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Problem: Företagens sociala ansvarstagande, det vill säga Corporate Social Responsibility 

(CSR), är ett aktuellt ämne som ofta diskuteras och uppmärksammas i såväl medier som också 
hos företagsledare. Det kan finnas flera förklaringar till att företag väljer att ta ett frivilligt 
ansvar. För att kunna få en fördjupad förståelse för företagens samhällsengagemang är det 
därför angeläget att identifiera vilka drivkrafter som ligger bakom ett CSR-arbete. 
 
Syfte: Syftet är att beskriva varför de undersökta företagen arbetar med CSR samt att 
identifiera de främsta drivkrafterna bakom de undersökta företagens CSR-arbete.  
 
Metod: Studien baseras på en kvalitativ insamlingsmetod i form av telefonintervjuer. Det för 
att erhålla djupare förståelse för varför företag arbetar med CSR. Intervjuerna hade en 
semistrukturerad karaktär och genomfördes med respondenter från sex företag, vilka samtliga 
bedriver ett aktivt CSR-arbete. Urvalet av företagen har skett utifrån det brittiska 
analysföretaget Innovests lista över de 100 mest hållbara företagen i världen 2007, 
företagsnätverket CSR Sweden, förslag från CSR-konsulten Ola Löhman samt webbplatsen 
CSR i Praktiken.se.  
 
Slutsats: I studien framkommer det att det finns flera anledningar till att företagen arbetar 
med CSR. Ett skäl till att företagen engagerar sig i CSR-frågor är, enligt studien, det etiska 
ansvarstagandet. Samhällets och intressenternas krav att agera etiskt gör att företag måste ta 
hänsyn till dessa för att undvika att bli anklagade för ett oetiskt handlade. Det då ett oetiskt 
agerande kan innebära långsiktiga negativa effekter för företaget, som exempelvis ett 
försämrat rykte och minskad attraktivitet hos intressenterna. Studien visar således att 
intressenterna har en viktig roll i företagens CSR-arbete genom deras behov och krav på 
företagens verksamheter. Därmed är vårdandet av relationerna till intressenterna en anledning 
till att företagen väljer att arbeta med CSR. Vidare kopplar företagen image och rykte till 
varumärket, som stärks genom deras sociala och miljömässiga ansvarstagande. Att 
varumärket stärks genom CSR-aktiviteter är därmed ytterligare en drivkraft som framkommer 
i studien. De främsta drivkrafterna som har identifierats hos de undersökta företagen är 
lönsamhet, riskhantering, varumärket, medarbetare och långsiktigt tänkande. Det kan därför 
konstateras att företagen i första hand arbetar med CSR för att det har en positiv påverkan på 
företaget och inte för de positiva följderna det har för samhället i stort.  
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Problem: Corporate Social Responsibility (CSR) is a frequently discussed subject, 
therefore Media and business managers are paying close attention to the social and 
environmental responsibility of the companies. There can be many different driving forces 
behind the voluntary CSR activities. To reach a deeper understanding of the companies’ 
social and environmental commitment it is important to identify the reasons behind 
incorporating CSR regulations.  
 
Purpose: The purpose of the study is to describe why the companies in the survey work with 
CSR and to identify the prime reasons behind integrating CSR activities into their business 
operations. 
 
Method: The study is based on a qualitative method using telephone interviews. The method 
allowed for a deeper comprehension of why companies work with CSR. The interviews 
were semi-structured and based on the respondents from six companies. All the companies 
followed CSR guidelines. The companies were chosen from Innovests’ list of 100 most 
sustainable companies in the world of the year 2007, the company network CSR Sweden, 
proposal from the CSR consultant Ola Löhman and the website CSR I Praktiken.se. 
 
Conclusions: The study demonstrates several reasons why the companies work with 
CSR. One reason, according to the study, is ethical responsibility. The companies have to 
consider the impact of the stakeholders and society on behaving ethically. Acting unethically 
can lead to long-term negative consequences, such as a bad reputation and decreased 
attractiveness to the stakeholders.  The study shows that the stakeholders' demands and needs 
influence how the companies work with CSR. A good relationship to the stakeholder, 
therefore, is one of the driving forces behind the companies' CSR activities. Furthermore, the 
companies connect their image and reputation to their brand, which is strengthened when they 
take-on social and environmental responsibility.  The prime reasons that were identified in the 
survey are profitability, risk management, employees, long-term thinking and the 

brand. Therefore, the conclusion is the companies in this survey are working with CSR 
because it influences the company in a positive manner and not because they want to benefit 
society at large. 
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1. INLEDNING 
 

I det inledande kapitlet ges en bakgrundsbeskrivning till ämnet Corporate Social 

Responsibility. Vidare förs en diskussion kring problemområdet, formulering av fråge-

ställningar samt en avslutande presentation av studiens syfte och dess avgränsningar. 

Avslutningsvis redogörs uppsatsens fortsatta disposition. 

 
 
1.1 Bakgrund 

Konkurrensutsatta marknader, tuffare affärsklimat, avregleringar av marknader och lägre 
produktionskostnader leder till att många företag väljer att flytta sina verksamheter till 
lågavlönade länder med sämre arbetsvillkor där miljöfrågor inte är lika högt prioriterade. Den 
omdebatterade globaliseringen innebär därmed att företagen ställs inför nya etiska fråge-
ställningar. Den kritiska diskussionen kring globaliseringen handlar bland annat om en 
ohållbar exploatering av naturresurser, ökade globala miljöproblem samt ökade klyftor mellan 
fattiga och rika (Säkerhetspolitik, 2008). Mediernas uppmärksammande av företagens etiska 
dilemman i form av sociala och miljömässiga frågor har lett till att intressenternas 
förväntningar på företagens ansvarstagande har ökat. Samtidigt har riktlinjer och regler 
bidragit till att företagen tagit ett steg mot ett socialt ansvarstagande gentemot omvärlden 
(Hill, 2006). En följd av denna uppmärksamhet kring affärsskandaler, miljökatastrofer och 
användande av barnarbete leder till att företagen måste tänka om genom att rannsaka sina 
handlingar och ta ett ökat ansvar (Sahlin-Andersson, 2006). I och med påtryckningar från 
företagets intressenter är det av vikt att ha en uttalad strategi och policy för att kunna 
genomföra sin verksamhet på ett sådant sätt att de mänskliga rättigheterna eller miljöfrågor 
inte blir lidande. Företagens samhällsansvar, det vill säga Corporate Social Responsibility 
(CSR), är ett sätt att frivilligt integrera ansvarsfulla värderingar i sin verksamhet och i sitt 
handlande gentemot sina intressenter. Begreppet CSR utgår från hållbarhetsperspektivet som 
beskriver hur företag ska balansera sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter för att inte 
hota den långsiktiga överlevnaden av världen (Löhman & Steinholtz, 2003).   
 
 
EU-kommissionens definition av Corporate Social Responsibility lyder: 
 

”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala 

och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med 

intressenterna, utöver vad lagen kräver.” 

(Löhman & Steinholtz, 2003, s. 15) 
 
 
Företagen har en viktig roll i samhället och ju större betydelse de har, desto större ansvar 
upplevs det också av omvärlden att de borde ta.1 Företagens betydelse har sin grund i deras 
ställning i samhället där deras intressenter påverkas av företagens agerande på olika sätt. 
Företag bidrar exempelvis till att nya arbetstillfällen skapas, att produkter och tjänster 
                                                           
1 Löhman, O., föreläsning, Mälardalens högskola, 2008-03-17 
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tillverkas samtidigt som de påverkar vår välfärd. Att engagera sig och ta ett samhällsansvar 
kan idag ses som ett nödvändigt konkurrensmedel, då alltfler företag inser vikten av att 
uppmärksamma CSR-arbetets betydelse och dess inverkan på företaget och dess intressenter. 
(Löhman & Steinholtz, 2003) 
 
 
1.2 Problemdiskussion 

CSR är ett ämne som diskuteras och behandlas ofta i olika sammanhang, vilket en sökning på 
begreppet CSR i sökmotorn Google kan bekräfta. I april 2008 fick Corporate Social 

Responsibility hela 5 150 000 träffar och med förkortningen CSR ökade antalet träffar till 
14 200 000. Dagligen rapporterar affärspress och nyhetsmagasin om CSR och dess 
konsekvenser för företag och samhället.  
 
Då miljömedvetenhet och socialt ansvarstagande har uppmärksammats och fått stort utrymme 
i såväl medier som också av myndigheter och företagsledare är det både viktigt och intressant 
att fördjupa sig inom ämnet CSR. Det kan finnas en rad olika förklaringar till att företag väljer 
att ta ett frivilligt ansvar och för att kunna få en fördjupad förståelse för företagens 
samhällsengagemang är det angeläget att även identifiera vilka drivkrafter som ligger bakom 
ett CSR-arbete. Arbetar företag med CSR för att de vill vara goda samhällsmedborgare genom 
att visa respekt för mänskliga rättigheter och behandla medarbetare, kunder och leverantörer 
på ett rättvist sätt och samtidigt värna om miljön? Eller finns det andra drivkrafter som styr 
deras engagemang?  
 
Det är intressant att identifiera anledningarna till att företag frivilligt väljer att lägga tid och 
finansiella resurser på att engagera sig i CSR-frågor eftersom det kan finnas flera olika 
drivkrafter som påverkar företagen. Men även med anledning av att företagen inte 
nödvändigtvis arbetar med CSR för att agera ansvarsfullt gentemot samhället.  
 
 
1.3 Problemformulering 

Utifrån bakgrunds- och problemdiskussion har nedanstående frågeställningar kring uppsatsens 
ämne formulerats.  
 

• Varför väljer företag att frivilligt lägga tid och finansiella resurser på CSR-aktiviteter? 
 

• Vilka är de främsta drivkrafterna bakom företagens CSR-arbete? 
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1.4 Syfte 

Syftet är att beskriva varför de undersökta företagen arbetar med CSR samt att identifiera de 
främsta drivkrafterna bakom de undersökta företagens CSR-arbete.  
 
 
1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen syftar endast till att studera de utvalda företagens CSR-arbete. Av den anledningen 
kommer inga generella slutsatser att dras utan de identifierade drivkrafterna kommer endast 
att vara baserade på de undersökta företagen. Vidare har författarna begränsat sig till att 
enbart använda begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) i den teoretiska 
referensramen, vilket även kommer att innefatta hållbar utveckling. Enligt respondenterna är 
betydelsen av hållbar utveckling detsamma som CSR och teorin kommer därför att enbart 
behandla begreppet CSR.  
  
 
1.6 Disposition 

 Nedan presenteras uppsatsens fortsatta disposition med hjälp av en förtydligande modell.          

                          

 
                                          

Kapitel 2  
TEORI 

Kapitel 3  
METOD 

Kapitel 4 

EMPIRI 

Kapitel 5 
ANALYS 

Kapitel 6 
SLUTSATSER 

Teorin behandlar den teoretiska utgångspunkten som är 
relevant för studien. Här presenteras de teorier som ska ligga 
till grund för att kunna uppfylla studiens syfte. 
 

Studiens empiriska material presenteras i empirikapitlet. Det 
innefattar en beskrivning av de undersökta företagens 
verksamhet samt redovisning av resultatet från intervjuerna 
med respondenterna. 
 

Efter empirin sker en analys av resultatet. Problemområdet 
och resultatet analyseras utifrån syftet och kopplas samman 
med den teoretiska referensramen.  

Avslutningsvis presenteras de slutsatser som framkommit av 
studiens genomförande. Här ges även förslag på framtida 
forskning. 

I uppsatsens metodkapitel beskrivs tillvägagångssättet vid 
studien. Metodvalen diskuteras och motiveras samt urvalet av 
företag och respondenter presenteras. 
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2. TEORI 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för såväl 

uppsatsens studie som utformning av intervjufrågor och analys av resultatet.  

 
 

2.1 Corporate Social Responsibility  

Begreppet CSR, som är en förkortning av Corporate Social Responsibility, utvecklades under 
1950-talet (Epstein & Hanson, 2006) och har idag blivit allt mer uppmärksammat. 
Definitionen av CSR har pendlat från att främst handla om ekonomisk vinst till att även 
innefatta miljömässiga och sociala ansvarsområden. Av denna anledning har forskare, 
experter och samhället olika uppfattningar om vad CSR är samt hur det bör användas av 
företag.2 I Sverige översätts begreppet ofta till “företagens sociala ansvarstagande”. En 
översättning som enligt Löhman och Steinholtz (2003) kan vara missvisande, då CSR-arbetet 
ofta omfattar fler aspekter än endast de sociala. Förutom det sociala ansvarstagandet kopplas 
CSR även samman med ekonomiska och miljömässiga aspekter då det gäller företagets 
agerande gentemot sina intressenter. Det innebär att företagen behöver ta hänsyn till 
intressenternas förväntningar och krav på företaget inom dessa områden för att kunna 
utveckla goda relationer som gynnar alla inblandade parter (Löhman & Steinholtz, 2003). Den 
ekonomiska aspekten av CSR innebär att företag har ett ekonomiskt ansvar att vara så lönsamt 
som möjligt och behålla en stark konkurrensposition. Det ekonomiska ansvaret är även 
avgörande för att de andra ansvarsområdena inom CSR ska kunna fungera (Carroll, 1991). 
Den miljömässiga aspekten av CSR betyder att företag har en ökad miljömedvetenhet och att 
företaget strävar efter att agera för att miljön inte ska påverkas negativt av deras handlande 
(CSR Sweden, 2008)  
 
Vidare menar Löhman och Steinholtz (2003) att agera utefter CSR:s riktlinjer handlar om att 
vara en god samhällsmedborgare genom att företaget inför ett etiskt tänkande i verksamheten. 
Det innebär att sträva efter att göra det som är rätt i enlighet med sina egna samt omvärldens 
värderingar. CSR-arbetet kan yttra sig på olika sätt och det är upp till företaget hur de väljer 
att ta sitt ansvar och utforma sitt engagemang (Löhman & Steinholtz, 2003). Enligt 
företagsnätverket CSR Sweden (2008) kan det ske i form av sociala insatser, som exempelvis 
sponsring av kulturella evenemang eller välgörenhetsarbete. Det kan även innebära nog-
grannare kontroller av leverantörerna eller satsningar på företagets medarbetare, vilket kan 
utgöras av friskvårdserbjudanden eller kompetensutveckling (CSR Sweden, 2008). Ett annat 
sätt att arbeta med CSR är att utforma uppförandekoder (Code of Conduct). Uppförandekoder 
gäller som riktlinjer som beskriver vad företaget förväntar sig av alla medarbetare eller de 
som levererar till det aktuella företaget (Löhman & Steinholtz, 2003). Det som påverkar 
uppförandekoder innehållsmässigt beror på vilken verksamhet företaget bedriver. Upp-
förandekoder kan exempelvis beröra mänskliga rättigheter, mutor, korruption eller miljöfrågor 
(Löhman & Steinholtz, 2003). 
 

                                                           
2
 Löhman, O., föreläsning, Mälardalens högskola, 2008-03-17 
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Löhman och Steinholtz (2003) menar att CSR är ett frivilligt ställningstagande där företaget 
agerar utöver lagen och tar ett ökat ansvar för att på olika sätt göra mer än vad lagen kräver. 
När ett företag arbetar med CSR är det snarare informella lagar som är byggda på moral och 
ett antal normativa idéer som styr företagen. Det finns således ingen myndighet eller instans 
som kontrollerar företagens CSR-arbete utan istället reglerar företagen sig själva utifrån deras 
önskan att tilltala sina intressenter (Hill, 2006). 
 
 
2.1.1 Företagens ansvar i samhället 

Archie B. Carroll är en forskare inom Corporate Social Responsibility som betraktar CSR 
som ett begrepp som utgörs av fyra olika typer av ansvar, vilka han definierar enligt nedan. 
 

“The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, 

and discretionary (philanthropic) expectations that society has of organizations at 

a given point in time.” (Carroll, 1979, s. 500) 
 
De olika ansvarsområdena är enligt Carroll (1979; 1991) således ekonomiskt, juridiskt, etiskt 

och filantropiskt ansvar. Dessa typer av ansvar har alltid till viss del existerat hos företag men 
det är först på senare tid som det etiska och filantropiska ansvaret har fått en större roll. 
Carroll (1991) har utifrån dessa fyra typer av ansvar skapat en CSR-pyramid, se Figur. 2.1.1, 
för att förklara det totala sociala ansvaret som företag kan ta. Han menar att de fyra delarna 
inte skall betraktas som separata utan att de överlappar varandra och om och när de fyra 
delarna uppfylls anses företaget fullgöra ett totalt socialt ansvar (Carroll 1979; 1991).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2.1.1: CSR-pyramid. Omarbetning efter Carrolls teori (1991) 

 
Ett företag producerar varor och tjänster som de förväntas sälja med vinst för att i slutändan 
kunna skapa lönsamhet. Därför anser Carroll (1991) att den första nivån, ekonomiskt ansvar, 
är grunden som företag baseras på. Då det ekonomiska ansvaret är grundläggande för 
företagen är de andra ansvarsområdena beroende av att det ekonomiska ansvaret fungerar på 
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ett tillfredsställande sätt. Ett företag som tar ett ekonomiskt ansvar ska försöka vara så 
lönsamt som möjligt och behålla en stark konkurrensposition. Ett framgångsrikt företag 
definieras enligt Carroll (1991) som ett företag som konstant är lönsamt. Ett företag ska inte 
enbart arbeta utifrån vinstmotiv utan även följa lagar och regler på internationell, nationell 
och lokal nivå, det vill säga ta ett juridiskt ansvar (Carroll, 1991). En del av det sociala 
ansvaret innebär således att företag förväntas utföra sina ekonomiska uppdrag inom de 
existerande lagarna och reglerna. Tillsammans med det ekonomiska ansvaret utgör det 
juridiska ansvaret primära delar i organisationers verksamhet. Den tredje nivån i pyramiden 
handlar om att ta ett etiskt ansvar, vilket företag gör då de tar hänsyn till samhällets normer 
och förväntningar som inte är lagstadgade (Carroll, 1991). Företag ska med sitt etiska ansvar 
respektera och skydda intressenters moraliska rättigheter. Det betyder att företag ska göra det 
som av omvärlden anses vara rätt och riktigt samt undvika att göra skada och påverka 
intressenter negativt (Carroll, 1991). Han anser att det inte är tillräckligt för företag att enbart 
ta ett juridiskt ansvar eftersom lagar och regler ofta inte är uppdaterade och motsvarar därför 
inte aktuella normer. Lagar kan därför ligga efter utvecklingen av etiskt tänkande inom 
näringslivet (Carroll, 1991). Den sista nivån i pyramiden behandlar filantropiskt ansvar, som 
enligt Carroll (1991) omfattar samhällets förväntningar på företag att agera som ”goda 
samhällsmedborgare”. Att ta ett filantropsikt ansvar innebär att företag engagerar sig i social 
verksamhet som sträcker sig utanför lagar och vad som förväntas av dem ur ett etiskt 
perspektiv. Det innebär att företag tar ett aktivt engagemang i aktiviteter eller program som 
syftar till att ge tillbaka till samhället i stort och till företagets intressenter (Carroll, 1991). Att 
ge bidrag genom att till exempel låna ut eller skänka finansiella resurser, tillhandahålla lokaler 
eller erbjuda ledningens tid till ett välgörenhetsprojekt är exempel på vad som kan inkludera 
filantropiskt ansvar. Vidare menar Carroll (1991) att den stora skillnaden mellan filantropiskt 
och etiskt ansvar är att filantropiskt ansvar inte förväntas ur ett moraliskt perspektiv. Det finns 
en önskan från samhället att företag ska bidra med pengar, lokaler och tid till olika 
välgörenhetsprogram men företagen anses inte vara oetiska om de inte infriar önskan. Av den 
anledningen anses filantropiskt ansvar inte vara av lika stor vikt som de andra ansvars-
områdena utan det betraktas som beundransvärt men inte nödvändigt att ta ett filantropsikt 
ansvar. Ett filantropiskt ansvar styrs av en mer frivillig önskan från företagens sida att delta i 
ett socialt engagemang (Carroll, 1979; 1991). 
 
 
2.1.2 Drivkrafter bakom CSR-arbetet 

Från forskare, CSR-konsulter och organisationer som själva arbetar med CSR ges olika 
förklaringar till varför företag frivilligt integrerar socialt och miljömässigt ansvarstagande i 
sin verksamhet. En förklaring till företagens ansvarskännande och vilja att satsa på CSR är 
klimatförändringarna, vilket kan bero på den ökade miljömedvetenheten och debatter kring 
miljöfrågor (The Economist, 2008).  
 
Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har genomfört en undersökning bland 7800 
medelstora företag i 34 länder som arbetar med CSR. Rapportens resultat visar att personalen 
är den viktigaste drivkraften för att engagera sig i CSR-aktiviteter. Bland de svenska företags-
ledarna svarade 68 % att rekrytering och bevarande av personal är en viktig drivkraft för att 
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utöva en mer etisk affärsverksamhet. Det högsta värdet av personalen som den viktigaste 
drivkraften har Danmark med 89 %. Även byggandet av varumärket ansågs vara en viktig 
drivkraft bland de undersökta företagen för att bidra till ett mer etiskt affärsutövande. Samma 
rapport visade att 40 % av de globala företagen anser att en viktig drivkraft är att rädda 
planeten. De amerikanska företagen anger rädda planeten som minsta motivering till att arbeta 
med CSR, medan 35 % av de svenska företagen och hela 84 % av de brasilianska företagen 
anger viljan att rädda planeten som en viktig pådrivande faktor (Grant Thornton, 2008). 
 
