 

kunna betraktas som ett exceptionellt fall och att behovet av att vara filantropisk i fallet Electrolux 

skulle vara av större vikt än för andra företag. Vi menar dock att den förstnämnda förklaringen 

verkar vara den mest troliga, vilket i stor mån kan påvisas från hur samhället utvecklats i stort. 
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6.   SLUTSATS OCH FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 
!

Ur ett strategiskt perspektiv; Hur har intressenters ökade och förändrade krav påverkat 

karaktären av Electrolux CSR-arbete mellan år 2000-2015?   

6.1 SLUTSATS 

Ovanstående analys kan påvisa hur Electrolux hänsynstagande till intressenters ökade och 

förändrade krav och dess kontinuerliga strategiska CSR-arbete har resulterat i ett utökat strategiskt 

fokus och ett CSR-arbete med allt mer filantropisk karaktär mellan år 2000 och 2015. Carrolls 

CSR-pyramid har alltså kunnat bidra med att påvisa hur Electrolux över tidsperioden i fråga 

strategiskt har tjänat på att förflytta sitt fokus allt högre upp i pyramiden - mot en allt mer 

filantropisk karaktär. Detta trots att samtliga delar är viktiga att arbeta utifrån. Många företag, 

såsom Electrolux, har dock redan i stor mån lyckats implementera ekonomiskt, juridiskt och etiskt 

ansvarstagande - varför den filantropiska komponenten verkar vara den avgörande för att inneha 

en fördel gentemot konkurrenterna. Hur ett sådant strategiskt CSR-arbete, vilket alltså kan 

översättas till att vara av filantropisk karaktär, har varit framgångsrikt över tidsperioden, kan som 

tidigare nämnt påvisas av lönsamheten som det verkar ha bringat. Detta kan åter igen 

exemplifieras genom att återgå till uppsatsens inledande kapitel - där det kan urskiljas hur 

vitvaruprodukter med hög miljöprestanda bringar stor del av vinsten. 

 

Att komma fram till ovan beskrivna slutsats möjliggjordes i stor mån av den tidigare forskning 

som använts, varmed teoribildningen av Porter & Kramer och Carroll legat till stor grund för 

studien. Även legitimitet- och intressentteori har varit avgörande teoretiska verktyg för att föra 

analysarbetet framåt. Givet användandet av dessa teoretiska utgångspunkter har vi i stor mån 

kunnat finna belägg för att studiens resultat stärker vad som sagts inom tidigare forskning. Vi kan 

exempelvis konstatera att det som utsagts i legitimitets- och intressentteorin väl sammanfaller med 

det faktum att det verkar var av avgörande betydelse att lyssna till intressenter i mån om att vara 

ett legitimt och konkurrenskraftigt företag. Vidare kan studien bekräfta hur Porter & Kramers fem 

steg verkar vara lämpliga utgångspunkter och analysverktyg för att urskilja företags 

tillvägagångssätt med strategiskt CSR-arbete. Vi tycker oss också kunna bekräfta hur det är 

avgörande för företag att arbeta utifrån Carrolls hela CSR-pyramid trots att studien kunnat påvisa 

en viss avvikelse. Denna innebär, som tidigare nämnts, att den filantropiska komponenten verkar 

blivit allt mer avgörande. 
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Vidare har vi, under arbetets gång ökat vår insikt om att den empiriska verkligheten inte är lika 

hårt avgränsad som teorierna. Detta menar vi vara särskilt tydligt i och med att vår studie sträcker 

sig över en tidsperiod om femton år och då vi studerat ett ämne som utvecklats i snabb takt under 

perioden. Baserat på detta kan det vara av intresse och relevans att se bortom teoribildningen och 

försöka urskilja studiens mer empiriska bidrag. Givet slutsatsen att Electrolux, mellan år 2000-

2015 på ett strategiskt sätt utvecklat ett CSR-arbete av allt mer filantropisk karaktär menar vi att 

det bör vara av praktiskt relevans för företag att på ett mer generellt plan att ständigt utvärdera och 

uppdatera sitt strategiska arbete i mån om att vara konkurrenskraftigt. Detta då vi genom exemplet 

Electrolux kunnat konstatera att ett väl utarbetat strategisk CSR-arbete, genom stort 

hänsynstagande till intressenter, visat sig vara framgångsrikt och lönsamt.  