 
2.1.3 Kritik riktad mot CSR 

Det finns även argument mot CSR och företagens samhällsansvar. På den marknadsliberala 
sidan står den brittiske professorn David Henderson, som menar att företagen förlorar på sitt 
miljömässiga och sociala ansvar. I ivern att göra gott och ta ökat samhällsansvar blir 
kostnaderna ofta omfattande och onödiga, enligt Henderson (2002). Förutom att CSR-arbetet 
ökar företagens kostnader kan de även pressas att investera eller göra produktval som senare 
visar sig ge dålig avkastning om deras primära drivkraft inte är lönsamhet. Enligt Henderson 
(2002) ska företagens huvuduppgift alltid vara att optimera ägarnas avkastning. En annan som 
förespråkar det traditionella ekonomiska synsättet där företagens enda ansvar är att maximera 
ägarnas vinst är Milton Friedman. I en artikel av Moir (2001) beskrivs Friedman som en 
välkänd förespråkare inom detta synsätt, som menar att “Few trends would so thoroughly 
undermine the very foundations of our free society as the acceptance by corporate officials of 
a social responsibility other than to make as much money for their shareholders as they 
possibly can” (Moir, 2001, s. 17). 
 
En annan CSR-kritiker är Frankental (2001), som menar att CSR kan uppfattas som ett PR-
påhitt. Han anser att CSR är en obestämd och diffus term som saknar mening eftersom CSR 
kan ha olika innebörd för olika personer och olika företag. Även med anledning av att ett 
CSR-arbete drivs av ekonomisk vinning anser Frankental (2001) att det snarare är ett PR-
arbete än ett frivilligt samhällsengagemang. Kraven för att CSR inte ska ses som ett PR-
verktyg är att det finns en allmänt etablerad definition av begreppet CSR och att det även 
finns mätinstrument som kan mäta företagens CSR-arbete. Han menar att företagens agerande 
måste kunnas jämföras och granskas öppet för att det ska vara trovärdigt. Vidare menar 
Frankental (2001) att ingen företagsledare skulle erkänna att deras företag inte är socialt 
ansvarstagande. Huruvida CSR-arbetet är ett PR-påhitt eller om CSR-arbetet är trovärdigt 
beror på hur företag agerar i kriser och situationer när företagets rykte står på spel som är 
orsakat av ett oetiskt agerande eller av inget agerande alls (Frankental, 2001). 
 
 
2.2 Intressentteorin  

Ett centralt begrepp inom området CSR är intressenter. Enligt Löhman och Steinholtz (2003) 
betecknas den som har ett intresse i företaget som intressent. Idag är det inte endast finansiella 
intressenter som har ett intresse i ett företag utan det finns betydligt fler områden som 
påverkar och påverkas av företagets verksamhet och agerande. Intressenter är, enligt Branco 
och Rodrigues (2007), grupper eller individer som gynnas eller skadas av företagets 
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handlande. Exempel på intressenter är medarbetare, ägare, kunder, leverantörer, medier, 
myndigheter och frivillighetsorganisationer. Löhman och Steinholtz (2003) menar att 
begreppet intressent är av avgörande betydelse för företag som vill arbeta med CSR, eftersom 
det är intressenterna som bidrar till att företag tar ökat ansvar gentemot omvärlden. Det 
betyder att det blir omöjligt för företag att ta ett ökat samhällsansvar och agera som goda 
samhällsmedborgare utan att på ett eller annat sätt interagera med intressenterna (Löhman & 
Steinholtz, 2003).  
 
Enligt intressentteorin, som beskriver relationen mellan företaget och dess intressenter, har 
företag ett socialt ansvar som gör att de tvingas uppmärksamma intressena hos alla grupper 
som på olika sätt påverkas av företagets verksamhet. Företagsledningen bör således inte 
endast ta hänsyn till aktieägarna i beslutsfattningsprocessen, utan även till alla de andra som 
också påverkas av företagets beslutsfattande (Branco & Rodrigues, 2007). Därmed kan ett 
ansvarsfullt agerande gentemot samhället vara ett sätt att strategiskt genomföra en 
vinstmaximering i företaget. Branco och Rodrigues (2007) menar att företag inte kan 
maximera sin vinst om någon av företagets viktiga intressenter ignoreras eller behandlas illa.  
 
Enligt Löhman och Steinholtz (2003) kan intressenter delas upp i två olika kategorier; primära 
och sekundära intressenter. Företaget behöver de primära intressenterna för att existera, vilka 
exempelvis kan utgöras av kunder, leverantörer och medarbetare. Mellan företaget och dess 
primära intressenter råder ett ömsesidigt beroende som ofta grundar sig i ett utbyte av resurser 
av olika slag. De sekundära är de intressenter som påverkar den primära gruppen som 
exempelvis medier, frivillighetsorganisationer och myndigheter. Denna kategori av 
intressenter påverkar företaget men är däremot inte delaktig i företagets aktiviteter och är inte 
nödvändig för företagets överlevnad på samma sätt som de primära intressenterna. Företaget 
måste därmed identifiera och rangordna vilka som är deras viktigaste intressenter utifrån deras 
verksamhet och de relationer som är av vikt för företaget. På grund av påtryckningar från 
företagets intressenter är det viktigt att ha en uttalad strategi och policy för att kunna 
genomföra sin verksamhet på ett sådant sätt att mänskliga rättigheter eller miljöfrågor inte blir 
lidande.3 

 
Lépineux (2005) anser att klassificeringen av begreppet intressent behöver utvecklas och att 
samhället ska ha en framträdande och viktig roll på intressentlistan. Han menar att även andra 
intressentgrupper har samhällsintressen, vilket betyder att de vill att företaget utöver sina egna 
krav även ska agera ansvarsfullt gentemot samhället i stort. Det betyder att intressentgrupper 
som exempelvis medarbetare, ägare, kunder och leverantörer förväntar sig att företagen inte 
bara tar hänsyn till gruppens egna krav utan även till kraven som finns från hela samhället. 
Med anledning av att samhället i sig utgör ett viktigt element samt då det utgör en 
bakgrundsförklaring till de övriga intressentgruppernas önskemål och krav bör samhället 
betraktas som en viktig och primär intressent för företaget (Lépineux, 2005).  
 

                                                           
3 Löhman, O., föreläsning, Mälardalens högskola, 2008-03-17 
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Nedan visas en modell, Figur 2.2, som beskriver företagets relationer till sina intressenter och 
utbytet dem emellan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur. 2.2: Intressentteorin, egen illustration efter Löhman och Steinholtz (2003) 
 
 
2.3 Profil, image och rykte 

För att kunna positionera sig på en konkurrensutsatt marknad är det viktigt att profilera sig 
och ha en image som tilltalar intressenterna. Med begreppet profil menas hur företaget 
beskriver sig själva och den interna uppfattningen som företaget önskar att omvärlden har. 
Image är i sin tur den uppfattning av företaget som omvärlden har (Larsson, 2001). Apéria 
(2001) definierar begreppet image som mottagarens uppfattning om företaget medan profilen 
är det som sändaren vill att företaget ska stå för. Vidare menar Grönroos (2002) att den image 
som företaget har återspeglar det värde och den bild som intressenterna förbinder och 
associerar med företagets kommunikation och verksamhet. Han menar samtidigt att 
uppfattningen av imagen kan variera mellan olika individer eller beroende på vilken 
intressentgrupp det är. Företagets image påverkar även de förväntningar som kunder och 
andra intressenter har på företaget, vilket gör att det hjälper intressenterna att sortera 
information, marknadskommunikation och rykten. En positiv och välkänd image är således en 
tillgång för företaget i och med att det gör kommunikationen effektivare och kan skydda 
företaget mot dåliga rykten (Grönroos, 2002). 
 
För att kunna bygga upp relationerna till intressenterna och vinna deras förtroende blir det 
idag allt viktigare för företag att engagera sig i välgörenhetsarbete och olika former av socialt 
ansvarstagande. Anledningen till att företag arbetar med CSR är följaktligen inte endast för att 
öka försäljningen utan även för att förbättra deras image och rykte på marknaden. Löhman 
och Steinholtz (2003) menar att CSR-aktiviteter kan hjälpa företaget att skapa ett gott rykte 
och en konkurrenskraftig image för sina produkter och det egna varumärket genom att det 
immateriella värdet ökas när företag integrerar och kommunicerar sina ansvarsfulla 

Företaget 
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värderingar till intressenterna. Ett oetiskt agerande mot omvärlden kan enligt Hill (2006) ha 
en negativ påverkan på företaget då det kan innebära ett dåligt rykte och en försämrad image 
eller att företaget förlorar marknadsandelar och intressenters investeringar. Företagen vill på 
olika sätt undvika att bli anklagade för ett oetiskt och oansvarigt beteende. För att undvika att 
företagets image försämras utför företagen egna regleringar och kontroller utifrån informella 
lagar för att visa att de utför ett seriöst CSR-arbete (Hill, 2006).  
 
Enligt Aqueveque (2005) är förtroende nära kopplat till pålitlighet och skapas av de 
värderingar och principer som ett företag har vid utbytet med en intressent. Dessa reflekterar i 
sin tur företagets historia, företagskultur eller de personliga övertygelser och värderingar som 
företagets beslutsfattare är associerade med. Har företaget en kultur där etiska värderingar är 
integrerade i hela verksamheten kan det även öka uppfattningen om företaget som pålitligt. 
Det kan dock endast ske om företagskulturen kommuniceras till företagets intressenter och 
anses vara en del av företagets profil (Aqueveque, 2005). För att kunna skapa en profil om att 
vara en pålitlig affärspartner menar Aqueveque (2005) att det sker över tid då företaget 
konsekvent måste agera hederligt, ärligt, öppet, professionellt och hänsynsfullt. Detta är av 
vikt eftersom intressenter rutinmässigt baserar investeringsbeslut, karriärbeslut och 
produktbeslut utefter hur företagets profil ser ut. Företagets profil, image och rykte är därmed 
en tillgång som kan generera i framtida investeringar, ge ökad lönsamhet och även attrahera 
medarbetare. En fördelaktig image och ett gott rykte kan således vara en värdefull tillgång 
som kan särskilja ett företag från sina konkurrenter under en längre tid (Aqueveque, 2005).   
 
 
2.4 Legitimitetsteorin 

Legitimitet är en uppfattning eller ett antagande om att ett företags handlingar är önskvärda, 
lämpliga eller passande inom de sociala system av normer, värderingar och definitioner som 
finns i omgivningen (Suchman, 1995). Legitimitet uppstår när företagets värderingar stämmer 
överens med rådande värderingar i samhället (Ljungdahl, 1999). Vidare menar Ljungdahl 
(1999) att företag tilldelas legitimitet när deras handlingar, värderingar eller målsättningar 
godkänns av omgivningen och legitimitet är därför något som företagen får från externa 
intressenter. Deegan (2002) menar att legitimitetsteorin säger att ett företag eller en 
organisation inte kan existera i ett samhälle om deras värderingar och agerande inte uppfattas 
stämma överens med samhällets värderingar. Det är därmed genom överensstämmelse mellan 
samhällets och företagets värderingar som företag kan legitimera sin verksamhet (Deegan 
2002). 
 
Deegan (2002) framställer legitimitetsteorin som ett socialt kontrakt mellan företag och 
samhället. Det sociala kontraktet beskriver han som en underförstådd överenskommelse 
mellan ett företag och dess omgivning. Samhället förväntar sig att företaget ska genomföra 
sina aktiviteter och sin verksamhet på ett visst sätt och det är omgivningens intressenter som 
överväger vilka handlingar som är acceptabla. Företaget förväntas även utföra dessa 
handlingar efter omgivningens normer (Deegan, 2002). Om företaget inte uppfyller 
samhällets förväntningar och samhället uppfattar att ett företag brutit mot det sociala 
kontraktet menar Deegan (2002) att samhället kommer ta till åtgärder för att upphäva 
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kontraktet, vilket i sin tur kommer att hota företagets överlevnad. Åtgärder som omvärlden 
kan vidta är exempelvis att konsumenter kan sluta köpa företagets produkt, vilket bidrar till att 
efterfrågan på produkten sjunker eller försvinner helt eller att leverantörer eliminerar 
tillgången av arbetskraft och kapital för företaget (Deegan, 2002). Därför strävar företag efter 
att uppnå överensstämmelse mellan de sociala värderingar som finns i företaget och de 
rådande normer och värderingar som finns i samhället, det vill säga att uppnå legitimitet i 
samhället för att kunna överleva på lång sikt (Deegan, 2002). 
 
Clarke och Gibson-Sweet (1999) beskriver legitimitetsteorin som en teori som används för att 
förklara företagets strategiska sätt att förmedla information. Via sin rapportering av 
ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer kan företaget legitimera sina handlingar för 
samhället. De menar att CSR främst kan ses som ett verktyg att stärka företagets legitimitet 
samt skapa och bevara ett gott rykte. CSR ger nämligen företag möjligheten att kommunicera 
ut sitt budskap till intressenterna och visa att de följer samhällets krav (Clarke & Gibson-
Sweet, 1999).  
 
 
2.5 Sammanställning av valda teorier 

Begreppet CSR innefattar företagens frivilliga ansvarstagande i samhället, som enligt Carrolls 
(1991) pyramid omfattar de fyra ansvarsområdena ekonomi, juridik, etik och filantropi. 
Vidare menar såväl teorin som också tidigare genomförda undersökningar att drivkrafterna till 
att arbeta med CSR kan vara klimatförändringar som bidragit till ökad miljömedvetenhet och 
därmed medför konsekvenser för företagen och deras verksamheter. Andra viktiga drivkrafter 
för att företag ska välja att utöva en mer etisk affärsverksamhet kan vara ökade 
konkurrensfördelar genom att stärka företagets profil och image. Samtidigt diskuteras 
rekrytering och bevarande av personal som ytterligare drivkrafter bakom företagens CSR-
arbete. Genom CSR-aktiviteter kan företagen stärka sin profil för att på så sätt kunna skapa en 
positiv image och ett gott rykte i omgivningen, vilket är av vikt vid relationsskapandet till 
företagets intressenter. Vidare i teorikapitlet presenterades intressent-teorin och 
legitimitetsteorin som på olika sätt kan förklara varför företag integrerar etiska värderingar i 
sin verksamhet. Utifrån intressentteorin använder företaget intressenternas krav som mål för 
företagets verksamhet medan legitimitetsteorin används för att förklara hur företagen 
använder intressenternas krav till att legitimera sin verksamhet. 
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3. METOD 
 

I metodkapitlet beskrivs studiens tillvägagångssätt och de val som gjorts under studiens gång. 

Kapitlet inleds med en presentation av metodvalet för att därefter beskriva tillvägagångssättet 

vid datainsamlingen. Vidare motiveras valet av den teoretiska referensramen och dess 

relevans till uppsatsämnet. Därefter presenteras urvalet av företag och de respondenter som 

studien baseras på, utformning av intervjufrågor, genomförande av intervjuerna samt 

bearbetning och redovisning av det insamlade materialet. 

 
 
3.1 Val av metod 

Vid forskning och undersökningar är det möjligt att skilja mellan ett kvantitativt och 
kvalitativt förhållningssätt och insamlingsmetod, vilka skiljer sig beroende på studiens syfte 
(Christensen et al. 2001). Denna studie har ett kvalitativt förhållningssätt då den syftar till att 
skapa en förståelse för det valda problemområdet. Då syftet med studien är att beskriva varför 
företag arbetar med CSR, krävs en djupare förståelse och inblick i problem-området för att 
kunna uppnå ett tillförlitligt resultat. Vidare har en kvalitativ insamlingsmetod 
telefonintervjuer, använts eftersom författarna anser att denna metod är mest lämplig för 
uppsatsens problemområde och syfte. Genom en kvantitativ insamlingsmetod är det däremot 
möjligt att nå ut till ett större antal respondenter och därmed få ett mer generaliserbart resultat 
i jämförelse med vad som är möjligt med en kvalitativ undersökning (Christensen et al. 2001). 
Då avsikten med studien inte är att generalisera resultatet utan att istället försöka förstå ett 
fenomen valdes den kvalitativa insamlingsmetoden. En nackdel med kvalitativ metod är att 
det blir ett större material att sammanställa och bearbeta, vilket innebär ett tidskrävande arbete 
för undersökarna (Christensen et al. 2001). Detta innebär att det är viktigt att vara medveten 
om vikten av att börja insamlingen av data i god tid, vilket togs i beaktande under studiens 
gång. 
 
 
3.2 Datainsamling  

Studien baseras på en kombination av sekundärdata och primärdata. Med sekundärdata menas 
den information som redan finns tillgänglig och publicerad för ett annat syfte än för den 
aktuella studien och syftar till att ge en bakgrund och förståelse för problemområdet 
(Christensen et al. 2001). Primärdata är enligt Christensen et al. (2001) ny information som 
samlas in för den aktuella studien och syftet är att ge undersökaren mer specifik data som är 
viktig för studien.  
 
 
3.2.1 Sekundärdata 

Studiens sekundärdata består av vetenskapliga artiklar, Internet, böcker inom området CSR, 
aktuella artiklar ur affärspress, webbaserat material från de undersökta företagen samt tidigare 
genomförda undersökningar. Vidare har metodböcker använts för att kunna motivera valen 
som gjorts under studiens gång. 



13 

 

För att få en djupare kunskap om uppsatsens ämne inleddes studien med en insamling av 
relevant litteratur. För att finna lämpliga vetenskapliga artiklar användes databaserna 
Emerald, Google Scholar, ELIN@Mälardalen, JSTOR och ABI/Inform via högskole-
biblioteket på Mälardalens högskola. De mest använda sökorden i databaserna har varit 
Corporate Social Responsibility, CSR forces och CSR driving forces. Böcker inom uppsatsens 
ämne söktes främst via högskolebibliotekets sökhjälp Book-it. Här användes begreppen 
Corporate Social Responsibility och hållbar utveckling som sökord.  
 
I sökandet efter tidningsartiklar användes sökmotorn Google mest frekvent. Här har de mest 
frekventa sökorden varit Corporate Social Responsibility, CSR och CSR drivkrafter. Det fanns 
ett brett utbud av svenska artiklar om ämnet på webbaserade affärs- och ekonomitidningar, 
som har varit till hjälp för att skapa en bredare förståelse för uppsatsens ämne. Vidare har 
även webbaserat material från de undersökta företagen använts för att beskriva företagens 
verksamhet. 
 
I val av sekundärdata är det viktigt att ta hänsyn till ett antal kriterier för att kunna uppnå 
tillförlitlighet i studien. Thurén (1997) menar att undersökaren exempelvis bör vara 
uppmärksam om källan är oberoende av uppgiften den behandlar, om den är aktuell, 
ändamålsenlig och går att belägga, det vill säga att källan har en upphovsman. Vidare påpekar 
han att en källas ålder påverkar dess tillförlitlighet då mycket kan ha förändrats sedan 
informationen publicerades. Därför är det viktigt att försöka använda aktuella och relativt nya 
källor i studien (Thurén, 1997). Majoriteten av sekundärkällorna är publicerade under 2000-
talet och de närmaste åren för att kunna återge aktuell information. De fåtal äldre källor som 
har använts har kritiskt granskats och bedömts för att undvika inaktuellt innehåll. Enligt 
Nyberg (2000) ökar studiens tillförlitlighet om källorna består av artiklar från vetenskapliga 
tidsskrifter. Han menar att dessa publikationer före publiceringen har granskats av 
utomstående sakkunniga, vilket bidrar till en god vetenskaplig nivå. Vidare menar Nyberg 
(2000) att material som publiceras på Internet är mer osäker och otillförlitlig eftersom det kan 
vara svårt att identifiera upphovsmannen till materialet. Av dessa anledningar införskaffades 
den djupare kunskapen genom vetenskapliga artiklar medan material från Internet endast 
syftade till att bidra till en bredare förståelse för ämnet och problemområdet. Uppsatsens 
problemområde och teori baseras på källor som är oberoende av uppgiften den behandlar, 
vilket bidrar till en ökad tillförlitlighet. Det vill säga att företagens egna webbplatser med 
informerande material om ämnet CSR har undvikits vid beskrivningen av problemområdet 
och den teoretiska referensramen, då detta material inte kan utesluta en opartisk värdering av 
innehållet. Denna information har därför endast använts för att kortfattat beskriva de 
undersökta företagens verksamhet. Avslutningsvis kan det konstateras att samtliga källor är 
ändamålsenliga, det vill säga att de har en tydlig koppling till problemområdet och anses 
därmed vara aktuella och relevanta för att kunna uppnå studiens syfte. 
 
 



14 

 

3.2.2 Primärdata 

Studiens primärdata utgörs av intervjuer med sex utvalda företag, som aktivt arbetar med 
CSR. Även en föreläsning av CSR-konsulten Ola Löhman har använts som en referens i 
utformandet av problemområde samt teori. 
 
Samtliga intervjuer med respondenterna på de utvalda företagen har genomförts över telefon. 
Enligt Christensen et al. (2001) är en intervjuundersökning ett lämpligt alternativ när 
undersökningen har ett förklarande eller undersökande syfte. Syftet med studien är att 
beskriva varför företag arbetar med CSR samt identifiera och lyfta fram de bakomliggande 
drivkrafterna. Då avsikten således är att beskriva ett fenomen anses intervjuer vara en lämplig 
insamlingsmetod till det empiriska materialet. Vidare är en intervju fördelaktig då den ger 
undersökarna möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna, vilket betyder att frågor och 
svar kan förklaras, förtydligas och utvecklas. Eftersom det innebär att oklarheter kan undvikas 
blir även resultatet mer tillförlitligt. En intervju med möjligheten att ställa följdfrågor kan 
även bidra till mer informationsrik empiri tack vare att en dialog förs mellan undersökare och 
respondent. Med en telefonintervju går det dessutom att undvika att respondenten eventuellt 
påverkas av faktorer som intervjuarens kroppsspråk och mimik. Därför valdes intervjuer via 
telefon istället för personlig direktkontakt. Med anledning av att majoriteten av respon-
denterna befinner sig på ett längre geografiskt avstånd från undersökarna har intervjuerna 
även av praktiska skäl genomförts över telefon. 
 
 
3.3 Val av teori 

Uppsatsens teoretiska referensram baseras på intressent- och legitimitetsteorin samt 

teorierna kring företagets profil, image och rykte. Nedan följer en diskussion kring val av 

teorier samt en motivering till teoriernas relevans för uppsatsens syfte. 

 
Intressentteorin 

Då uppsatsens syfte är att beskriva varför de undersökta företagen arbetar med CSR är 
intressentteorin lämplig och relevant eftersom relationerna till intressenterna är grundläggande 
i CSR-arbetet och kan även förklara varför de väljer att engagera sig i CSR-frågor. Att 
relationerna till intressenterna är grundläggande i CSR-arbetet kan förklaras genom att företag 
kan vårda och stärka befintliga relationer men även bygga nya relationer till intressenterna 
genom att arbeta med sociala och miljömässiga frågor. Teorin menar att företag är påverkade 
av relationerna till sina intressenter för deras långsiktiga överlevnad och företagen behöver 
därför ta hänsyn till och anpassa sig efter de krav intressenterna ställer på företaget. Genom 
att agera i enlighet med omgivningens krav och värderingar innebär det att företagen kan 
stärka relationerna till intressenterna samt skapa nya relationer och slutligen öka företagets 
vinst (Branco & Rodrigues, 2007). Intressentteorin menar således att företagens engagemang i 
sociala och miljömässiga frågor är ett sätt att vårda relationerna till intressenterna och anpassa 
sig efter deras krav, vilket gör att teorin är relevant för uppsatsens syfte. 
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Profil, image och rykte 

Teorierna kring företagets profil, image och rykte menar att företag genom att engagera sig i 
de sociala och miljömässiga frågor som intressenterna anser är av vikt kan leda till fördelar 
för företaget. Det diskuteras att CSR-arbetet kan hjälpa företag att skapa ett gott rykte och en 
konkurrenskraftig image för sina produkter och det egna varumärket genom att det 
immateriella värdet ökas (Löhman & Steinholtz, 2003). Eftersom det är avgörande att 
profilera sig och ha en image som tilltalar intressenterna på en konkurrensutsatt marknad kan 
dessa teorier vara en förklaring till varför företag väljer att arbeta med CSR. Av den 
anledningen är dessa teorier således relevanta för uppsatsens syfte. 
 
Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin menar att företag behöver accepteras av omgivningen för att långsiktigt 
kunna existera. För att uppnå legitimitet innebär det att företagens värderingar måste stämma 
överens med omgivningens värderingar (Deegan, 2002). CSR kan enligt Clarke och Gibson-
Sweet (1999) användas som ett verktyg för att stärka företagens legitimitet genom att 
kommunicera arbetet till intressenterna och visa att de följer omgivningens krav. Legitimitets-
teorin är användbar och väsentlig för uppsatsens syfte, då legitimitet kan vara en förklaring till 
att företag tar ett socialt och miljömässigt ansvar.  
 
 
3.4 Urval av företag och respondenter 

Intervjuerna har genomförts med sex företag. Författarna har gjort ett icke-sannolikhetsurval 
samt ett strategiskt urval. Det innebär att inte alla företag har haft möjlighet att komma med i 
urvalet samt att författarna själva valt vilka företag som ska ingå i urvalet (Christensen et al. 
2001). Det betyder, som tidigare nämnts, att undersökningens resultat inte går att generalisera 
till alla företag. För att uppfylla denna studies syfte är det däremot av större vikt att intervjua 
respondenter som har insikt och kunskap om problemområdet än att uppnå statistisk 
representativitet och därför har ett icke-sannolikhets- och strategiskt urval gjorts. Urvalet 
baseras på företag som arbetar aktivt med CSR och därmed lägger tid och finansiella resurser 
på CSR-aktiviteter. Det vill säga företag som medvetet arbetar med CSR och har de olika 
aspekterna av begreppet som en del av deras värderingar samt gör betydande investeringar 
inom området. Vid urvalet av företag har källor med kunskaper och erfarenheter inom 
området CSR använts. Dessa källor har kännedom om vilka företag som aktivt arbetar med 
CSR-frågor och var därför tillförlitliga referenser för att välja ut företag till studien.  
 
Urvalet har delvis skett utifrån det brittiska analysföretaget Innovests lista över de 100 företag 
i världen som under 2007 tagit mest socialt och miljömässigt ansvar. Vid framtagandet av 
listan har Innovest utvärderat hur effektivt företag arbetar med CSR. På listan finns företag 
från 16 länder i olika sektorer representerade och branscherna varierar, allt från olja och gas 
till trådlös kommunikation (Edenhall, 2008). Sex svenska företag finns representerade på 
listan och samtliga har blivit tillfrågade att medverka i en intervju, varav två hade möjlighet 
att ställa upp på en telefonintervju. Även medlemsföretag i företagsnätverket CSR Sweden, 
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förslag från CSR-konsulten Ola Löhman samt webbplatsen CSR i Praktiken.se4 har använts 
vid urvalet av företag, se Tabell 3.4.1. För att underlätta kontakt och kommunikation med 
respondenterna har urvalet av företag av praktiska skäl utgått ifrån företag med verksamhet i 
Sverige. För att undvika ett allt för omfattande material och för att kunna analysera resultatet 
djupare har en begränsning till sex företag gjorts. Resultatet kommer, som tidigare nämnts, 
inte att generaliseras utan endast beskriva varför de undersökta företagen arbetar med CSR. 
 
 

Källa Företag 

Ola Löhman Sandvik  
 

CSR Sweden Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
SAS  
Fabege 

Innovest: 
Lista över de 100 
mest hållbara 
företagen i världen 
2008 

Scania  
Fabege  
 

CSR i praktiken.se Scandic Hotels 

 
Tabell 3.4.1: Källor vid urval av företag 

 
 
Urvalet av respondenter vid respektive företag har skett genom en sökning på de respektive 
företagens webbplatser efter den person som är ansvarig för företagets CSR-arbete eller 
arbetar med det. I de fall som denna information inte har funnits tillgänglig på webbplatsen 
har kontakt tagits med respektive företag via telefon eller e-post för att finna lämplig 
respondent som kan besvara frågorna till studien. Därefter har kontakt tagits med respektive 
person, antingen över telefon eller via e-post, där förfrågan om telefonintervju har gjorts. För 
att ytterligare försäkra sig om att intervjun sker med en person som har tillräcklig kunskap och 
erfarenhet för att kunna besvara frågorna till undersökningen har syftet med uppsatsen 
förklarats. I Tabell 3.4.2 på nästa sida redovisas urvalet av respondenter, företaget de 
representerar samt deras arbetsområden. 
 
 
 
 

                                                           
4
 CSR i Praktiken.se är en nyhetsportal som publicerar aktuell information om CSR och hållbar utveckling. 
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Intervjuperson Arbetsområde Företag 

Inger Mattsson Sustainability 
Controller 
 

Scandic Hotels AB 

Harry Sillfors Ansvarig för 
Compensation & 
Benefits 

SAS AB 

Bo Berglund 
 

Non Financial 
Assurance 

Sandvik AB 

Mia Östman Miljösamordnare Fabege AB 

Magnus Enell Senior Advisor 
inom hållbar 
affärsutveckling 

Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers 

Elisabeth Hörnfeldt Corporate 
Environmental 
Affairs 
 

Scania AB 

 
Tabell 3.4.2: Intervjuade personer och arbetsområden 

 
 
3.5 Utformning av intervjufrågor 

Utformandet av intervjufrågorna har skett utifrån studiens syfte samt den teoretiska 
referensramen. Intervjufrågorna har en semistrukturerad karaktär, vilket innebär att ett 
frågeformulär med givna frågor har förberetts, där det även finns utrymme för följdfrågor 
(Christensen et al. 2001). Frågeformuläret består av 12 frågor som inleds med mer generella 
frågor om CSR för att sedan mer specifikt gå in på företagets arbete med CSR. Författarna har 
medvetet valt att börja intervjuerna med generella frågor för att få respondenten insatt i ämnet 
och få denne att känna sig bekväm med intervjusituationen. Vidare är frågorna öppna, det vill 
säga att respondenten får möjlighet att svara helt fritt med egna ord (Christensen et al. 2001). 
Öppna frågor valdes för att inte styra respondentens svar och därmed få ett mer tillförlitligt 
resultat. Varje fråga har en koppling till den teoretiska referensramen för att senare kunna 
jämföra och analysera resultatet med teorin. Frågorna finns i sin helhet i Bilaga 1 och i Tabell 
3.5 redovisas deras koppling till teorin. Teorierna kring begreppet CSR har använts vid 
formuleringen av de tre första frågorna. Eftersom teorierna kring begreppet CSR ger en 
generell beskrivning av ämnet var tanken med dessa frågor att skapa en mer allmän bild av 
hur respektive företag ser på företagens ansvar i samhället, hur de definierar begreppet samt 
hur de praktiskt tillämpar CSR i sin verksamhet. Frågorna 7 och 8 har en koppling till 
intressentteorin eftersom företagen ska förklara vilka intressenter de riktar sig mot samt hur 
intressenterna påverkar företaget vid utformandet av CSR-arbetet. Vid utformandet av fråga 
10 har författarna utgått ifrån teorierna om profil, image och rykte. I denna frågeställning får 
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respondenten svara huruvida de anser att företagets rykte och image påverkas av CSR-arbetet. 
Legitimitetsteorin har använts vid formuleringen av fråga 9, där respondenten ska ta ställning 
till om arbetet med CSR skapar legitimitet för företagets verksamhet samt i så fall förklara på 
vilket sätt. De resterande frågorna 4, 5, 6, 11 och 12 har en koppling till samtliga teorier i 
uppsatsens teoretiska referensram, beroende på hur respondenterna väljer att besvara frågorna. 
I frågeställningarna 4, 11 och 12 ska respondenten svara på varför de arbetar med CSR, vilka 
argument som används samt vilka de främsta drivkrafterna är till CSR-arbetet.  Exempelvis 
kan förklaringen till dessa frågeställningar bero på påtryckningar från intressenterna, att de 
vill skapa legitimitet för sin verksamhet eller för att de vill stärka sin image och skapa ett gott 
rykte genom sitt CSR-arbete. Därför är dessa frågor beroende av det enskilda företagets arbete 
med CSR och författarna har därför inte utgått från endast en teori vid utformandet av dessa 
frågor. Samma tankesätt har präglat utformandet av frågorna 5 och 6 där respondenten ska 
beskriva företaget utveckling av CSR-arbetet samt vad CSR medför företaget.  
 
 

Fråga Teori 

1. Vad tycker du generellt att företag har för ansvar i samhället? CSR 

2. Hur definierar ert företag CSR, Corporate Social 
Responsibility? 

CSR 

3. Hur arbetar ni med CSR-frågor? CSR 

4. Varför arbetar ni med dessa CSR-frågor? Samtliga teorier 

5. Hur har företagets utveckling sett ut över tid när det gäller 
arbetet med CSR?  
Har arbetet förändrats? Finns det exempelvis nya områden 

som ni arbetar inom? Varför i så fall? 

 
Samtliga teorier 

6. Vad medför CSR-arbetet er som företag? 
Positivt och negativt? 

Samtliga teorier 

7. Vilka intressenter riktar sig CSR-arbetet främst till? 
Hur har dessa valts ut? 

Intressentteorin 

8. Hur påverkas ni av intressenterna i CSR-arbetet?  Intressentteorin 

9. Skapar CSR-arbetet legitimitet för ert företag? 
På vilket sätt? 

Legitimitetsteorin 

10. Tror du att företagets rykte och image påverkas av ert CSR-
arbete?  
Varför och på vilket sätt? 

Profil, image och 
rykte 

11. Vilka argument används för att bedriva företagets CSR-
arbete? 

Samtliga teorier 

12. Hur skulle du sammanfatta era främsta drivkrafter till att 
arbeta med CSR? 

Samtliga teorier 

 
Tabell 3.5: Intervjufrågornas koppling till teorin 
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3.6 Genomförande av intervjuer 

Under studien genomfördes sex intervjuer över telefon. Innan varje telefonintervju skickades 
frågorna ut till respondenterna för att de skulle kunna förbereda sig och reflektera över 
frågeställningarna. På så sätt kunde det även vara möjligt att få mer uttömmande och 
genomtänkta svar. 
 
Varje enskild författare har ansvarat för två telefonintervjuer och för att effektivisera arbetet 
har endast en av författarna medverkat vid intervjutillfället. Intervjuerna inleddes med en 
presentation av oss och uppsatsen för att förtydliga den tidigare informationen som 
respondenterna fått. Innan intervjun började blev respektive respondent tillfrågad om det gick 
bra att spela in samtalet för att få ett godkännande innan inspelningen påbörjades. 
Inspelningen, som skedde med hjälp av en diktafon, var av praktiska skäl då den underlättade 
sammanställningen av svaren samtidigt som intervjuaren kunde försäkra sig om att all 
information kom med. En nackdel med att spela in samtalet kan enligt Christensen et al. 
(2001) dock vara att respondenten påverkas negativt då denne är medveten om att samtalet 
spelas in. Detta är författarna medvetna om kan påverka studiens resultat. Andra nackdelar är 
att tekniska problem kan uppstå och renskrivningen av det inspelade materialet kan bli 
tidskrävande. Författarna har tagit hänsyn till risken med tekniska problem genom att ha 
skrivmaterial tillgängligt. På grund av att renskrivningen är tidskrävande genomförde 
författarna intervjuerna i god tid för att hinna sammanställa resultatet. Efter intervjuerna fick 
varje respondent möjlighet att ta del av sammanställningen av intervjun för att försäkra sig om 
att svaren hade uppfattats korrekt och undvika missförstånd samt för att kunna lägga till 
eventuell information.  
 
Vid genomförandet av en telefonintervju är det viktigt att beakta den så kallade 
intervjuareffekten, vilket innebär att intervjuaren påverkar respondenten att svara på ett visst 
sätt (Christensen et al. 2001). Det kan exempelvis vara hur frågan ställs eller vilket tonfall 
som används. För att undvika ett missvisande resultat har författarna varit medvetna om 
riskerna med telefonintervjuer och försökt minimera dem genom att exempelvis försöka 
behålla en neutral ton under samtalet för att inte påverka respondentens svar. 
 
 
3.7 Bearbetning och redovisning av data 

Efter genomförda intervjuer har intervjuaren sammanställt svaren till samtliga intervjufrågor. 
Dessa sammanställningar har därefter skickats till respektive intervjuperson för att få ett 
godkännande och för att kontrollera att informationen återgivits korrekt. Efter godkännandet 
från samtliga respondenter från de undersökta företagen delades arbetet med att redovisa 
empirin upp mellan författarna. Detta för att effektivisera arbetet med sammanställningen. 
Därefter delades empirin in efter utvalda teman som grundades på studiens teoretiska 
referensram. Detta för att återknyta till teorin samt tydliggöra kopplingen mellan empirin och 
den teoretiska referensramen inför den kommande analysen. I redovisningen av det insamlade 
materialet har svaren från samtliga respondenter på de undersökta företagen integrerats och 
kopplats samman. Genom att strukturera svaren på detta sätt ville författarna tydliggöra 
likheter och olikheter mellan företagen. 
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4. EMPIRI
 

Empirikapitlet presenterar inledningsvis de undersökta företagens verksamhet. Därefter 

redovisas resultatet av intervjuerna med respondenterna från respektive företag. De 

fullständiga sammanställningarna av intervjuerna finns som bilagor. 
 
 
4.1 Företagsbeskrivningar 

Empirin baseras på intervjuer med respondenter från sex företag. De undersökta företagen är 
Scandic, SAS, Sandvik, Fabege, Öhrlings PricewaterhouseCoopers samt Scania. Nedan följer 
utförligare presentationer av respektive företag och respondent.  
 
Scandic Hotels AB 

Scandic Hotels ägs idag av Hilton International och är Nordens ledande hotellkedja med över 
140 hotell i tio länder. Scandic grundades 1963 och har idag 5700 medarbetare. En ekonomisk 
kris gjorde att Scandic under 1990-talet började arbeta med CSR-frågor och utveckla ett 
hållbarhetsprogram för att kunna öka lönsamheten. Telefonintervjun har gjorts med Inger 
Mattsson som arbetar som Sustainability Controller. (Scandic Hotels AB, 2008; André, 2008)  
 
SAS AB 

Flygbolaget SAS, Scandinavian Airlines, bildades 1946 genom en sammanslagning av tre 
nationella flygbolag i Danmark, Norge och Sverige. Fram till 2003 bedrevs flygverksamheten 
som ett enda bolag för att därefter dela upp verksamheten i egna affärsenheter. Scandinavian 
Airlines Danmark, Scandinavian Airlines Sverige och SAS Braathens blev 2004 självständiga 
aktiebolag. SAS-koncernen har över 6000 medarbetare och har arbetat med CSR-frågor sedan 
1980-talet. På SAS har Harry Sillfors blivit intervjuad via telefon. Han är ansvarig för 
Compensation & Benefits i SAS-koncernen och deltar i arbetet med företagets 
hållbarhetsredovisning. (SAS Group, 2008) 
 
Sandvik AB 

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en 
världsledande position inom tre affärsområden; Tooling, Mining and Construction samt 
Materials Technology. Sandvik grundades 1862 och verksamheten inriktades tidigt på hög 
kvalitet och vidareförädling, satsning på Forskning och Utveckling, nära kontakt med 
kunderna samt export. Idag finns koncernen i 130 länder med 47 000 anställda. Telefon-
intervjun har genomförts med Bo Berglund som idag är ansvarig för Non Financial Assurance 
inom Group Assurance. Group Assurance ska på uppdrag av styrelsen säkerställa att 
koncernens processer för bolagsstyrning, internkontroll och riskhantering fungerar. (Sandvik 
AB, 2008) 
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Fabege AB 

Fabege är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med fokus på kontor och andra 
kommersiella lokaler. Deras fastigheter finns i Stockholmsregionen och då främst i 
Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. Fabege grundades 1924 och gick fram 
till 2005 under namnet Wihlborgs Fastigheter AB. Bolaget Fabege bildades tack vare ett stort 
antal fastighets- och bolagsaffärer där Klövern, Storheden, Näckebro och Balder är några av 
bolagen som förvärvats under åren. En telefonintervju har genomförts med Mia Östman som 
arbetar som miljösamordnare. (Fabege AB, 2008) 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har funnits sedan 1999 efter en fusion med Öhrlings 
Coopers & Lybrand och Price Waterhouse. De arbetar inom revisionsbyråbranschen och 
hanterar verksamhetsområdena revision, riskhantering, redovisning, skatterådgivning, 
corporate finance och annan revisionsnära rådgivning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
agerar både som expert och rådgivare åt företag och som garant för att den finansiella 
informationen svarar på de krav på trovärdighet som en kapitalmarknad ställer. Företaget är 
inom sina verksamhetsområden marknadsledande i Sverige med 3100 anställda på 125 kontor 
stationerade över hela landet. Telefonintervjun har gjorts med Magnus Enell som är Senior 
Adviser på avdelningen Hållbar Affärsutveckling. (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008) 
 
Scania AB 

Scania grundades 1891 och är en av de ledande tillverkarna i världen av tunga lastbilar och 
bussar, men tillverkar även industri- och marinmaskiner. Företaget säljer även olika typer av 
servicerelaterade produkter och finansiella tjänster. Scania är ett globalt företag som finns 
stationerade i Europa, Latinamerika, Asien, Afrika och Australien. Elisabeth Hörnfeldt som 
arbetar på avdelningen Corporate Environmental Affairs intervjuades via telefon. (Scania AB, 
2008) 
 

 
4.2 Corporate Social Responsibility 

Företagen i studien väljer att innefatta de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna i 
sitt CSR-arbete och flera av respondenternas definitioner av begreppet CSR liknar varandra. 
Östman på Fabege menar att långsiktig lönsamhet kräver att bolaget beaktar de ekonomiska 
aspekterna men även de sociala och miljömässiga dimensionerna. Precis som Scania, SAS 
och Öhrlings PricewaterhouseCoopers menar Fabege att CSR är ett arbetssätt där de tar 
hänsyn till de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna i sitt företagande. Sandviks 
definition av CSR är The way we do business. Detta uttryck förklarar Berglund betyder och 
innefattar att sättet Sandvik gör affärer på ska ske på ett ansvarsfullt sätt. Scandic däremot 
arbetar efter ett antal olika områden som de definierar som CSR. Områdena är säkerhet, 
hälsa, tillgänglighet, mångfald, miljöansvar samt Scandic i samhället.  
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4.2.1 Företagets ansvar i samhället 

Alla respondenter från de undersökta företagen anser att företag generellt har ett ansvar i 
samhället. Uppfattningen om vilken form detta ansvar tar och i vilken utsträckning de anser 
att de har ett ansvar i samhället skiljer sig däremot mellan företagen. Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers menar att företag har ett långsiktigt stort ansvar i samhället. Det 
gäller inte bara för de produkter och tjänster de kan påverka samhället med, utan även för hur 
de enskilda människorna påverkar samhället genom att använda de produkter och tjänster som 
företagen producerar. Sandvik däremot anser att företagens huvudsyfte är att tjäna pengar till 
aktieägarna, men att det ska ske på ett ansvarsfullt sätt gentemot samhället. Detta menar 
Sandvik innebär att företaget har ett socialt och miljömässigt ansvar i samhället, vilket även 
Scandic instämmer i. Även SAS menar att ansvaret innefattar ägarna av företaget. Vidare 
anser SAS och Sandvik att ansvaret även sträcker sig till att skapa arbetstillfällen i samhället.  
 