6.2 FÖRSLAG TILL TIDIGARE FORSKNING 

Utifrån denna studies resultat kan gällande fallet Electrolux, urskiljas hur CSR-arbetet har fått ett 

utökat strategiskt fokus och därmed en allt mer filantropisk karaktär.  En liknande studie, med fler 

undersökningsobjekt, skulle vara intressant att genomföra då detta skulle kunna säga något om 

företags CSR-arbete på en mer generell nivå. En sådan studie kan tänkas resultera i intressanta 

jämförelser där avvikande företag kan sättas i relation till varandra. Utifrån samma frågeställning 

skulle det vidare det vara givande att undersöka ett företag under en längre tidsperiod. Mellan år 

2000-2015 har det skett stora förändringar inom CSR-området varför en studie med ett längre 

tidsperspektiv skulle kunna ge en bild av hur företag har arbetat med hållbarhet redan innan CSR-

frågor i större skala började uppmärksammas. Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att 

vidare undersöka det samband mellan strategiskt hållbarhetsarbete och lönsamhet vi kunnat 

identifiera i fallet Electrolux. En undersökning av detta samband skulle vara intressant då det kan 

leda till slutsatser gällande huruvida strategiskt hållbarhetsarbete har tydligare kopplingar till 

lönsamhet än det hållbarhetsarbete som inte ses som strategiskt har.  
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BILAGOR 
 

BILAGA 1 – INTERVJU MED HENRIK SUNDSTRÖM 

4 Maj 2015, Electrolux Huvudkontor, Stockholm. 

 

Allmänt om Electrolux CSR-arbete  

1. Vad har, i generella termer, karaktäriserat Electrolux CSR-arbete under de senaste 15 åren? 

2. Förändrades verksamheten år 2000 när Henrik Sundström tog över? 

3. Finns det något område inom CSR som fått ökad betydelse senaste åren? 

4. Finns det några betydande samhälleliga förändringarna som ni behövt anpassa ert arbete 

utefter? 

 

Ekonomiskt ansvarstagande 

5. Utifrån hållbarhetsrapporten 2000: Påvisat att ekonomisk lönsamhet och miljöhänsyn går ihop 

=> har en sådan insikt ökat genom åren? 

6. Är socialt ansvarstagande en förutsättning för lönsamhet? 

 

Juridiskt ansvarstagande 

7. I vilken omfattning har juridiska aspekter triggat Electrolux utveckling av CSR? 

8. Har juridiska påtryckningar ökat över tid? 

 

Etiskt ansvarstagande 

9. Har konsumenters krav på er ökat över tid? 

10. Hur snabba svängningar har ni upplevt gällande konsumenternas och kundernas krav? 

11. Hur arbetar ni med lyhördhet gentemot intressenter? 

 

Filantropiskt ansvarstagande 

12. Menar du att Electrolux tar ansvar för sådant utöver det som samhället förväntar sig? 

13. Finns det en specifik tendens vad gäller Green Range (relativ lönsamhet miljöprodukter)? 

14. Vi har sett en ökning av Fleet average (hur effektivitet vad gäller energi ökar) över åren. Vad 

beror en sådan utveckling av? 

15. Mellan 2005-2020 vill ni minska CO2-utsläpp med 50 % - berätta om bakgrunden till detta 

mål? 
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Avslutningsvis 

16. I och med den utveckling som varit, tror du att ramarna för vad som är socialt ansvarstagande 

kommer att utvidgas? 

17. Givet att världen och samhället ständigt förändras - vilka menar ni är det främsta utmaningarna 

respektive möjligheterna för Electrolux? 
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BILAGA 2 – OPERATIONALISERINGSMODELLEN 

 

Begrepp Förklaring Frågor  
 
Ekonomiskt ansvarstagande  

 
Har förutsättningarna för att 
vara lönsam förändrats?  

 
5. Har sambandet mellan 
hållbarhet och lönsamhet 
stärkts?   
 
6. Är socialt ansvarstagande 
en förutsättning för 
lönsamhet? 

   
 
Juridiskt ansvarstagande  

 
Hur har behovet att hålla sig 
inom ramarna för vad som är 
lagligt drivit Electrolux 
utveckling av CSR.  

 
7. I vilken omfattning har 
juridiska aspekter triggat 
Electrolux utveckling av 
CSR? 
 

  8. Har juridiska 
påtryckningar ökat över tid? 
 

 
Etiskt ansvarstagande  

 
Hur har krav och 
förväntningar från 
intressenter förändrats över 
tid? Har ramarna för vad som 
är etiskt förändrats?  

 
9. Har konsumenters krav på 
Electrolux ökat över tid? 
 
10. Hur snabba svängningar 
har ni upplevt gällande 
konsumenters och kunders 
krav? 
 
11. Hur arbetar ni med 
lyhördhet gentemot 
intressenter? 

   
 
Filantropiskt ansvarstagande  

 
Finns det delar av Electrolux 
CSR-verksamhet som inte 
krävs eller förväntas av 
omgivningen.  

 
12. Tar Electrolux ansvar för 
sådan utöver vad som 
samhället förväntar sig? 
 
13. Finns det en specifik 
tendens gällande Green 
Range? 
 
14. Vad beror utvecklingen 
av Fleet Average av? 
 
15. Vad är bakgrunden till 
målet att minska 
koldioxidutsläppen med 50 
% mellan 2005 och 2020? 
 

 