Scania menar vidare att företag har ansvar över att tillgodose samhället med de produkter och 
tjänster som efterfrågas. Scandic anser att företagens främsta ansvar är medarbetarna. Att 
företag har ett ansvar i samhället gentemot sina medarbetare håller även SAS och Scania med 
om. Vidare anser SAS, Scania och Scandic att företag även har ett ansvar över sina kunder. 
Scandic påpekar även att företag har ett ansvar över sina leverantörer i och med att de kan 
ställa krav på att de ska agera ansvarsfullt både vad gäller de sociala och de miljömässiga 
delarna. Fabege anser att företagets ansvar i samhället är att respektera och följa de lagar och 
internationella normer som finns, vilka är kopplade till exempelvis miljön, mänskliga 
rättigheter och arbetsrätt. 
 
 
4.2.2 CSR-arbetets utformning 

Utformningen av de undersökta företagens CSR-arbete har flera likheter men även vissa 
olikheter. Samtliga företag integrerar sina CSR-frågor i det dagliga arbetet och arbetar efter 
policys och riktlinjer samt informerar medarbetarna om CSR-arbetet. Berglund på Sandvik 
säger exempelvis att medarbetarna utbildas i företagets uppförandekoder, det vill säga enligt 
deras ledord The way we do business. På så sätt får samtliga medarbetare en genomgång och 
utbildning inom CSR och företagets uppförandekoder.  
 
Scandic arbetar med att engagera sina medarbetare genom att exempelvis servera mat till 
hemlösa, låta föreningar, som Scandic anser har ett bra syfte, kostnadsfritt få låna Scandics 
konferensutrymmen eller att Scandics medarbetare besöker barnsjukhus, berättar Mattsson. 
Scandics CSR-arbete involverar även att de väljer partners och leverantörer som har samma 
värderingar som de själva. Detta med anledning av att de vill att deras partners och 
leverantörer ska känna samhörighet med dem.  
 
Enell på Öhrlings PricewaterhouseCoopers menar att CSR-arbetet handlar om riskhantering. I 
praktisk bemärkelse betyder det enligt Enell att CSR-arbetet först innefattar att identifiera och 
utvärdera problemet för att därefter bygga upp företagets policy och sitt sätt att arbeta för att 
förebygga problemet och ta till åtgärder mot det. Även Sandvik arbetar på liknande sätt och 
gör riskbedömningar utifrån policys, där de därefter sätter förbättringsmål inom de områden 
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de tycker att de behöver förbättra sig inom. Fokus är dock inte endast på den egna 
verksamheten utan risker finns enligt Berglund även utanför Sandviks verksamhet, vilket är 
kopplat till deras leverantörer men även deras kunder. Enligt Hörnfeldt på Scania arbetar de, 
likt Sandvik och Öhrlings PricewaterhouseCoopers, hela tiden med att förbättra hela företaget 
i alla de avseenden som Scania anser är av vikt. SAS använder sig likaså av olika 
mätinstrument för att mäta företagets hållbarhetsarbete och Sillfors menar att SAS mäter, 
redovisar och försöker åtgärda allt gällande de sociala och miljömässiga aspekterna. Även 
Scandic arbetar med kontroller genom att ha standarder som måste uppfyllas och hotellen har 
checklistor som de ska arbeta efter. 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetar till skillnad från de övriga företagen inte bara 
internt med att integrera CSR i verksamheten utan de arbetar även med att ge revision och 
rådgivning inom CSR till externa intressenter. Vidare arbetar de även med riskmanagement 
kopplat till CSR samt gör CSR-utvärderingar i samband med försäljningar och köp. CSR-
arbetet handlar enligt Enell till stor del om värderingar gällande CSR och i detta arbete tar 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers hänsyn till de sociala, miljömässiga och etiska aspekterna.  
 
Inget av företagen svarar att de skänker finansiella medel till välgörenhet. Sandvik och 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers påpekar att de inte anser att välgörenhetsprogram kan 
kopplas samman med CSR. Berglund menar att företagets uppgift och ansvar är att hantera 
och förvalta aktieägarnas pengar på ett bra sätt. De kan därför inte skänka bort aktieägarnas 
pengar till välgörande ändamål. Även Öhrlings PricewaterhouseCoopers menar att 
välgörenhet inte är en del av deras CSR-arbete. Istället är de aktiva i de olika internationella 
nätverk som finns, så som Världsnaturfonden och Amnesty Business Group. Enell menar att 
det viktigaste inte är att skänka pengar utan att vara aktiv i dessa nätverk och bidra med 
kunskap, och att det är värt mer än pengar.  
 
 
4.2.3 Utvecklingen av CSR-arbetet 

Majoriteten av de undersökta företagens CSR-arbete har förändrats över tiden. Hörnfeldt på 
Scania menar dock att CSR inte är något nytt och att detta begrepp har satt namn på något 
som svenska företag har arbetat med länge. Sandvik instämmer och påpekar att företaget även 
då det grundades tog sitt sociala ansvar genom att bland annat bygga bostäder och skolor för 
medarbetarna. Detta hade enligt Berglund på Sandvik sin grund i ekonomiska aspekter, då de 
var tvungna att ta sitt ansvar för att kunna växa som företag. Hörnfeldt på Scania menar att de 
under 2000-talet däremot har börjat arbeta mer systematiskt och strukturerat med de här 
frågorna, där de kopplar samman de sociala, miljömässiga, ekonomiska och etiska bitarna. 
Miljöarbetet började Scania däremot med i början på 1990-talet och under detta årtionde 
började även Scandic att arbeta med miljöfrågor. Förändringen som kommit på senare tid 
inom CSR på Scania är kopplat till den globala ekonomin och att företaget har en kraftig 
tillväxt. Det har inneburit att det har krävts att arbetet läggs ut på underleverantörer för att 
klara produktionsökningen, vilket betyder att Scania nu måste genomgå ett kontrollarbete för 
att säkerställa att dessa arbetar i enlighet med de sociala, miljömässiga och etiska krav som 
Scania ställer.  
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Östman på Fabege menar att CSR-arbetet förändras med samhället och att företaget därför har 
olika fokus över tid. Hon menar vidare att det finns en koppling mellan vilka intressenter 
företaget riktar sig till och hur utvecklingen av CSR-arbetet ser ut. Exempelvis finns det idag 
stort fokus på miljön och att företagen ska ta ett stort miljöansvar, vilket då efterfrågas av 
Fabeges kunder och investerare. På Fabege är det idag även fokus på medarbetarna och hur 
företaget ska strukturera sitt CSR-arbete. Även Scandic har sedan starten av området hälsa för 
två år sedan börjat investera i sina medarbetare. En ytterligare förändring inom Scandics 
CSR-arbete är det nyligen uppstartade mångfald, som grundar sig i tanken om att alla 
individer är lika mycket värda.  
 
 

4.3 Intressenter 

Vilka intressenter som beskrivs som de viktigaste i företagens CSR-arbete skiljer sig åt mellan 
de undersökta företaget. För flera av företagen finns det många olika intressenter som 
påverkar CSR-arbetet men ofta är det ett färre antal intressentgrupper som anses vara de 
viktigaste och som det tas mest hänsyn till.  
 
För Sandvik är det ägare, kunder och medarbetare som tillhör de främsta intressentgrupperna. 
SAS räknar ägare, nya investerare, kunder och medarbetare till de främsta intressent-
grupperna. Vidare nämns leverantörer och myndigheter som andra viktiga intressenter för 
SAS. Fabege riktar sitt CSR-arbete främst till medarbetare, kunder, leverantörer, investerare, 
aktieägare, myndigheter och samhället.  
 
På Scandic beskrivs medarbetarna som den främsta målgruppen för företagets CSR-arbete. 
Det för att Scandics medarbetare blir tydliga kulturbärare, säger Mattsson. Hon menar att 
medarbetarnas välmående och engagemang även förs vidare till hotellgästerna genom att de 
får ett positivt bemötande av hotellets personal. Scandics CSR-arbete riktar sig även till 
hotellgästerna och kunderna. Mattsson säger att det automatiskt blir att Scandic riktar sig till 
leverantörerna och samarbetspartnerna, vilket resulterar i ett samarbete mellan aktörerna.  
 
Scania nämner problemet gällande miljöfrågor, då de menar att närboende till deras 
produktion tillhör deras primära intressenter. Förutom de närboende räknas även ägare, 
investerare, medarbetare, potentiella medarbetare, kunder och allmänheten till de främsta 
intressenterna för Scania.  
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers riktar sitt CSR-arbete till alla i samhället, men primärt till 
andra företag inom alla olika branscher, politiska delar i form av departement och statliga 
företag samt kommuner på tjänstemannasidan.  
 
 
4.3.1 Intressenternas påverkan på CSR-arbetet 

Företagen berättar även under intervjuerna hur deras intressenter påverkar deras arbete med 
CSR-frågor. Samtliga företag menar att intressenterna påverkar deras CSR-arbete, men 



25 

 

däremot påverkas de av intressenterna i olika utsträckning. Flera av de intervjuade företagen 
förklarar att de har kontinuerliga intressentdialoger som påverkar utvecklingen av CSR-
arbetet. Östman på Fabege menar exempelvis att verksamheten bedrivs riktat mot deras 
intressenter, vilket ofta innebär ett samarbete där intressenterna på olika sätt har möjlighet att 
påverka företaget. SAS är ett annat företag där intressenterna har möjlighet att påverka CSR-
arbetet. På SAS förs en kontinuerlig dialog med intressenterna, som också ses som en viktig 
del i arbetet med hållbar utveckling. Sillfors menar att det leder till nya intryck och ny 
kunskap som även påverkar SAS arbete med CSR-frågor. Precis som på SAS har även Fabege 
kontinuerliga dialoger med sina intressenter. På Fabege förs dialoger om CSR-frågor med 
exempelvis medarbetarna, som på så sätt har möjlighet att påverka företagets CSR-arbete. 
Fabege har exempelvis en skyddskommitté på arbetsmiljösidan som bland annat kan lyfta 
fram frågor som rör medarbetarna.  
 
På Sandvik får medarbetarna en utbildning i CSR-frågor och Berglund hävdar att de redan där 
får en möjlighet att föra en dialog för att kunna påverka utformningen av arbetet med CSR. 
Berglund poängterar att det är vid dessa utbildningsseminarier som det verkligen finns tillfälle 
att diskutera med Sandviks medarbetare. Även på Scandic har deras främsta intressentgrupp, 
medarbetarna, betydelse i CSR-arbetet. Mattsson berättar att medarbetarna på Scandic bidrar 
med nya idéer, vilket också anses vara en viktig anledning till att fortsätta att engagera 
medarbetarna.  Hon menar vidare att det är värt att fortsätta arbeta med CSR i och med att det 
finns ett engagemang hos personalen.   
 
Fabege för även dialoger med sina kunder, vilka i detta avseende är deras hyresgäster, för att i 
så stor utsträckning som möjligt kunna tillgodose deras önskemål och krav. Vidare menar 
både SAS och Fabege att myndigheter är en viktig intressent som de ständigt har en pågående 
dialog med i det dagliga arbetet. När det gäller leverantörerna anser Östman att det snarare är 
Fabege som framför önskemål, ställer krav och ser till att de uppfyller Fabeges villkor. Även 
andra företag i studien beskriver denna omvända ordning vad gäller leverantörerna. På samma 
sätt som kunderna ställer krav ställer även de krav på sina leverantörer. På Scandic hjälper 
däremot leverantörerna dem i utvecklingen genom att de kommer med nya idéer och 
exempelvis utvecklar nya produkter som Scandic får möjligheten att prova.  
 
Intressentgruppen investerare och aktieägare påverkar Fabege genom att de efterfrågar viss 
information och detta påverkar vilket fokus företaget har inom CSR. På Sandvik har 
aktieägarna möjlighet att påverka och ställa krav på de årliga mötena. Vidare har Sandvik 
även många fonder som riktar in sig mot etik och miljö, vilka är tämligen stora ägare i 
företaget, säger Berglund. För dessa fondägare har Sandvik särskilda träffar där det finns 
möjlighet att föra en dialog om företagets ansvarstagande. Vidare berättar Mattsson på 
Scandic att även organisationer som exempelvis Naturskyddsföreningen och Rädda Barnen 
påverkar företagets CSR-arbete. Detta menar Mattsson sker genom att de bidrar till ny 
kunskap och erfarenhet som är viktig för Scandics utveckling av CSR-frågor.  
 
På Öhrlings PricewaterhouseCoopers är det ofta en omvänd situation, i och med att de 
fungerar som kunskapskälla för sina intressenter. Företaget ligger dessutom ofta steget före 
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sina intressenter, vilket innebär att det istället är de som påverkar intressenterna istället för 
tvärtom. Andra företag, som är en av Öhrlings PricewaterhouseCoopers primära intressenter, 
söker exempelvis ofta upp dem för att få hjälp att gå vidare med sitt CSR-arbete. Med 
anledning av företagets långa erfarenhet och kunskap inom CSR berättar Enell att 
intressenterna lyssnar till dem. Han poängterar dock att de måste vara lyhörda för hur 
intressenterna arbetar, vad de gör och varför de arbetar med CSR-frågor. Enell menar att 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers fortfarande måste vara ödmjuka och exempelvis ta till sig 
bättre idéer, bättre lösningar eller undersöka om det finns en annan väg att gå. Hörnfeldt på 
Scania berättar vidare om företagets starka företagskultur över hur de ska arbeta med CSR-
frågor. Hon menar att det istället för intressenternas åsikter och krav är Scanias egen 
erfarenhet av CSR-arbetet som ligger till grund för utformningen av arbetet med dessa frågor. 
Däremot påverkar Scanias intressenter vad gäller rapporteringen av deras CSR-arbete och vad 
denna ska innehålla. Intressenterna påverkar, enligt Hörnfeldt, således inte Scanias sätt att 
arbeta eller deras prioriteringslista.  
 
 
4.4 Profil, image och rykte 

Alla de intervjuade företagen tror att deras image och rykte påverkas i en positiv bemärkelse 
av deras arbete med CSR. Scandic anser dock att deras image och rykte påverkas i mindre 
utsträckning än vad de önskar. Mattsson på Scandic tror däremot att imagen kan påverkas 
positivt i kretsar där personer är insatta i området. Hon tror inte att utvecklingen har kommit 
så långt att gästerna väljer hotell utefter hur pass mycket ansvar hotellet tar för miljön och 
samhället. SAS är inne på samma linje som Scandic och är inte säker på att kunderna väljer 
företaget tack vare deras arbete med CSR-frågor. Faktorer som flygbiljettens pris tror SAS 
istället har större inverkan i val av flygbolag än vad hållbarhetsarbetet har. Samtidigt tror SAS 
att det på sikt däremot kan bli en förändring, och att kunderna då i större utsträckning kommer 
att prioritera hållbarhetsarbete högre i val av flygbolag och transportmedel. Vidare har SAS 
genom sitt engagemang i CSR-frågor vunnit flera priser och utmärkelser, något som enligt 
Sillfors även har påverkan på företagets rykte och image. Framförallt hos de som arbetar med 
dessa typer av frågor och är insatta i CSR. Sillfors på SAS kallar det för en intern image, det 
vill säga att de som är verksamma inom samma bransch och är väl medvetna om SAS CSR-
arbete upplever företagets image och rykte som positiv.  
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers kopplar ihop företagets rykte och image med varumärket 
och menar att varumärket därför stärks av deras arbete med CSR-frågor. Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers påpekar att genom CSR-arbetet skapas det en positiv bild av 
företaget i samhället och att det generellt talas gott om företaget. Även Sandvik anser att 
denna typ av frågor är kopplade till varumärket.  Berglund på Sandvik menar att om de skulle 
välja att inte arbeta med CSR och därmed inte ta ett socialt och miljömässigt ansvar skulle det 
innebära en direkt negativ påverkan på företagets image och varumärke och deras CSR-arbete 
påverkar därför hur intressenterna uppfattar företaget. Enligt Östman bygger Fabeges CSR-
arbete upp ett förtroende till intressenterna och samhället som sedan kopplas till deras 
varumärke. Dessutom har arbetet med CSR även inneburit positiv publicitet för Fabege, bland 
annat genom att Fabege finns med i olika forum och har valt att satsa resurser på CSR. Den 
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positiva publiciteten tror Östman kan påverka Fabeges image och rykte positivt. Även Scania 
anser att deras rykte och image påverkas i positiv bemärkelse när deras CSR-arbete 
uppmärksammas i tidningar och medier, vilket i sin tur bidrar till att varumärket stärks.  
 
 
4.5 Legitimitet 

Flera av de undersökta företagen hävdar att CSR-arbetet skapar någon form av legitimitet för 
deras verksamhet. Öhrlings PricewaterhouseCoopers är övertygade om att deras CSR-arbete 
skapar legitimitet för företagets verksamhet. Legitimiteten skapas genom att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers visar att de bryr sig, att de tycker att CSR är viktigt och att deras 
ansvarsområde går utanför deras egen verksamhet. Östman på Fabege är inne på samma spår, 
då hon tror att deras CSR-arbete skapar förtroende för Fabege. Enligt Östman skapas 
legitimitet genom att CSR-arbetet redovisas öppet och även genom att arbetet med CSR visar 
att företaget tar ett större övergripande ansvar för sin verksamhet. Även Hörnfeldt på Scania 
tror att CSR-arbetet skapar legitimitet hos intressenterna, men däremot inte generellt hos 
allmänheten. Hon menar att i vilket avseende CSR-arbetet skapar legitimitet kopplas samman 
med vilka produkter eller tjänster som företaget producerar och erbjuder. Mattson på Scandic 
diskuterar också hur förväntningarna på företagens ansvarstagande skiljer sig mellan olika 
företag och branscher. Hon menar att det finns för lite tryck på dem som företag inom 
hotellbranschen. Då Scandic inte upplever att det finns särskilt höga krav från omgivningen 
försöker de istället ligga steget före och ställa högre krav på sig själva än vad deras omgivning 
gör. Mattsson på Scandic menar att det i framtiden kanske kommer se annorlunda ut och att 
omgivningen då kommer att kräva mer och att deras arbete med CSR på så sätt kan minimera 
eventuella risker.  
 
Enligt Sandvik finns det inte några legala krav från omgivningen att de ska arbeta med CSR 
eller redovisa arbetet. Däremot förklarar Berglund genom uttrycket license to operate att det 
framförallt är aktieägarna som ger Sandvik ett godkännande att bedriva verksamheten. På 
SAS är det den kunskap som finns bland ägare och investerare, som har ett eget intresse i 
koncernens CSR-arbete, som kan skapa legitimitet. På så vis kan CSR göra att SAS framstår 
som legitimt i relation till de aktörer som prioriterar dessa frågor. Men även det faktum att 
SAS medarbetare och kunder är väl insatta och har kännedom om CSR-arbetet kan leda till 
legitimitet att fortsätta arbeta med denna typ av frågor, säger Sillfors. 
 
 
4.6 Argument och de främsta drivkrafterna till att arbeta med CSR 

Många av företagen har liknande drivkrafter och samtliga uppger mer än en drivkraft till att 
arbeta med CSR-frågor. För Scandic är medarbetarna den främsta drivkraften till att bedriva 
ett CSR-arbete. Även Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetar med CSR-frågor mycket på 
grund av de nuvarande och framtida medarbetarna. Enell anser att medarbetare ska trivas på 
arbetsplatsen eftersom de då mår bra, vilket leder till att medarbetarna presterar bra på arbetet 
och att de även mår bra på fritiden. Även Scania anser att medarbetarna är en viktig drivkraft 
eftersom dessa tycker att det är viktiga frågor. De vill dessutom att medarbetarna ska känna 
sig stolta över företaget, vilket även Mattsson på Scandic påpekar. Ytterligare skäl till att 
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Scania har valt att arbeta med CSR-frågor är att det ligger ett stort intresse för detta hos 
investerare, men även för att det finns ett intresse från deras kunder.  
 
Vidare säger Hörnfeldt på Scania att även allmänheten har ett intresse eftersom produkterna 
finns och syns ute i vardagen. Hon menar att det handlar om att vårda relationen till sina 
intressenter. Fabege är inne på samma linje och förklarar att de bland annat lägger resurser på 
CSR för att de vill bygga upp goda relationer till sina nyckelintressenter och att de ska få ett 
förtroende för företaget. Fabege vill med sitt CSR-arbete både skapa en företagskultur och en 
relation till nyckelintressenterna som bygger på öppenhet, förtroende och sanningsenlighet. 
Vidare menar Berglund på Sandvik att även styrelsens och ledningens engagemang i dessa 
frågor är en stark drivkraft till att arbeta med CSR. Styrelsen och ledningen på Sandvik tycker 
att denna typ av frågor är viktiga och att det är viktigt att Sandvik arbetar med CSR-frågor. 
Om inte engagemanget för dessa frågor skulle finnas hos ledningens finns det, enligt 
Berglund, heller ingen framgång för arbetet internt.  
 
På Fabege är det främsta argumentet för att bedriva arbetet med CSR att det bidrar till ett 
ansvarsfullt företagande och en långsiktig lönsamhet. Med det menar Östman att Fabege tar 
ett moraliskt ställningstagande när de arbetar med CSR-frågor. Det finns även ett intresse att 
arbeta med denna typ av frågor och Fabege poängterar att om de ska bygga ett långsiktigt 
lönsamt företag måste de även ta hänsyn till andra aspekter än de rent ekonomiska. Ett av 
Sandviks främsta argument för att bedriva arbetet med CSR-frågor är enligt Berglund att det 
på lång sikt är positivt för företagets utveckling. CSR-arbetet grundar sig, enligt Berglund, 
hela tiden i ett långsiktigt tänkande. Han menar dock att det inte räcker att enbart fokusera på 
att tjäna så mycket pengar som möjligt utan att det finns krav och förväntningar framförallt 
från Sandviks ägare att företaget ska ta sitt ansvar. Även SAS menar att företagets CSR-arbete 
bottnar i en strävan efter en ekonomisk hållbar verksamhet. Scandic poängterar vidare att 
företaget kan spara kostnader genom sitt CSR-arbete. Företaget sparar kostnader genom att 
tänka miljövänligt, som exempelvis att vara medveten om energikostnader eller att sortera 
avfall genom att undvika höjda avfallskostnader i framtiden. Samtidigt anser Mattsson på 
Scandic att det kan generera fler affärer i och med att Scandics attraktivitet ökar, då hon tror 
att fler kommer att välja dem som samarbetspartners tack vare deras engagemang i CSR. 
Även Enell på Öhrlings PricewaterhouseCoopers menar att ytterligare en drivkraft är att det är 
lönsamt att arbeta med CSR och att CSR-arbetet i högsta grad har en ekonomisk koppling. 
Detta då företagets varumärke, rykte och image förbättras, vilket lockar nya kunder, skapar 
lojalitet till befintliga och attraherar nya medarbetare samtidigt som befintliga medarbetare 
trivs med att arbeta på företaget. Även företagets utgifter minskar genom att de blir mer 
effektiva i sitt arbete, men även då CSR-arbetet bidrar till minskade sjukskrivningar genom 
ökad friskvård. Enell menar vidare att det dock inte bara är lönsamt för företaget utan även för 
exempelvis miljön, samhället och kulturen. Även Scania hänvisar till den ekonomiska 
kopplingen och menar att de främsta drivkrafterna till att arbeta med CSR är att Scania vill 
vara ett bra och pålitligt företag som är lönsamt och med det även få nöjda ägare.  
 
Sillfors på SAS menar att då företaget ingår i flygbranschen, där det sker ett kontinuerligt 
arbete för att minska utsläppen, har miljöarbetet blivit ett viktigt arbetsområde för dem. Han 
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tror vidare att det genom att vara medveten om faktorer som kan ha en inverkan på miljön och 
att arbeta med hållbarhetsfrågor, på sikt är möjligt att skapa en värdetillväxt och stark 
konkurrenskraft. Detta genom att kontrollera sina risker och arbeta med ett ekonomiskt 
hållbart perspektiv. Även för Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Scania är riskhantering 
ännu en anledning till att arbeta med CSR-frågor. För Scania handlar det om att arbeta 
proaktivt och förebyggande och att hela tiden lära sig av sina misstag samt att identifiera sina 
brister. 
 
Flera av de undersökta företagen har svarat att ett argument för att arbeta med CSR-aktiviteter 
är att det skapar ett starkt varumärke. Scandic menar att CSR-arbetet är ett sätt att stärka 
varumärket på både lång och kort sikt. Vidare anser Öhrlings PricewaterhouseCoopers att 
CSR tillför ett mervärde som stärker varumärket. Hörnfeldt förklarar att Scanias 
kommunikation av sitt CSR arbete och att de tar CSR på allvar bidrar till att varumärket 
stärks.  
 
I Tabell 4.6 nedan sammanfattas respondenternas svar gällande drivkrafter till att arbeta med 
CSR. 
 
 
 

Drivkrafter Scandic    SAS Sandvik Fabege Öhrlings Scania 

Medarbetare X X   X X 

Kunder  X    X 

Investerare      X 

Ledning   X    

Ägare   X   X 

Allmänheten      X 

Lönsamhet X X   X X X X 

Miljö  X     

Attraktivitet X    X  

Varumärket X    X X 

Spara kostnader X    X  

Förtroende    X   

Konkurrenskraft X X     

Publicitet X      

Riskhantering  X   X X 

Lojalitet     X  

Goda relationer  
till nyckel-
intressenter 

   X   

Långsiktigt 
tänkande 

X X X X   

 
Tabell 4.6: Drivkrafter till att arbeta med CSR 
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4.6.1 CSR-arbetets följder 

Respondenterna redogjorde för flera olika positiva aspekter av CSR-arbetet. För Scandic 
medför CSR-arbetet möjligheten att synas och få publicitet, knyta kontakter och att det på så 
vis är ett sätt att marknadsföra företaget. Enligt Sillfors på SAS innebär CSR-arbetet att 
individer tar större ansvar i företaget. Han menar att CSR-arbetet medför ökad kunskap som i 
sin tur leder till ökat ansvar, vilket i slutändan miljön gynnas av. Scandic, Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, Scania och Sandvik påpekade att CSR-arbetet har positiva följder 
internt genom tillfredsställda medarbetare. Vidare säger Mattsson på Scandic att CSR-arbetet 
bidrar till en positiv gemenskap inom Scandic och att medarbetarna kan identifiera sig med 
företagets värderingar och känner sig stolta över företaget. Trivseln bland medarbetarna och 
känslan av stolthet att tillhöra företaget tas även upp av Scania som en positiv följd av CSR-
arbetet. Sandvik berättar vidare att CSR-arbetet har fått en stor genomslagskraft internt. På 
Sandvik benämns CSR internt fair play, som är en av företagets viktigaste och grundläggande 
värderingar. Dessa värderingar bidrar även till attraktivitet hos potentiella medarbetare, då 
många väljer att arbeta på Sandvik eftersom de är tydliga med de här frågorna. Även Scania 
och Öhrlings PricewaterhouseCoopers menar att CSR-arbetet attraherar nya medarbetare.  
 
Att Öhrlings PricewaterhouseCoopers satsar resurser på CSR bidrar även till högre 
trovärdighet för företaget, vilket gör att de även av kunderna, finanssektorn och samhället 
betraktas som det goda företaget. På Fabege anser Östman att deras arbete med CSR stärker 
företagets anseende och förtroende, eftersom Fabege då visar att de bedriver verksamheten 
med ett långsiktigt perspektiv. Östman menar att det även är positivt att företagets CSR-arbete 
kan användas i marknadsföringen. Enell på Öhrlings PricewaterhouseCoopers menar att CSR-
arbetet medför att varumärket stärks. På Scania bidrar CSR-arbetet till ökad lönsamhet. 
Istället för att satsa på kommunikation och information om företagets CSR-arbete menar 
Scania att de har ett helhetsperspektiv, som går ut på att göra rätt prioriteringar och att de 
ständigt arbetar efter att förbättra sig inom dessa områden, vilket har lett till att Scania är ett 
lönsamt företag idag. Vidare menar Öhrlings PricewaterhouseCoopers att CSR-arbetet även 
medför att starkare relationer till kunderna byggs upp, vilket leder till lojalitet, samtidigt som 
det även skapar nya relationer till nya kunder. Sandvik nämner också denna koppling till 
kunderna. Dels ställer kunderna krav på Sandvik precis som Sandvik ställer krav på sina 
leverantörer. Det betyder samtidigt att kunder väljer att göra affärer med Sandvik tack vare att 
deras värderingar stämmer överens med varandra, säger Berglund.   
 
När det gäller negativa konsekvenser av företagens CSR-arbete svarar de flesta att det är svårt 
att se något som är direkt negativt. Scandic svarar exempelvis att de inte ser något negativt 
med sitt CSR-arbete utan att det bara har positiva följder för företaget. Precis som Scandic ser 
inte heller SAS några direkta negativa konsekvenser av CSR-arbetet utan att det snarare har 
positiva följder på både kort och lång sikt. Berglund på Sandvik har också svårt att se någon 
tydlig negativ konsekvens med CSR-arbetet. Han säger att det kostar pengar att driva denna 
typ av frågor men att det samtidigt är en väl värd investering. Varken Scandic eller Fabege 
uppger att de ser CSR-arbetet som en kostnad. De menar att de genom sina CSR-arbeten ofta 
arbetar förebyggande, vilket även är ett sätt att förebygga kostnader.  
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5. ANALYS 

 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med utgångspunkt från den teoretiska 

referensramen och uppsatsens syfte.  

 
 
5.1 Varför CSR?  

En av uppsatsens problemformuleringar är att undersöka varför företag frivilligt väljer att 
lägga tid och finansiella resurser på CSR-aktiviteter. Det kan finnas många olika anledningar 
till varför företag väljer att arbeta med CSR och i detta avsnitt diskuteras de skäl som 
framkommit i studien kopplat till den teoretiska referensramen.  
 
 
5.1.1 Företagens ansvar i samhället 

Enligt Carrolls CSR-pyramid (1991) är företagens olika ansvarsområden i samhället 
uppdelade i ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar. I undersökningen framgick 
det att två företag anser att företagens ansvar i samhället innefattas av det ekonomiska 

ansvaret, varav ett nämnde det som sitt huvudsyfte. Dessa företag menar att företagen har ett 
ansvar gentemot aktieägarna genom att vara lönsamma. Det kan betyda att dessa företag 
arbetar med CSR framförallt för att det är ett sätt att öka lönsamheten och ge avkastning på 
aktieägarnas investeringar. Detta kan kopplas till CSR-kritikern Friedman som förespråkar det 
traditionella ekonomiska synsättet där företagens enda ansvar är att maximera ägarnas vinst 
(Moir, 2001). Då det ekonomiska ansvaret är en förutsättning för företagens överlevnad kan 
det tyckas självklart att samtliga företag ska svara att detta ansvarsområde är grundläggande 
och av den anledningen kan företagen ha utelämnat denna faktor. Det kan även tyda på att 
dessa företag anser att arbetet med CSR ska bidra med mer än en ökad lönsamhet.  
 
Efter det ekonomiska ansvaret följs enligt CSR-pyramiden det juridiska ansvaret (Carroll, 
1991). Här var det endast ett företag som svarade att företagets ansvar i samhället är att 
respektera och följa de lagar och internationella normer som finns. Med stor sannolikhet 
instämmer även de övriga företagen i att det är viktigt att följa de givna lagar och regler som 
finns i samhället där företagen är verksamma eftersom de annars bryter mot lagen. Även det 
juridiska ansvaret kan således tyckas vara en självklarhet för företagen. Dock kan inte det 
juridiska ansvaret anses vara en anledning till att företag väljer att arbeta med CSR, eftersom 
CSR-arbetet är ett frivilligt ställningstagande som går utöver lagen. Det är först i den tredje 
nivån i pyramiden som det därför är möjligt att se en tydlig koppling till CSR och som 
grundar sig i ett frivilligt ansvarstagande. Detta område innefattas av det etiska ansvaret, 
vilket betyder att företaget tar ett ansvar utöver vad lagen kräver (Carroll, 1991). Samtliga 
företag svarade att de anser sig ha ett ansvar som tar hänsyn till samhällets normer och 
förväntningar men som samtidigt inte är lagstadgade. Ett tydligt exempel på etiskt ansvar är 
då flera företag beskriver företags ansvarsroll för sina medarbetare. Det finns lagar och regler 
som bestämmer hur företagen ska förhålla sig gentemot sina medarbetare. Men det är först när 
företagen tar till åtgärder utöver lagen, som 
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exempelvis utbildningar, friskvård och dialoger med medarbetarna, som de tar ett etiskt 
ansvar gentemot denna intressentgrupp. Samhället ställer krav på företagen att de ska 
behandla sina medarbetare etiskt korrekt och ta hänsyn till medarbetarnas välmående. Dessa 
krav från omgivningen är inte lagstadgade utan förväntas uppfyllas ur ett moraliskt 
perspektiv. Genom att företag tar ansvar för sina medarbetare respekterar och skyddar de 
denna intressentgrupps moraliska rättigheter. Samhällets krav att agera etiskt gör att företag 
måste ta hänsyn till dessa för att undvika att bli anklagade för att inte agera etiskt riktigt. Ett 
oetiskt agerande kan även innebära långsiktiga negativa effekter för företaget, som 
exempelvis ett försämrat rykte och minskad attraktivitet hos intressenterna. Därför kan det 
etiska ansvarstagandet vara ytterligare skäl till att företagen engagerar sig i CSR-frågor. 
 
Det sista ansvarsområdet i CSR-pyramiden behandlar det filantropiska ansvaret som till 
skillnad mot etiskt ansvar inte förväntas ur ett moraliskt perspektiv från samhället (Carroll, 
1991). Det betyder att det inte är ett krav från omgivningen utan snarare en önskan och 
företagen anses inte vara oetiska om de inte infriar samhällets önskan. I empirin framgår att 
det enda företaget som agerar filantropiskt är Scandic som exempelvis serverar mat till 
hemlösa, låter medarbetarna besöka barnsjukhus samt att de lånar ut lokaler kostnadsfritt till 
föreningar. Det betyder att Scandic satsar på att engagera medarbetarna att under sin lediga tid 
delta i olika sociala program. Detta kan vara ett sätt att skapa engagemang inom företaget då 
företaget uppmuntrar sina medarbetare till att göra något gott. Det kan i sin tur skapa 
ansvarsfullhet och en känsla av tillfredställelse av att kunna bidra med något till samhället. 
Eftersom de inte kommunicerar arbetet externt kan det tolkas som att avsikten inte är att 
stärka varumärket eller relationen till andra intressenter förutom till medarbetarna och 
samhället. När företag väljer att engagera sina medarbetare kan det istället syfta till att skapa 
en företagskultur med ansvarfulla värderingar som medarbetarna kan identifiera sig med. Att 
vårda relationen till medarbetarna och samhället och ta ett filantropiskt ansvar kan således 
vara ännu en orsak till att företag arbetar med CSR. 
 
Det är däremot inget av företagen i undersökningen som nämner att de tar ett filantropiskt 
ansvar genom att skänka pengar till välgörenhetsprogram. Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
och Sandvik menar att det inte är deras roll att skänka pengar till välgörenhet och att det 
därför inte ingår i deras CSR-arbete eller tillhör deras ansvarsområde. I enlighet med kritiken 
mot CSR menar Sandvik att välgörenhet har en koppling till PR. Berglund på Sandvik tror 
inte att det finns något företag som skänker pengar utan att ha en baktanke om att det ska 
påverka verksamheten positivt. Men då PR kan sägas drivas av en kortsiktig ekonomisk 
vinning bör det inte heller höra samman med filantropiskt arbete. Filantropi innebär istället att 
företaget inte endast har lönsamheten som skäl till att engagera sig i dessa frågor utan på olika 
sätt vill bidra till samhällets välmående genom sociala aktiviteter. Det betyder att syftet 
bakom välgörenhetsarbetet kan vara avgörande för huruvida välgörenhetsarbetet kommer att 
uppfattas som PR eller ett filantropiskt handlande. Om företaget kommunicerar sitt 
välgörenhetsarbete externt syftar det oftast till att stärka varumärket och därigenom öka 
lönsamheten. När välgörenhetsarbetet kommuniceras kan det således ses som ett PR-arbete 
eftersom det då inte avser att bidra med mer än kortsiktig ekonomisk vinning.  
 



33 

 

En annan anledning till att företagen inte väljer att framhäva välgörenhet i sitt CSR-arbete kan 
vara att det är svårt att hitta en tydlig koppling till företagets verksamhet. Det vill säga att 
ändamålet som företaget satsar finansiella medel på bör ha ett samband med företagets 
verksamhet. Det för att intressenterna ska kunna förstå varför företaget engagerar sig i just 
detta ändamål. Om det inte finns någon förståelse hos intressenterna skulle det kunna innebära 
att den positiva effekten av att skänka pengar till välgörenhet uteblir för företaget. Det kan 
även handla om att företagen anser att det finns andra tillvägagångssätt än välgörenhetsarbete, 
genom vilka de kan förebygga sin negativa inverkan på samhället eller ta konsekvenserna av 
företagets verksamhet. Finansiella resurser kan exempelvis läggas på att utveckla miljövänliga 
sätt att framställa produkterna på men även att erbjuda miljömedvetna produkter. Vidare 
skulle det kunna förklaras i att det inte ställs några krav från samhället att skänka pengar till 
välgörande ändamål och därmed kan företagen uppleva att det inte är deras ansvarsområde.  
Avslutningsvis kan det konstateras att endast ett av företagen i studien nämner att de är 
verksamma i aktiviteter som innefattas av Carrolls (1991) definition av filantropiskt ansvar. 
Det kan betyda att företagen engagerar sig i CSR-frågor för att i första hand påverka företaget 
positivt och inte samhället i stort. 
 
 
5.1.2  Intressenter 

Enligt intressentteorin behöver företag identifiera de intressenter som är av vikt för deras 
verksamhet samt ta hänsyn till och anpassa sig efter intressenternas krav och behov. Det med 
anledning av att intressenterna påverkar företagets verksamhet och dess överlevnad (Löhman 
& Steinholtz, 2003). I enlighet med teorin anser företagen i studien att intressenterna har 
påverkan på deras verksamhet och arbetet med CSR. 
 
Däremot var det två företag som svarade att deras intressenter inte har någon större inverkan 
på företagens CSR-arbete. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har valt en annan inriktning till 
skillnad mot övriga respondenter då de erbjuder kunskap om CSR gällande exempelvis 
revision och rådgivning. På så sätt är CSR en del av deras tjänsteutbud. När företag väljer att 
sälja och erbjuda sin kunskap om CSR till andra intressenter är det viktigt att de själva föregår 
med gott exempel och har ett välutvecklat CSR-arbete. Genom att själva arbeta med CSR 
internt ökas företagets trovärdighet gentemot de aktuella intressenterna eftersom de framstår 
som förebilder. Strävan efter att skapa trovärdighet kan därför vara en förklaring till att 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers väljer att arbeta med CSR, snarare än att anpassa sig efter 
intressenternas krav. Att CSR skapar trovärdighet bekräftar även företaget genom att det 
nämns som en positiv följd av CSR-arbetet. När Öhrlings PricewaterhouseCoopers använder 
sig av sina kunskaper inom CSR på detta sätt kan det även visa på en ekonomisk drivkraft att 
arbeta med CSR. Det eftersom företaget tjänar pengar genom att informera och sälja sin 
kunskap om CSR till externa intressenter. Vidare menade Scania att det är företagets egen 
erfarenhet av CSR-arbetet som ligger till grund för utformningen av arbetet med dessa frågor. 
Precis som Öhrlings PricewaterhouseCoopers anser de sig ha mycket egen kunskap och 
information inom ämnet, vilket visar på att de kan förlita sig på den kunskapen och 
erfarenheten istället för att vara påverkade av intressenternas intressen. 
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Kunder 

Vid identifieringen av företagens främsta intressenter nämns kunder som en primär 
intressentgrupp. Det kan förklaras genom att de undersökta företagen menar att kunderna 
ställer krav på deras verksamhet. Genom att ta hänsyn till deras önskemål och krav kan de 
vårda och stärka relationerna till denna intressentgrupp och CSR-arbetet kan därför vara ett 
sätt att tillgodose kundernas behov. En god relation till de befintliga kunderna kan i sin tur 
påverka företaget positivt genom att exempelvis skapa god lönsamhet. Detta då det är mer 
lönsamt att vårda relationerna till de befintliga kunderna än att försöka attrahera nya kunder 
till företaget. Det är således mer lönsamt att ha lojala kunder då intäkterna kan öka samtidigt 
som kostnaderna för marknadsföringen kan begränsas. Att företagen väljer att rikta sitt CSR-
arbete gentemot kunderna skulle därför kunna förklaras i att de vill bygga en god relation till 
denna intressentgrupp, som kan gynna företaget i ett långsiktigt perspektiv.  
 
Medarbetare och potentiella medarbetare 

De undersökta företagen anser även att medarbetarna är en viktig intressentgrupp som har en 
stor påverkan på CSR-arbetet. Det kan ha sin grund i att om företagen inte tar ansvar för sina 
medarbetare kan det leda till flera negativa konsekvenser, som exempelvis bristande 
engagemang, sjukfrånvaro, uppsägningar samt att medarbetarna sprider sina negativa 
erfarenheter vidare. Dessutom utgör medarbetarna grundstommen i ett företag då de är 
nödvändiga i det dagliga arbetet samtidigt som de ofta representerar företaget utåt i olika 
sammanhang. Scandic poängterar exempelvis vikten av att medarbetarna uppmärksammas för 
företagets framgång. De menar att medarbetarna är tydliga kulturbärare och att deras 
välmående och engagemang även förs vidare till hotellgästerna genom att de får ett positivt 
bemötande av hotellets personal. Däremot kan medarbetarnas välmående och engagemang 
vara av ännu större vikt för Scandic då de är ett tjänsteföretag och medarbetarnas arbete är 
viktigt för hur tjänsten kommer att uppfattas. Medarbetarna är således företagets ansikte utåt 
eftersom de har direktkontakt med kunden och är delaktiga då tjänsten produceras och 
konsumeras. Detta gäller även andra företag där medarbetarna har mycket kontakt med 
kunden. 
 
Studien visar att majoriteten av de undersökta företagen tar hänsyn till kraven och önskemålen 
genom att föra dialoger med sina medarbetare. Fabege har exempelvis en skyddskommitté 
som för en dialog med medarbetarna och kan lyfta fram frågor som rör dem. Sandvik påpekar 
att en dialog förs redan vid utbildningen i CSR-frågor och att medarbetarna på så sätt kan 
påverka utformningen av arbetet med CSR. Genom sådana dialoger får företagen även 
möjlighet att erhålla information om medarbetarnas förväntningar gentemot företaget och 
förslag på hur de skulle kunna utveckla sitt CSR-arbete. Det behövs dock inte alltid föras en 
dialog med medarbetarna utan det finns även outtalade krav från medarbetarna om att 
företaget ska tillhandahålla en viss standard vad gäller god arbetsmiljö. Medarbetare förväntar 
sig således att företagen ska erbjuda en god arbetsmiljö och uppfylls det inte kan det leda till 
negativa konsekvenser för företaget, vilka tidigare har diskuterats. Risken för dessa negativa 
konsekvenser och då medarbetarna har stor inverkan på företagens verksamhet kan förklara 
varför företag väljer att arbeta med CSR och anpassa sig efter denna intressentgrupp. 
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Vidare visar studien att endast ett av företagen anser att även potentiella medarbetare är en 
viktig intressentgrupp för företagens CSR-arbete. Däremot visar studien att flera företag anser 
att möjligheten att kunna attrahera nya medarbetare är en positiv följd av att arbeta med CSR. 
Anledningen till att företagen arbetar med CSR kan därför indirekt vara att bli attraktiva på 
arbetsmarknaden. Det kan dessutom innebära att när företaget kommunicerar sina ansvarsfulla 
värderingar attraherar de nya medarbetare med samma värderingar och är därmed engagerade 
och lojala. 
 
Företagen i studien anser det vara viktigt att integrera CSR i det dagliga arbetet, uppföra 
policys och riktlinjer samt informera medarbetarna om CSR-arbetet. En förklaring till att de 
arbetar med CSR på detta sätt kan vara att företagen syftar till att skapa en stark företagskultur 
som präglas av gemensamma värderingar. En stark företagskultur kan i sin tur bidra till att få 
personalen att stanna kvar inom företaget och känna större samhörighet tack vare att de har 
gemensamma värderingar. Det leder även till att medarbetarna knyter ett starkare band till 
företaget. Att skapa en stark företagskultur med gemensamma värderingar kan således vara 
ytterligare ett skäl till varför företagen väljer att arbeta med CSR.  
 
Sammanfattningsvis kan det antas att CSR-arbetet kan vara ett sätt att vårda relationen till 
medarbetarna. Detta då det bidrar till att få engagerade och välmående medarbetare som 
presterar väl. Men även med anledning av att det är viktigt att de kan identifiera sig med 
företagets värderingar och på så sätt även känna sig stolta över företaget, vilket kan bidra till 
att skapa starkare band till företaget. Scandic och Scania stärker denna uppfattning då de 
menar att en av anledningarna till att de arbetar med CSR-frågor är att få medarbetarna att 
känna sig stolta över företaget. 
 
Ägare och investerare 

Flera av de undersökta företagen uppgav att ägarna är en viktig intressentgrupp. Fabege 
menar exempelvis att aktieägarna efterfrågar viss information och detta påverkar vilket fokus 
företaget har inom CSR. Då ägarna ställer krav på avkastning på deras investeringar innebär 
det att företaget måste ta hänsyn till ägarnas krav och behov. Ägarna kan dock även ha andra 
krav. Sandvik exempelvis har fonder som riktar sig mot etik och miljö som stora ägare i 
företaget. Dessa ställer krav på att Sandvik tar ett etiskt och miljömässigt ansvarstagande. Av 
den anledningen för företaget även en dialog med dessa fondägare om företagets ansvars-
tagande för att få reda på deras önskemål och krav samt för att kunna uppfylla kriterierna för 
att anses vara etiska och miljömässiga. Ägarna har även en viss makt då de tillhandahåller 
finansiella medel till företaget, vilket betyder att om företaget inte tillgodoser ägarnas behov 
kan det innebära att de riskerar att förlora investeringar. Det är således viktigt att företagen 
vårdar relationerna till ägarna då de har stor inverkan på verksamheten och är beroende av de 
finansiella medel som ägarna tillhandahåller. 
 
Två av företagen i undersökningen har inte nämnt ägarna som en viktig intressentgrupp. 
Anledningen till det kan vara att de anser att ägarna är självklara intressenter och att de 
därmed inte behöver nämnas som en viktig intressentgrupp, åtminstone inte gällande CSR 
arbetet. En annan förklaring kan vara att företagen har friheten att agera relativt självständigt 
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från ägarna när det gäller CSR-arbetet och andra intressentgrupper blir därmed av större vikt. 
Även dessa företags ägare har således med stor sannolikhet ett intresse i företagets lönsamhet 
men möjligtvis inte vad gäller utformningen av företagens CSR-arbete. 
 
Investerare är en intressentgrupp som är av vikt för hälften av företagen, då de precis som 
ägarna tillhandahåller finansiella medel för företagens verksamhet. Fabege menar exempelvis 
att precis som aktieägarna efterfrågar investerare viss information och påverkar därmed vilket 
fokus företaget har inom CSR. Om investerarna prioriterar ansvarsfulla värderingar kan det 
för företagen vara angeläget att informera denna intressentgrupp om CSR-arbetet. Denna 
information om företagets CSR-arbete kan vara av vikt för investerarna eftersom de behöver 
beslutsunderlag för eventuell investering i företaget. Det kan även attrahera investerare som 
värdesätter ansvarsfulla värderingar att göra investeringar i verksamheten. Genom att 
informera, men även ta hänsyn och anpassa sig till investerarnas värderingar skulle det kunna 
bidra till att företagen utökar sina finansiella medel. Det kan således vara viktigt att vårda 
relationerna, men även försöka attrahera nya investerare eftersom de bidrar med finansiella 
resurser som kan vara nödvändiga för verksamhetens utveckling. De företag som inte nämner 
investerare som en viktig intressentgrupp anser möjligen att deras investerare inte har ett 
större intresse i denna typ av frågor. Därför ser de förmodligen inte heller några betydande 
fördelar med att rikta sitt CSR-arbete mot denna intressentgrupp eftersom det eventuellt inte 
påverkar deras möjlighet att erhålla investeringar. 
 
Leverantörer och samarbetspartners 

Vidare är leverantörerna en viktig intressentgrupp för flera av företagen i studien. Ett av 
företagen anger leverantörernas påverkan på utvecklingen av deras CSR-arbete genom att de 
kommer med nya idéer och utvecklar nya produkter. Intressentteorin menar, som tidigare 
nämnts, att företag behöver anpassa sig och ta hänsyn till intressentgruppernas krav och behov 
(Löhman & Steinholtz, 2003). I detta fall handlar det dock snarare om ett samarbete, där 
leverantören syftar till att hjälpa företaget att utveckla CSR-arbetet. Det kan bero på att de vill 
stärka och vårda relationen till företaget. Till skillnad mot de tidigare diskuterade 
intressentgrupperna, som ställer krav på företagen, går det här även att se en omvänd situation 
genom att företagen ställer krav på sina leverantörer. I studien framkommer det att 
leverantörer och affärspartners väljs utefter deras värderingar. En orsak till att det är viktigt att 
leverantörerna har samma värderingar kan vara att företagen vill kunna bevara sitt rykte. Om 
ett företag skulle anlita en leverantör eller samarbeta med en aktör som agerar oetiskt, 
exempelvis genom att använda sig av barnarbete, kan det skada företagets rykte. Detta kan ha 
ännu större konsekvenser om företaget redan har gått ut med att de är ansvarsfulla och har ett 
etiskt förhållningssätt i verksamheten. Det genom att företaget uppfattas som oärligt och inte 
uppfyller sina löften. Om de kontrollerar och ställer krav på sina leverantörer och 
samarbetspartners kan de förebygga detta problem och undvika att hamna i en sådan negativ 
situation. Leverantörerna och samarbetspartners är således av vikt eftersom de kan ha en 
negativ påverkan på företaget om de inte uppfyller kraven på att agera ansvarsfullt. 
Avslutningsvis kan det konstateras att företagen inte arbetar med CSR för att anpassa sig efter 
kraven från leverantörer och samarbetspartners. Däremot är det av vikt att samarbeta med 
aktörer som har ett etiskt förhållningssätt eftersom de annars kan påverka företagen negativt. 
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Myndigheter 

SAS och Fabege nämner även myndigheterna som en viktig intressentgrupp som har påverkan 
på CSR-arbetet. Ett skäl till det kan vara att SAS verksamhet har direkt negativ miljöpåverkan 
genom utsläpp. Eftersom de bidrar till en negativ miljöpåverkan behöver de kontinuerligt 
hålla myndigheterna informerade om deras miljöpåverkan. Med anledning av att 
myndigheterna har en tydlig inverkan på deras verksamhet kan det förklara varför denna 
intressentgrupp är viktig i deras CSR-arbete. Även Fabege har svarat att myndigheter är en 
viktig intressent eftersom de har en påverkan på Fabege i det dagliga arbetet. Det skulle 
exempelvis kunna ha sin förklaring i att de vid ny- och ombyggnationer av deras lokaler 
behöver tillstånd från myndigheter att utföra dessa. Därför kan en god relation med 
myndigheterna vara viktig för Fabege och CSR-arbetet kan således vara ett sätt att stärka 
relationen till denna intressentgrupp.  
 
Samhället  

Samhället ses som en viktig intressentgrupp hos två företag. Med tanke på utvecklingen av 
företagens CSR-arbete går det däremot att se att även övriga företag påverkas av samhället 
genom att fokuseringen har förändrats över tid. Flera företag beskriver att deras arbete med 
CSR har börjat med fokus på miljön för att senare övergå till att även innefatta etiska 
frågeställningar. Studien tyder på att fokuseringen återigen har gått tillbaka till miljöfrågor, 
vilket skulle kunna förklaras i den senaste tidens fokusering på miljön och klimatförändringar. 
Att många väljer att ändra inriktning inom CSR-arbetet och utöka sitt ansvarsområde kan 
betyda att de har anpassat sig till samhällets förändringar och de krav som ställs från 
samhället. Om företagen inte tar hänsyn till kraven från samhället kan det innebära att de 
anklagas för ett oetiskt beteende som leder till negativ publicitet. Att företagens verksamheter 
på så sätt kan påverkas negativt kan vara en förklaring till att de arbetar med CSR. 
 
Förutom allmänheten kan även närboende av företagens produktionsanläggningar ha ett 
intresse av företagets verksamhet vad gäller miljöfrågor, eftersom företagens utsläpp kan ha 
en påverkan på dessa. Av den anledningen är det av vikt att hålla denna intressentgrupp 
informerad om företagets CSR-arbete. Ett av företagen nämner även detta som ett skäl till att 
de riktar sitt CSR-arbete till den närmaste omgivningen av företagets produktionsanläggning. 
En annan förklaring till att företaget vill vårda relationen till denna intressent kan vara att de 
annars kan ha invändningar mot deras verksamhet och på så sätt motarbeta den. Detta skulle 
även kunna leda till att företaget får negativ publicitet, vilket som tidigare diskuterats kan leda 
till negativa konsekvenser för företaget.   
 
Ett av företagen menar även att frivillighetsorganisationer som exempelvis Rädda Barnen och 
Naturskyddsföreningen har inverkan på deras CSR-arbete med anledning av att dessa bidrar 
med ny kunskap och erfarenhet till utvecklingen av företagets CSR-frågor. Bortsett från att 
företaget använder denna intressent som kunskapskälla kan ytterligare en orsak till att denna 
intressent är av vikt för företaget vara att företagets CSR-arbete upplevs mer trovärdigt och 
tillförlitligt om de engagerar sig i frivillighetsorganisationer. Detta då dessa organisationer är 
engagerade i CSR-frågor och har värderingar som överensstämmer med ett genuint CSR-
arbete, vilka företaget sedan kan kopplas samman med. Dessutom kan det även leda till att 
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omgivningen uppfattar företaget som ansvarstagande, då de engagerar sig och samarbetar med 
frivillighetsorganisationer. 
 
  
5.1.3 Profil, image och rykte 

Studien visar att samtliga företag tror att deras image och rykte påverkas i en positiv 
bemärkelse av deras arbete med CSR, vilket även framhävs i teorin. Exempelvis menar 
Löhman och Steinholtz (2003) att CSR-aktiviteter kan hjälpa företag att skapa ett gott rykte 
och en konkurrenskraftig image för sina produkter och det egna varumärket. En fördelaktig 
image och ett gott rykte kan vara en värdefull tillgång som kan bidra till att företagen får en 
konkurrenskraftig position på marknaden och på så sätt särskiljer sig från sina konkurrenter. 
Detta kan vara ytterligare en anledning till att företagen i studien arbetar med CSR-frågor.  
 
Majoriteten av företagen kopplar image och rykte till varumärket, som stärks genom deras 
sociala och miljömässiga ansvarstagande. Att företagen gör denna koppling till varumärket 
skulle kunna förklaras i att det finns ett samband mellan företagets profil, image, rykte och 
varumärke. Företaget skapar sig en profil genom att arbeta med CSR, vilket kan bidra till en 
positiv image hos intressenterna. Det kan i sin tur skapa ett gott rykte för företaget och deras 
verksamhet, vilket gör att det immateriella värdet ökas och därmed stärks det egna 
varumärket. Att företag anser att CSR-arbetet stärker varumärket kan därmed förklara varför 
de väljer att integrera ansvarsfulla värderingar i sin verksamhet. Samtidigt kan detta stärkas av 
studiens resultat som visar att flera företag ser varumärket som en positiv följd av CSR-
arbetet och ett skäl till varför de arbetar med det.  
 
Enligt teorin kan företag utföra egna regleringar och kontroller för att undvika att företagets 
image försämras (Hill, 2006). Detta kan ses som en form av riskhantering, vilket innebär att 
CSR-arbetet kan vara ett sätt att förebygga framtida problem. Två av företagen påvisar att 
CSR-arbetet till viss del handlar om riskhantering, vilket betyder att riskbedömningar görs, 
policys utformas och förbättringsmål sätts upp. I studien framkommer det även indirekt att 
flera företag arbetar på detta sätt, då de utför kontroller av att verksamheten arbetar utefter de 
uppsatta riktlinjerna och policyerna. Det kan tyda på att de arbetar förebyggande för att kunna 
vara beredda på eventuella framtida behov och krav från intressenterna. Två av företagen 
påpekar även att de inte tror att deras CSR-arbete påverkar kunderna att välja företaget idag 
men att kraven och behoven i framtiden kan tänkas öka och av den anledningen arbetar 
företagen förebyggande med CSR.  
 
Studien visar även att ett företag anser att deras CSR-arbete bidrar till att bygga upp ett 
förtroende till intressenterna och samhället som sedan kan bidra till att stärka deras 
varumärke. Enligt Aqueveque (2005) är förtroende nära kopplat till pålitlighet och skapas av 
de värderingar och principer som ett företag har vid utbytet med en intressent. Om företag har 
etiska och ansvarsfulla värderingar i sitt handlande och i sin verksamhet kan det i sin tur öka 
uppfattningen om företaget som pålitligt. När företaget uppfattas som pålitligt kan det bidra 
till att skapa ett förtroende till intressenterna, vilket kan leda till att relationerna mellan 
företaget och dess intressenter kan stärkas. Samtidigt kan förtroendet även bidra till att nya 
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relationer byggs. Flera företag menar att CSR-arbetet leder till att deras relationer till 
intressenterna stärks och vårdas. Då förtroende är en förutsättning för att skapa goda 
relationer kan det betyda att fler företag upplever att deras CSR-arbete kan bidra till ökat 
förtroende även om det inte uttalas. Genom att få ett ökat förtroende från intressenterna kan 
relationer stärkas och nya byggas samtidigt som varumärket kan stärkas. Intressenternas 
uppfattningar om företaget kan således ha inverkan på företagets image och rykte. Om 
företagen exempelvis inte tar ansvar över sina medarbetare kan det leda till flera negativa 
konsekvenser så som bristande engagemang, sjukfrånvaro, uppsägningar samt att 
medarbetarna sprider sina negativa erfarenheter vidare. Dessa konsekvenser kan tillsammans 
leda till att företaget får ett försämrat rykte som även kan leda till att företagen inte kan 
attrahera potentiella medarbetare till företaget, vilket kan vara ett skäl till att företag arbetar 
med CSR.  
 
 
5.1.4 Legitimitet 

Legitimitet uppstår när företagets värderingar stämmer överens med samhällets rådande 
värderingar. Företag tilldelas legitimitet av intressenterna när deras handlingar, värderingar 
eller målsättningar godkänns av omgivningen och på så sätt accepteras företagets verksamhet 
(Ljungdahl, 1999). Studien visar att flera av företagen tror att CSR-arbetet skapar någon form 
av legitimitet för deras verksamhet. En förklaring som ges är att arbetet med CSR redovisas 
öppet i form av hållbarhetsrapporter. Att företagen redovisar hur de arbetar med CSR-frågor 
kan bidra till att de av omgivningen upplevs som trovärdiga och att det på så sätt skapas 
legitimitet. Om företagen visar att de är ansvarstagande enligt samhällets rådande värderingar 
kan det bidra till att de blir mer accepterade av omgivningen. CSR-aktiviteterna går dessutom 
utanför företagens ansvarsområden och är ett frivilligt ansvarstagande som ger positiva 
konsekvenser i samhället och inte enbart till företagen. Av den anledningen kan arbetet med 
CSR leda till legitimitet för företagens verksamheter. Samtidigt visar studien att flera företag 
tror att legitimitet är kopplat till företagets verksamhet och vilken bransch de är verksamma i. 
Bidrar företagets verksamhet eller produkter till att exempelvis miljön tar skada kan kraven på 
att arbeta med CSR vara större från samhället. Det kan därför vara mer angeläget för dessa 
företag att legitimera sin verksamhet genom olika CSR-aktiviteter. Ett flertal företag nämner 
dock att kraven från samhället kan tänkas öka i framtiden även på företag eller branscher som 
det idag inte ställs särskilt höga krav på. Det gör att det kan vara fördelaktigt och viktigt för 
samtliga företag att tänka långsiktigt för att i framtiden kunna tillgodose intressenternas 
framtida krav. CSR-arbetet kan således vara ett sätt för företagen att framstå legitimt i ett 
långsiktigt perspektiv.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att trots att CSR-arbetet skapar legitimitet för 
företagens verksamheter arbetar de inte med CSR av den orsaken. Det då företagen inte 
uppfattar att kraven från samhället på deras bransch och verksamhet är så höga att de behöver 
arbeta med CSR för att bli legitima. 
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5.2 De främsta drivkrafterna 

Den andra frågeställningen behandlar vilka de främsta drivkrafterna bakom företagens CSR-
arbete är. I detta avsnitt kommer därför de främsta drivkrafter som har framkommit i studien 
att identifieras och analyseras utifrån den teoretiska referensramen. 
 
De främsta drivkrafterna som identifierats hos de undersökta företagen är: 
 

• Lönsamhet 

• Riskhantering 

• Varumärket 

• Medarbetare 

• Långsiktigt tänkande 

 
Att lönsamhet är en viktig drivkraft för samtliga företag i studien tyder på att det är möjligt att 
både tjäna och spara pengar genom att arbeta med CSR. I kritiken riktad mot CSR menar 
Henderson (2002) att företagen kan förlora på att ta ett ökat samhällsansvar eftersom det kan 
leda till att kostnaderna blir omfattande och onödiga. Resultatet av studien visar däremot att 
företagen inte ser CSR-arbetet som en onödig kostnad utan att det snarare är en väl värd 
investering som bidrar till lönsamhet. Företagen menar istället att de sparar pengar på CSR-
arbetet eftersom de arbetar förebyggande för att undvika kostnader. Enligt CSR-pyramiden är 
det första steget att ta ett ekonomiskt ansvar, det vill säga att gå med vinst. Detta kan även 
bekräftas av resultatet.  
 

En av de främsta drivkrafterna som framkommer i studien är riskhantering. Det kan ha sin 
förklaring i att företagen arbetar förebyggande för eventuella risker som skulle kunna uppstå, 
vilket kan göra det möjligt att undvika onödiga kostnader. De kostnader som kan förekomma 
kan exempelvis vara kostnader för åtgärder som behöver tas till vid problem eller 
varumärkeskostnader, det vill säga kostnader som ett skadat varumärke kan innebära. Empirin 
tyder även på att företagen arbetar förebyggande för de krav och behov som kan uppstå i 
framtiden och inte endast för de krav och behov som intressenterna har idag. Att företagen 
anser att riskhantering är en viktig drivkraft till att de arbetar med CSR kan således förklaras i 
att de kan spara finansiella resurser, vilket har inverkan på företagets lönsamhet.  
 
Varumärket är enligt studien ytterligare en viktig drivkraft till att företagen arbetar med CSR. 
Även undersökningen gjord av revisions- och konsultföretaget Grant Thornton (2008) 
bekräftar studiens resultat där det framkommer att varumärket är en viktig drivkraft bakom 
företagens CSR-arbete. Företagens agerande har en inverkan på hur de uppfattas av 
intressenterna och vilken bild som skapas av företaget. Agerandet gör i sin tur att företagets 
varumärke fylls med värderingar. Om företaget handlar ansvarsfullt skapas således en positiv 
bild av företaget, vilket gör att varumärket kan associeras med ansvarsfulla värderingar. Ett 
positivt varumärke kan stärka relationerna till befintliga intressenter samt möjliggöra 
byggandet av nya relationer. Det kan således skapa affärsmöjligheter och samarbeten för 
företagen, som i sin tur bidrar till lönsamhet. Betydelsen och följderna av ett positivt 
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varumärke kan vara en anledning till att företag anser att varumärket är en viktig drivkraft till 
att arbeta med CSR-frågor. 
 
Studien visar att medarbetare är en annan viktig drivkraft till att arbeta med CSR. Att 
medarbetarna är en viktig drivkraft för att utöva en etisk affärsverksamhet styrker även 
undersökningen gjord av revisions- och konsultföretaget Grant Thornton (2008). I denna 
undersökning, som presenteras i teorin, framgår det att 68 % av de undersökta företagen i 
Sverige anser att rekrytering och bevarande av medarbetare är en viktig drivkraft. Det kan 
förklaras i att medarbetarna utgör grunden i ett företag genom att deras arbete är nödvändigt 
för verksamhetens existerande och hur medarbetarna presterar har påverkan på lönsamheten. 
 
Slutligen anser de undersökta företagen att det långsiktiga tänkandet är en viktig drivkraft för 
att kunna vara ett hållbart företag även i framtiden. Här är det möjligt att se en koppling till de 
övriga diskuterade drivkrafterna, som företagen anser är av vikt. Ett långsiktigt tänkande kan 
ses som en förutsättning för att även i framtiden kunna vara ett lönsamt företag. Det genom att 
hänsyn tas till framtida behov och krav som kan innefattas av socialt och miljömässigt 
ansvarstagande. Att tänka långsiktigt och arbeta med CSR-frågor, som i framtiden kan bli 
ännu viktigare, kan det även vara möjligt att förebygga risker. Det då företagen har ett 
långsiktigt förhållningssätt genom att de arbetar förebyggande för de krav och behov som kan 
uppstå i framtiden. Vidare kan riskhantering bidra till att skydda och bevara ett positivt 
varumärke eftersom företagen undviker och förebygger framtida problem genom att ha ett 
långsiktigt perspektiv. Ett långsiktigt tänkande kan även kopplas till medarbetarna, genom att 
företagen gör en långsiktig investering i åtgärder som kan bidra till att öka medarbetarnas 
välmående, trivsel och engagemang. Det kan i sin tur leda till bättre arbetsprestationer och 
lojalitet i relationen mellan företaget och medarbetarna.  
 
Sammanfattningsvis kan det innebära att företagen engagerar sig i CSR-frågor för att det i 
första hand har en positiv påverkan på företaget och inte samhället i stort. Det eftersom 
lönsamhet, riskhantering, varumärket, medarbetare samt det långsiktiga tänkandet enligt 
studiens resultat har en direkt koppling till företagen och inte samhället i övrigt. Det vill säga 
att förklaringen till att företagen i studien arbetar med CSR kan vara den egna verksamhetens 
välmående och lönsamhet. Däremot gynnas samhället indirekt av att företagen agerar 
ansvarsfullt och värnar om miljön och dess invånare.   
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6. SLUTSATSER
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits från empirin. Frågeställningarna kommer 

att besvaras och studiens syfte att uppfyllas. Avslutningsvis ges förslag på framtida forskning 

inom ämnet CSR. 

  
I studien framkommer det att det finns flera anledningar till att företagen arbetar med CSR. 
Gällande företagens ansvar i samhället anser två av företagen att de har ett ekonomiskt ansvar, 
vilket kan betyda att företagen arbetar med CSR framförallt för att det är ett sätt att öka 
lönsamheten och ge avkastning på aktieägarnas investeringar. Det ekonomiska ansvaret kan 
dock ses som en självklarhet och av detta skäl framhävde möjligtvis de övriga företagen andra 
argument. Även det juridiska ansvaret kan tyckas vara en självklarhet för företagen. Det då 
företagen måste följa givna lagar och regler eftersom de annars bryter mot lagen. Därmed kan 
det konstateras att det juridiska ansvaret inte är en anledning till att företagen väljer att arbeta 
med CSR, eftersom CSR-arbetet är ett frivilligt ställningstagande som går utöver lagen. Det är 
först vid det etiska ansvaret i pyramiden som det är möjligt att se en tydlig koppling till CSR. 
Samtliga företag menar att de har ett ansvar att ta hänsyn till samhällets normer och 
förväntningar som inte är lagstadgade, men som förväntas ur ett moraliskt perspektiv. Det för 
att undvika att bli anklagade för att agera oetiskt eftersom det kan innebära långsiktiga 
negativa effekter för företaget, som exempelvis ett försämrat rykte eller minskad attraktivitet 
hos intressenterna. Endast ett av företagen tar ett filantropiskt ansvar enligt Carrolls teori 
(1991), vilket kan tyda på att företagen engagerar sig i CSR-frågor för att i första hand 
påverka det egna företaget positivt och inte samhället i stort. 
 
Majoriteten av de undersökta företagen menar att vårdandet av relationerna till de intressenter 
som är av vikt för företagen är ett skäl till att de arbetar med CSR. Det genom att 
intressenterna ställer krav och har behov som företagen bör anpassa sig till eftersom de på 
olika sätt påvekar deras verksamhet. I studien framkommer det att kunder, medarbetare och 

potentiella medarbetare, ägare och investerare, leverantörer och samarbetspartners, 

myndigheter samt samhället är viktiga intressenter och en orsak till företagens CSR-arbeten.  
 
En god relation till de befintliga kunderna kan påverka företaget positivt genom att 
exempelvis skapa god lönsamhet. CSR-arbetet bidrar även till engagerade och välmående 
medarbetare som presterar väl samtidigt som det kan attrahera nya medarbetare. Ytterligare 
en anledning till att företagen arbetar med CSR är att det kan bidra till att skapa en stark 
företagskultur som präglas av gemensamma värderingar, där medarbetarna kan identifiera sig 
med företagets värderingar. Vidare ställer ägarna krav på avkastning på deras investeringar, 
vilket innebär att företagen även måste ta hänsyn till ägarnas krav och behov. Ägarna har 
makt genom att de tillhandahåller finansiella medel till företaget och om de inte anpassar sig 
efter ägarna kan de förlora viktiga investeringar. CSR-arbetet kan även attrahera investerare 
som värdesätter ansvarsfulla värderingar att göra investeringar i verksamheten. Genom att 
informera, men även ta hänsyn och anpassa sig till investerarnas värderingar skulle det kunna 
bidra till att företagen utökar sina finansiella medel. När det gäller leverantörer och 

samarbetspartners arbetar företagen inte med CSR för att anpassa sig efter kraven från dessa 
intressenter. Däremot menar företagen att det är av vikt att samarbeta med aktörer som har ett 
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etiskt förhållningssätt eftersom de annars kan påverka företaget negativt, exempelvis genom 
ett försämrat rykte. Två av företagen i studien menar att myndigheterna är en anledning till 
CSR-arbetet. Att myndigheterna är av vikt för dessa företag kan förklaras med att deras 
verksamheter kräver att de regelbundet håller myndigheterna informerade och har en god 
kommunikation med dem i det dagliga arbetet. Vidare framkommer det i studien att företagen 
påverkas av samhällets förändringar. En orsak till att företagen tar ett socialt och miljömässigt 
ansvar och anpassar sig till samhällets förändringar och krav kan vara att de vill undvika att 
bli anklagade för ett oetiskt beteende som leder till negativ publicitet. Alla dessa anledningar 
och positiva konsekvenser av arbetet med CSR är enligt de undersökta företagen skäl till 
varför de integrerar CSR-frågor i verksamheten. 
 
Studien visar att samtliga företag tror att deras image och rykte påverkas i positiv bemärkelse 
av deras arbete med CSR. Vidare kopplar företagen image och rykte till varumärket, som 
enligt dem stärks genom deras sociala och miljömässiga ansvarstagande. En förklaring till att 
företagen väljer att integrera ansvarsfulla värderingar i sin verksamhet är att företagen anser 
att CSR-arbetet stärker varumärket. Det framkommer även att företagen är engagerade i CSR-
frågor för att förebygga framtida problem som syftar till att skydda och bevara varumärket. 
Studien visar dessutom att företagen arbetar med CSR för att bygga upp ett förtroende till 
intressenterna som sedan kan bidra till att stärka varumärket och relationen till intressenterna. 
Vidare visar studien att företagen inte arbetar med CSR för att skapa legitimitet för deras 
verksamheter. Anledningen till det är att företagen inte uppfattar att kraven från samhället på 
deras bransch och verksamhet är så höga att de behöver arbeta med CSR för att bli legitima. 
 
De främsta drivkrafterna som har identifierats hos de undersökta företagen är lönsamhet, 

riskhantering, varumärket, medarbetare och långsiktigt tänkande. Vad det gäller lönsamhet 
menar företagen att det är möjligt att både tjäna och spara pengar genom CSR-arbetet. Att 
arbeta med riskhantering och förebygga framtida problem är enligt de undersökta företagen 
exempelvis ett sätt att undvika kostnader. Varumärket är ytterligare en viktig drivkraft till att 
företagen engagerar sig i CSR-frågor. Det kan ha sin grund i att företagens agerande har en 
inverkan på hur de uppfattas av intressenterna och vilken bild som skapas av företaget. En 
positiv bild och ett positivt varumärke kan enligt de undersökta företagen stärka relationerna 
till befintliga intressenter samt möjliggöra byggandet av nya relationer. Därför kan betydelsen 
och följderna av ett positivt varumärke vara en anledning till att företagen anser att 
varumärket är en viktig drivkraft till att arbeta med CSR-frågor. Att medarbetarna är av vikt 
för företagen när det gäller CSR-frågor kan förklaras i att deras arbete är nödvändigt för 
verksamhetens existerande samt att deras prestation har påverkan på lönsamheten. 
Avslutningsvis visade studiens resultat att det långsiktiga tänkandet är en viktig drivkraft för 
att kunna vara ett hållbart företag även i framtiden.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att de främsta drivkrafterna till att företagen arbetar 
med CSR i första hand är att det har en positiv påverkan på företaget och inte samhället i stort. 
Detta kan tyda på att företagen främst arbetar med CSR av ekonomiska skäl.  
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Framtida forskning 

Något som framkommit under studien och som är en viktig del av arbetet med CSR är vikten 
av att kommunicera CSR-arbetet till intressenterna. Att hålla intressenterna informerade och 
uppdaterade om vad företaget gör för att ta ett socialt och miljömässigt ansvar och de positiva 
konsekvenserna av arbetet kan bidra till en god lönsamhet för företaget. En god 
kommunikation av CSR-arbetet skulle även kunna medföra positiva effekter i form av 
starkare varumärke och nöjda intressenter. Därför skulle en vidare framtida forskning kunna 
inrikta sig på att undersöka hur företagen på ett effektivt sätt kan kommunicera CSR-arbetet 
till externa aktörer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Källförteckning 
 

André, M. (2008) Miljöfokus räddade Scandic, Chef, [Elektronisk] 
Tillgänglig: www.chef.se/dynamisk/index.php/ur_chef/artikel/miljofokus-raeddade-
scandic/188918.html [2008-04-20] 

 
Apéria, T. (2001) Brand Relationship Management: den varumärkesbyggande processen, 

Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet  
 
Aqueveque, C. (2005) Consumer Suspicious Minds, Corporate Governance,  

vol. 5, nr. 3, s. 70-81 
 
Branco, M.C., Rodrigues, L.L. (2007) Positioning Stakeholder Theory within the Debate on 

Corporate Social Responsibility, EJBO Electronic Journal of Business Ethics and 

Organization Studies, vol. 12, nr. 1, s. 5-15 
 
Carroll, A. (1979) A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, The 

Academy of Management Review, vol. 4, nr. 4, s. 497-505 

 
Carroll, A. (1991) The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 

Management of Organizational Stakeholders, Business Horizons, vol. 34, nr. 4, s. 39-48 
 
Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C., Haglund, L. (2001) Marknadsundersökning – en 

handbok, Lund: Studentlitteratur 
 
Clarke, J., Gibson-Sweet, M. (1999) The use of corporate social disclosures in the 

management of reputation and legitimacy: a cross sectoral analysis of UK Top 100 
Companies, Buisness Ethics: A European Review, vol. 8, nr. 1, s. 5-13  

 
CSR Sweden (2008) Företag och CSR [Elektronisk] 

Tillgänglig: www.csrsweden.se/se/forforetag [2008-02-26] 
 
Deegan, C. (2002) Introduction. The legitimising effect of social and environmental 

disclosures – a theoretical foundation, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 
vol. 15, nr. 3, s. 282-311 

 
Epstein, J., Hanson, K. (2006) The Accountable Corporation. Corporate Social Responsibility, 

vol. 3, Praeger Perspective, London 
 
Edenhall, Y. (2008) Sverige börjar halka efter i etiktoppen, E24 [Elektronisk] 

Tillgänglig: www.e24.se/samhallsekonomi/sverige/artikel_235135.e24 [2008-02-05 ] 
 
Fabege (2008) Webbplats, [Elektronisk]  

Tillgänglig: www.fabege.se [2008-05-08] 
 
Frankental, P. (2001) Corporate social responsibility – a PR invention? Corporate 

Communications: An International Journal, vol. 6, nr. 1, s. 18-23 



 

 

Grant Thornton (2008) Corporate Social Responsibility: a necessity not a choice 

[Elektronisk], International Business Report.  
Tillgänglig: www.grantthornton.se/Filbibliotek/Press/IBR%202008%20-%20 
Corporate%20Social%20Responsibility%20Report.pdf  [2008-04-02] 
Pressmeddelande med tabeller [Elektronisk], tillgänglig: 
www.grantthornton.se/Filbibliotek/Press/pressmeddelande%20CSR.pdf  [2008-04-02] 

 
Grönroos, C. (2002) Service Management och marknadsföring – EN CRM ANSATS, Malmö: 

Liber Ekonomi 
 
Henderson, D. (2002) Missriktad välvilja, falska föreställningar om företagens 

samhällsansvar [Elektronisk], Stockholm: Timbro 
PDF-format. Tillgänglig: www.timbro.se/bokhandel/pdf/917566531X.pdf [2008-04-02] 

 
Hill, R. (2006) Corporate social responsibility and informal law: How multi-national 

corporations are defining their own standards of conduct, Managerial Law 48, nr. 6, 
s. 518-520 

 
Larsson, L. (2001) Tillämpad kommunikationsvetenskap, Lund: Studentlitteratur 
 
Lépineux, F. (2005) Stakeholder theory, society and social cohesion, Corporate Governance, 

vol. 5, nr. 3, s. 99-110 
 
Ljungdahl, F. (1999) Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag, Lund: Lunds 

universitetspress  
 
Löhman, O., Steinholtz, D. (2003) Det ansvarsfulla företaget. Corporate Social 

Responsibility i praktiken, Stockholm: Ekerlids förlag 
 
Moir, L. (2001) What do we mean by corporate social responsibility? Corporate Governance, 

1, nr. 2, MCB UP Ltd, s. 16- 22 
 
Nyberg, R. (2000) Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och 

Internet, Lund: Studentlitteratur 
 
Sahlin-Andersson, K. (2006) Corporate social responsibility: a trend and a movement, but of 

what and for what? Corporate Governance 6, nr. 5, s. 595-608 
 
Sandvik AB (2008) Webbplats [Elektronisk] 

Tillgänglig: www. sandvik.se [2008-05-08] 
SAS Group (2008) Webbplats,[Elektronisk] 

Tillgänglig: www.sasgroup.net [2008-04-27] 
 
Scandic Hotels AB (2008) Webbplats, [Elektronisk] 

Tillgänglig: www.scandichotels.se [2008-04-20] 
 



 

 

Scania AB (2008) Webbplats, [Elektronisk] 
Tillgänglig: www.scania.com, www.scania.se [2008-04-30] 

 
Suchman, M.C. (1995) Managing legitimacy: strategic and institutional approaches, Academy 

of Management Review, vol. 20, s.571-610  
 
Säkerhetspolitik (2008) Globalisering och ömsesidigt beroende [Elektronisk]  

Tillgänglig: www.sakerhetspolitik.se/templates/Level2Page____350.aspx [2008-03-03]  
 
The Economist (2008) Do it right, January 19, s. 21 
 
Thurén, T. (1997) Källkritik, Stockholm: Almqvist & Wiksell 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (2008) Webbplats, [Elektronisk] 

Tillgänglig: www.pwc.se [2008-04-30] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 1. Frågeformulär intervjuer 
 
 

1. Vad tycker du generellt att företag har för ansvar i samhället? 
 
 

2. Hur definierar ert företag CSR, Corporate Social Responsibility? 
 
 

3. Hur arbetar ni med CSR-frågor? 
 
 

4. Varför arbetar ni med dessa CSR-frågor? 
 
 

5. Hur har företagets utveckling sett ut över tid när det gäller arbetet med CSR?  
Har arbetet förändrats? Finns det exempelvis nya områden som ni arbetar inom? 

Varför i så fall? 
 
 

6. Vad medför CSR-arbetet er som företag? 
Positivt och negativt? 

 
 

7. Vilka intressenter riktar sig CSR-arbetet främst till? 
Hur har dessa valts ut? 

 
 

8. Hur påverkas ni av intressenterna i CSR-arbetet?  
 
 

9. Skapar CSR-arbetet legitimitet för ert företag? 
På vilket sätt? 

 
 

10. Tror du att företagets rykte och image påverkas av ert CSR-arbete?  
Varför och på vilket sätt? 

 
 

11. Vilka argument används för att bedriva företagets CSR-arbete? 
 
 

12. Hur skulle du sammanfatta era främsta drivkrafter till att arbeta med CSR? 



 

 

Bilaga 2. Sammanställning av intervju med Inger Mattsson,  
Scandic Hotels AB, 2008-04-17 

 
1. Vad tycker du generellt att företag har för ansvar i samhället? 
Enligt Inger Mattsson på Scandic har företag främst ansvar för sina anställda och i 
förlängningen även för deras familjer. Hon anser även att företag har ansvar för sina kunder, 
vilka är hotellens gäster i Scandics fall. Vidare säger hon att företag även har ett ansvar hos 
sina leverantörer, i och med att de kan ställa krav på de genom att exempelvis försäkra sig om 
att leverantörerna inte använder sig av barnarbete. Mattsson påpekar även att företag ska 
främja tillväxt och skapa arbetstillfällen. Hon säger att företag måste inse att de är en viktig 
spelare på orten. Vidare är företag enligt Inger Mattsson ansvariga för att skapa samhörighet 
internt inom företaget, vilket i förlängningen bygger ett starkt varumärke. Förutom det sociala 
ansvaret tycker hon att företag har ett miljöansvar.  
 
2. Hur definierar Scandic CSR, Corporate Social Responsibility? 
Scandic har ett antal olika områden som de definierar CSR som. Områdena är säkerhet, hälsa, 
tillgänglighet, mångfald, miljöansvar samt Scandic i samhället. Säkerhet handlar om att 
Scandic vill få sina hotellgäster och medarbetare att känna sig säkra. Inger Mattsson säger att 
Scandic tror på allas rätt att känna sig trygga. Inom området hälsa arbetar Scandic med 
hälsofrågor för att investera i sina medarbetare, minska antalet sjukdagar och öka trivseln 
bland medarbetarna. Tillgänglighet går ut på att Scandic anpassar sig för personer med olika 
behov, som exempelvis handikappade, allergiker eller andra med speciella behov. Mattsson 
påpekar allas rätt till lika behandling. Tanken bakom området mångfald är att Scandic anser 
att allas pengar är lika värda, det vill säga att oberoende på bakgrund, hur man ser ut, vilket 
språk man talar och från vilken kultur man kommer ifrån är alla individer lika mycket värda. 
Många olika individer ger även många olika vinklar och syn på saker menar Mattsson. 
Scandics område miljöansvar behandlar företagets ansvar för miljön och hon berättar att 
företag har en policy för sitt miljöarbete. Hon menar att deras miljöansvar grundar sig i att det 
ska finnas en värld även i framtid. Det sista området Scandic i samhället bedrivs i form av 
sociala engagemang på olika orter, som exempelvis att servera mat till hemlösa, låta 
föreningar, som Scandic anser har ett bra syfte, kostnadsfritt få låna Scandics 
konferensutrymmen eller att Scandics medarbetare besöker barnsjukhus, berättar Mattsson. 
 
3. Hur arbetar Scandic med CSR-frågor? 
Medarbetarna är en viktig del i Scandics CSR-arbete, då de tycker det är viktigt att involvera 
och engagera samtliga i företaget, säger Inger Mattsson. Hon berättar att Scandic arbetar för 
att få alla delaktiga i CSR-arbetet för att det ska kunna bli en del av företagets värderingar. På 
så sätt börjar Scandic arbetet med CSR-frågor inifrån företaget. Hon säger att exempelvis 
miljöarbetet är väl inarbetet hos Scandics medarbetare och därmed en naturlig del i deras 
arbete. Vidare berättar Mattsson att Scandic väljer partners och leverantörer som har samma 
värderingar som de själva och att de i viss mån även vill involvera sina hotellgäster i 
miljöarbetet. Hon säger att Scandic vill att deras partners och leverantörer ska känna 
samhörighet med dem. Vidare berättar Mattsson att Scandic arbetar med standarder och 
checklistor som måste uppfyllas och fyllas i. På hotellen finns det personal med olika 
funktioner och ansvarsområden som ska informera och engagera sina medarbetare och även 
arbeta för att driva utvecklingen framåt inom CSR-området. På avdelningen för 
hållbarhetsfrågor finns det fyra personer som arbetar. Deras uppgift är att finnas tillhands på 
de olika avdelningarna, på huvudkontoret och på hotellen för att informera, inspirera och öka 
kunskapen inom CSR-området. 



 

 

4. Varför arbetar Scandic med dessa CSR-frågor? 
Inger Mattsson berättar att Scandic arbetar med CSR-frågor internt för att de tror på att skapa 
gemenskap. Hon påpekar även att Scandic arbetar med CSR för att kunna behålla kompetent 
och duktig arbetskraft. Därmed är CSR-arbetet även viktigt vid rekryteringen av nya 
medarbetare, då det för Scandic är viktigt att hitta personer som har samma värderingar som 
företaget. Mattsson berättar vidare att CSR-arbetet även är viktigt för att kunna hitta bra 
leverantörer och andra partners att samarbeta med och tillsammans kunna medverka till att 
stärka varandras varumärken. Hon säger att Scandic arbetar med CSR-aktiviteter då de anser 
att det skapar ett starkt varumärke på både kort och lång sikt. Men framförallt i ett långsiktigt 
perspektiv, vilket i sin tur även skapar lönsamhet. Scandics CSR-arbete syftar enligt Mattsson 
även till att kunna erbjuda något annorlunda och på så sätt skilja sig från konkurrenterna. 
Samtidigt säger hon att ekonomin är en viktig anledning till att Scandic arbetar med CSR-
frågor. Hon menar att företaget kan spara kostnader genom att tänka miljövänligt, som 
exempelvis att vara medveten om energikostnader eller att sortera avfall genom att undvika 
höjda avfallskostnader i framtiden. 
 
5. Hur har Scandics utveckling sett ut över tid när det gäller arbetet med CSR?  
Det största området inom CSR för Scandic är miljöfrågorna, som Scandic började med 1994. 
Då under 1994 började Scandic att involvera hotellgästerna i att ta mer ansvar för en bättre 
miljö. Exempelvis togs engångsförpackningar bort, sopsortering infördes på samtliga hotell 
och åtgärder för att minska åtgången av handdukar påbörjades. Mattsson berättar att det är 
först nu under den senaste tiden som Scandic i större utsträckning har börjat kommunicera ut 
sitt hållbarhetsarbete. Då menar hon speciellt kommunikationen av sådana aktiviteter som inte 
är synliga för hotellgästerna och allmänheten på samma sätt. Scandic arbetar nu för att hitta 
ett sätt att kommunicera sitt hållbarhetsarbete och på så sätt försöka nå en konkurrenskraftig 
marknadsposition. När det gäller nya arbetsområden inom CSR, har Scandic nyligen startat 
upp området mångfald, ett område som Mattsson säger att de inte har en färdig plan på hur 
utvecklingen kommer att se ut. Området hälsa har Scandic arbetat aktivt med i två år och hon 
säger att det finns en hel del kvar att arbeta med inom detta område och det finns även idéer 
som kommer att utvecklas i framtiden. 
 
6. Vad medför CSR-arbetet er som företag? 
Inger Mattsson säger att CSR-arbetet skapar gemenskap inom företaget och hon berättar om 
”Scandic-andan” som finns bland medarbetarna, där Scandic strävar efter att få sina 
medarbetare att känna sig stolta över att arbeta på företaget. CSR-arbetet ger de även 
förmånerna att få föreläsa på seminarier, bli tillfrågade om hållbarhetsfrågor och på så sätt bli 
en slags förebild. Samtidigt påpekar hon att arbetet inom CSR ger de möjlighet att synas och 
få publicitet, knyta kontakter och att det på så sätt är ett sätt att marknadsföra sig. Hon säger 
att hon inte kan komma på något negativt med CSR-arbetet. Mattsson ser inte CSR-arbetet 
som en kostnad utan att det bara har positiva följder för företaget.  
 
7. Vilka intressenter riktar sig CSR-arbetet främst till? 
Inger Mattsson menar att Scandic framförallt riktar sig till sina medarbetare eftersom de blir 
tydliga kulturbärare. Hon menar att medarbetarnas välmående och engagemang även förs 
vidare till hotellgästerna genom att de får ett positivt bemötande av hotellets personal. Men 
CSR-arbetet riktar sig även till Scandics hotellgäster och kunder. Mattsson säger att det 
automatiskt blir att de riktar sig till leverantörerna och samarbetspartnerna, vilket resulterar i 
ett samarbete mellan aktörerna.  
 



 

 

8. Hur påverkar intressenterna er vid utformningen av CSR-arbetet? 
Inger Mattsson berättar att medarbetarna bidrar med nya idéer, vilket också anses vara en 
viktig anledning att fortsätta att engagera medarbetarna.  Det vill säga att det är värt att 
fortsätta arbeta med CSR i och med att det finns ett engagemang hos personalen, säger hon. 
Vidare berättar hon att även leverantörerna hjälper de i utvecklingen genom att även de 
kommer med nya idéer och exempelvis utvecklar nya produkter som Scandic får möjligheten 
att prova. Även organisationer som exempelvis Naturskyddsföreningen och Rädda Barnen 
bidrar till ny kunskap och erfarenhet som är viktig för Scandics utveckling av CSR-frågor. 
 
9. Skapar CSR-arbetet legitimitet för ert företag? 
Det finns för lite tryck på oss som företag, säger Inger Mattsson. Hon menar att det skulle 
uppskattas om hotellgästerna ställde högre krav på att de exempelvis handlade miljömedvetet. 
Hon upplever att det inte finns så höga krav från omgivningen som det kanske borde göra, 
utan att Scandic istället försöker ligga steget före och ställa högre krav på sig själva än vad 
omgivningen gör. Hon menar att det i framtiden kanske kommer se annorlunda ut och att 
omgivningen då kommer att kräva mer och att deras arbete med CSR på så sätt kan minimera 
eventuella risker.  
 
10. Tror du att Scandics rykte och image påverkas av ert CSR-arbete?  
När det gäller det positiva ryktet och imagen som ett CSR-arbete kan innebära anser Mattsson 
att det påverkas i mindre utsträckning än vad de hade önskat. I kretsar där personer är insatta i 
det här området påverkas imagen positivt, säger hon. Samtidigt ökar efterfrågan av 
miljömedvetenhet i verksamheten, både bland hotellets gäster och också bland deras kunder, 
som exempelvis större företag som har en miljöpolicy i sin verksamhet. Hon berättar om en 
undersökning bland hotellgäster där det undersöktes vad olika hotellkedjor står för. 
Undersökningen visar att majoriteten prioriterar faktorer som pris och läge vid val av hotell 
medan miljön kommer långt ner på prioriteringslistan. Det har därmed inte kommit så långt 
att gästerna väljer hotell utefter hur pass mycket ansvar hotellet tar för miljön. Mattsson 
berättar vidare att undersökningen däremot visar att Scandic upplevs som miljövänligt till 
skillnad mot konkurrenterna.  
 
11. Vilka argument används för att bedriva Scandics CSR-arbete? 
Internt är det att få engagerade medarbetare och få de att utföra ett bra arbete men även för att 
kunna nå en stark marknadsposition, säger Mattsson. Det ger även företaget publicitet, PR och 
de spar pengar genom att arbeta med CSR-frågor. Ekonomin och det faktum att företaget spar 
kostnader genom sitt CSR-arbete är en viktig drivkraft för att arbeta med CSR-frågor. 
Samtidigt menar hon att det kan generera fler affärer i och med att Scandics attraktivitet ökar, 
då hon tror att fler kommer att välja de som samarbetspartners tack vare deras engagemang i 
CSR. 
 
12. Hur skulle du sammanfatta Scandics främsta drivkrafter till att arbeta med CSR? 
Inger Mattsson menar att Scandics medarbetare är deras främsta drivkraft till att bedriva ett 
arbete kring CSR-frågor. Att alla är involverade är deras främsta drivkraft, men kanske ingen 
drivkraft utan mer ett positivt resultat av att de engagerar sina medarbetare, säger hon. 
Mattsson sammanfattar Scandics drivkrafter bakom CSR-arbetet som ett sätt att spara och 
tjäna pengar, få friska och glada medarbetare, men även rätt medarbetare.  
 



 

 

Bilaga 3. Sammanställning av intervju med Harry Sillfors, SAS AB,  
2008-04-25 

 
1. Vad tycker du generellt att företag har för ansvar i samhället? 
Harry Sillfors på SAS AB anser att företag har ett ansvar i samhället i och med att företag är 
en del av samhället. Som företag har man ansvar gentemot sina kunder, ägare och företagets 
egna medarbetare som även de är en del utav samhället, säger Sillfors. Han menar att företag 
genom sin verksamhet även bidrar till ökad infrastruktur, samtidigt som arbetstillfällen 
skapas.  
 
2. Hur definierar SAS CSR, Corporate Social Responsibility? 
SAS definierar sitt CSR-arbete som ett ansvar gentemot miljön och dess utveckling. Sillfors 
berättar att SAS har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor under lång tid och han menar att 
företaget ser CSR-arbetet som ett sunt förnuft. På SAS benämner de CSR-arbetet som 
hållbarhetsarbete, där de känner ett ansvar för miljön, sina kunder, medarbetare och ägare. 
Han önskar att hållbarhetsarbetet var en självklarhet för samtliga företag, då företag har ett 
samhällsansvar i den verksamhet de bedriver. Vidare säger han att SAS definierar sitt 
hållbarhetsarbete som ett samförhållande mellan miljö, människor och ekonomi. Han menar 
att CSR inte är en förutsättning för överlevnad utan att det är en del av samvetet och ansvaret 
för miljön, samhället och människor. Sillfors menar vidare att CSR-frågor ökar i betydelse.   
 
3. Hur arbetar SAS med CSR-frågor? 
SAS presenterar sitt CSR-arbete i den årliga hållbarhetsrapporten som måste godkännas av 
koncernens ägare och styrelse innan den publiceras. Sillfors berättar att det finns ett CSR-
nätverk inom SAS koncernens bolag i de olika länderna där de är verksamma. Han berättar 
vidare att de har kontinuerliga avstämningsmöten mellan bolagen, där medarbetar- och 
miljöfrågor behandlas. Det vill säga frågor som kan ha en intern påverkan för företaget, säger 
han. Vidare berättar han att SAS har en personaltidning för sina medarbetare och att 
koncernens ledning och VD skriver om SAS hållbarhetsarbete i tidningen Scanorama, som 
delas ut till SAS passagerare ombord på planen. Han säger att varje VD har ansvar för och 
skall vara delaktig i SAS hållbarhetsarbete. Vidare säger Sillfors att SAS använder sig av 
olika mätinstrument för att mäta företagets hållbarhetsarbete. Bland annat genomförs 
medarbetarsamtal, kundenkäter samt medarbetarindexet PULS, där samtliga medarbetare 
årligen får svara på frågor som på olika sätt berör deras arbetssituation. Vidare mäts alla de 
utsläpp som görs, som exempelvis koldioxidutsläpp för att försöka minska miljöpåverkan. 
Sillfors säger att SAS mäter, redovisar och försöker åtgärda allt från miljön till människan. 
 
4. Varför arbetar SAS med dessa CSR-frågor? 
SAS väljer bland annat att arbeta med CSR-frågor för att undvika överraskningar för 
aktieägarna, säger Sillfors. Han menar samtidigt att företagets CSR-arbete bottnar i en strävan 
efter en ekonomisk hållbar verksamhet. Då SAS ingår i flygbranschen, där det sker ett 
kontinuerligt arbete för att minska utsläppen, har miljöarbetet blivit ett viktigt arbetsområde 
för SAS. Genom att vara medveten om sådana faktorer som kan ha en inverkan på miljön och 
att arbeta med hållbarhetsfrågor tror han att det på sikt är möjligt att skapa en värdetillväxt 
och stark konkurrenskraft. Det genom att kontrollera sina risker och arbeta med ett 
ekonomiskt hållbart perspektiv. Sillfors berättar om SAS så kallade gröna inflygningar, där 
hastigheten reduceras för att undvika vänteläge vid inflygning. Grön inflygning är ett projekt 
som ska leda till lägre bränsleförbrukning. Då detta hållbarhetsprojekt bidrar till 
bränslebesparing kan SAS spara pengar, samtidigt som miljöpåverkan minskas genom ett 



 

 

lägre koldioxidutsläpp. Sammanfattningsvis säger han att SAS arbetar med CSR-frågor för 
ekonomins och värdetillväxtens skull samt för att kunna vara hållbart i ett längre perspektiv. 
 
5. Hur har SAS utveckling sett ut över tid när det gäller arbetet med CSR?  
Från att fokus tidigare låg på miljön fokuserar SAS CSR-arbete idag även på sociala och 
ekonomiska aspekter, berättar Sillfors. Han säger att de har arbetat med sociala frågor redan 
tidigare men däremot inte definierat det i hållbarhetsarbetet som de gör nu. Han berättar att 
SAS var en av de första som integrerade hållbarhetsrapporten i bokslutet, med förklaringen att 
de anser att det är en viktig del av deras verksamhet. SAS började arbeta med miljöfrågor för 
över 15 år sedan, då de enligt Sillfors var relativt ensamma med att arbeta med miljöfrågor. 
Som ett bevis på deras långa arbete med hållbarhetsfrågor berättar han att SAS har mottagit 
flera priser och utmärkelser. Flyget svarar idag för 2-3 % av de globala klimatpåverkande 
utsläppen av koldioxid och 12 % av transportsektorns utsläpp, vilket gör att det ställs stora 
krav på SAS att arbeta med hållbarhetsfrågor, berättar Sillfors. Han berättar vidare att det 
även ställs krav på företaget att arbeta med jämställdhetsfrågor. Samtidigt har kunden blivit 
mer ansvarsmedveten och då kunden är en del av samhället har även hållbarhetsfrågor blivit 
mer aktuella, säger han. Han säger att det idag är miljön, människorna och ekonomin som styr 
hållbarhetsarbetet på SAS. 
 
6. Vad medför CSR-arbetet er som företag? 
Enligt Sillfors innebär CSR-arbetet att individer tar större ansvar i företaget. Han berättar om 
företagets uppförandekoder (Code of Conduct) som tar upp moraliska och etiska 
frågeställningar som är viktiga i SAS hållbarhetsarbete. Vidare säger han att det idag finns ett 
större intresse för hållbarhetsfrågor hos koncernledningen och ägare. Det ökade intresset 
under de senaste åren ser han som en positiv utveckling. CSR-arbetet medför ökad kunskap 
som i sin tur leder till ökat ansvar, vilket i slutändan miljön gynnas av, säger han. Vidare 
säger han att det egentligen inte går att se någon negativ konsekvens av CSR-arbetet. Däremot 
säger han att deras satsning av tid och finansiella resurser på CSR-frågor inte kan garantera att 
SAS överlever i den hårda konkurrensen som råder. Han förklarar att en negativ konsekvens 
av deras kontinuerliga arbete med hållbarhetsfrågor skulle kunna vara om det istället är de 
företag som inte arbetar med dessa frågor som i slutändan vinner. Han säger att det på så sätt 
kan vara en ekonomisk fördel för dessa företag, då de inte satsar pengar och resurser på ett 
CSR-arbete. Samtidigt säger han att det är svårt att skylla ett eventuellt dåligt resultat i den 
hårda konkurrensen på CSR-arbetet. Sillfors säger att han ändå tror att CSR-arbetet har 
positiva följder för företaget, på både kort och lång sikt.  
  
7. Vilka intressenter riktar sig CSR-arbetet främst till? 
Harry Sillfors säger att SAS CSR-arbete främst riktar sig till företagets ägare, nya investerare, 
kunder och medarbetare, som ska ha kunskap i företagets CSR-arbete och kunna känna 
delaktighet. Vidare säger han att även leverantörer och myndigheter är viktiga intressenter. 
 
8. Hur påverkar intressenterna er vid utformningen av CSR-arbetet? 
Vi för en kontinuerlig dialog med våra intressenter, vilket leder till nya intryck och ny 
kunskap som även påverkar arbetet med CSR-frågor, menar Sillfors. Han säger att dessa 
intressentdialoger även bidrar till att utveckla koncernens hållbarhetsfrågor. De berörda 
intressenterna påverkar således SAS koncernens arbete med hållbarhetsfrågor genom den 
fortlöpande dialogen, som också ses som en viktig del i arbetet med hållbar utveckling.    
 
9. Skapar CSR-arbetet legitimitet för ert företag? 
Harry Sillfors tror att den kunskap som finns bland ägare och investerare, som har ett eget 
intresse i koncernens CSR-arbete kan skapa legitimitet. På så vis kan CSR göra att företaget 



 

 

framstår som legitimt i relation till de aktörer som prioriterar dessa frågor. Men även det 
faktum att SAS medarbetare och kunder är väl insatta och har kännedom om CSR-arbetet kan 
leda till legitimitet att fortsätta arbeta med denna typ av frågor, säger han. Vidare berättar han 
om den eventuella kopplingen mellan ekonomi och hållbarhetsarbete. Han säger att det genom 
de mätningar som SAS har gjort går att tyda ett visst samband mellan hållbarhet och 
ekonomisk utveckling. Men han poängterar samtidigt att det inte finns någon absolut fakta 
som kan stärka denna koppling. Sett över ett tidsperspektiv säger Sillfors att legitimiteten har 
ökat.   
 
10. Tror du att SAS rykte och image påverkas av ert CSR-arbete?  
Harry Sillfors tror att företagets rykte och image påverkas av deras CSR-arbete. SAS har 
genom sitt engagemang i CSR-frågor vunnit flera priser och utmärkelser, något som även har 
påverkan på företagets rykte och image, menar han. Framförallt gentemot de som själva 
arbetar med dessa typer av frågor och är insatta i CSR, säger han. Sillfors kallar det för en 
intern image, att de som är verksamma inom samma bransch och är väl medvetna om SAS 
CSR-arbete upplever företagets image och rykte som positiv. Däremot är han inte säker på att 
kunderna väljer de tack vare deras arbete med CSR-frågor. Han tror snarare att faktorer som 
flygbiljettens pris har större inverkan i val av flygbolag än vad hållbarhetsarbetet har. 
Samtidigt tillägger han att det på sikt däremot kan bli en förändring, och att kunderna då i 
större utsträckning kommer att prioritera hållbarhetsarbete högre i val av flygbolag och 
transportmedel. På så sätt tror han även att människors samvete för miljön växer, vilket även 
kan innebära att ett företags hållbarhetsarbete stärker imagen. Han anser även att svenska 
företag är blygsamma, framförallt till skillnad mot amerikanska företag och ”arbetar i det 
tysta”. Han förklarar att svenska företag gör ett bra arbete men att de inte framhäver det. 
 
11. Vilka argument används för att bedriva SAS CSR-arbete? 
Det ekonomiska argumentet och att företag kan få en bättre ekonomi genom sitt CSR-arbete 
är viktiga skäl för att SAS ska arbeta med CSR. Men även de miljömässiga argumenten är 
viktiga för att bedriva CSR-arbetet, säger Sillfors. Sambandet mellan ekonomi och 
miljöansvar är således ett viktigt argument och företagets CSR-arbete betraktas därför som ett 
sätt att bidra till koncernens finansiella utveckling. Han säger att det är viktigt för människan 
att miljön fungerar, att SAS utsläpp minskar och att vår närmiljö blir bättre. Vidare säger han 
att SAS har ansvar för människorna i SAS, det vill säga kunderna och medarbetarna. Därför är 
ekonomi, människa och samhälle tre viktiga argument för att bedriva SAS CSR-arbete, enligt 
Sillfors. Det är dessa tre argument som också utgör grunden i företagets CSR-arbete, förklarar 
han. 
 
12. Hur skulle du sammanfatta SAS främsta drivkrafter till att arbeta med CSR? 
Enligt Sillfors är den långsiktiga överlevnaden den främsta drivkraften till att SAS väljer att 
engagera sig i CSR-frågor. Han sammanfattar SAS drivkrafter som en ekonomisk överlevnad, 
god ekonomi samt ansvar för miljö och människan.  
 
 
 

 



 

 

Bilaga 4. Sammanställning av intervju med Bo Berglund, Sandvik AB, 
2008-04-23 

 
1. Vad tycker du generellt att företag har för ansvar i samhället? 
Bo Berglund anser att företagens huvudsyfte är att tjäna pengar till aktieägarna. Det är 
anledningen till att företag finns till och i samband med att företag ska tjäna pengar ska de 
göra det på ett ansvarsfullt sätt mot samhället. Det är egentligen det som CSR står för, enligt 
Berglund. Samtidigt som företagen ska tjäna pengar måste de ta ett socialt och miljömässigt 
ansvar.  
 
2. Hur definierar Sandvik CSR, Corporate Social Responsibility? 
Berglund förklarar att Sandvik inom företaget kallar CSR för ”The way we do buissnes”, det 
vill säga sättet Sandvik gör affärer på. Det är ett begrepp som Sandvik framförallt lanserat 
internt. Berglund menar att det blir lättare för medarbetarna att förstå begreppet CSR:s 
innebörd genom att säga ”The way we do buissnes”. ”The way we do buissnes” förklarar han 
genom att säga att ”man ska inte göra affärer hur som helst utan det gäller att göra det på ett 
ansvarsfullt sätt”.  
 
3. Hur arbetar Sandvik med CSR-frågor? 
Sandvik försöker, enligt Berglund integrera CSR-frågor så mycket som möjligt i sättet de 
bedriver affärer. Sandvik försöker undvika att handhålla dessa frågor vid sidan av 
verksamheten. Han förklarar att det är lätt att dessa frågor löper parallellt med 
affärsverksamheten och det tycker Sandvik är helt fel eftersom dessa frågor måste integreras i 
affärsvärlden. Sandvik har ett traditionellt managementsystemtänk. Utgående från policys 
som Sandvik har och riskbedömningar som de gör arbetar de fram övergripande 
förbättringsmål på de områden de tycker att de behöver förbättra sig inom. Risbedömningar 
som Sandvik tittar på är bland annat miljö- och arbetsmiljöfrågor, affärsetikfrågor som 
exempelvis korruption och även riskerna med mänskliga rättigheter. De fokuserar mycket på 
den egna verksamheten när det gäller mänskliga rättighetsfrågor men de ser naturligtvis även 
till risker utanför Sandviks verksamhet och då är det mest relaterat till deras leverantörer men 
även till kunderna. Riskbedömningarna görs på olika led i organisationen. Exempelvis görs 
övergripande riskbedömningar på koncernnivå, men även på de separata enheterna ute i 
världen. Riskerna finns alltså på olika nivåer, vilket Sandvik tar hänsyn till. Efter förarbetet 
med policys och riskbedömningar arbetas sedan handlingsplaner fram som ska leda fram till 
förbättringsmålen och därefter görs mätningar och uppföljningar. Detta görs inom den 
ordinarie organisationsstrukturen, det vill säga att utgående från VD:n, som utfäster de 
övergripande målen, tränger dessa sedan ner i organisationen.  
 
Vidare förklarar Berglund att som bas för deras arbete med CSR har de en ganska diger 
utbildningsverksamhet för de anställda. Basen för CSR är en så kallad Code of conduct som i 
ord beskriver begreppet ”The way we do buisness”. Själva Code of conduct förs ut genom en 
välorganiserad utbildning där samtliga anställda i hela företaget på något sätt ska få en 
genomgång och utbildning inom CSR och Code of conduct. Det för att de anställda ska förstå 
vad CSR innebär för dem ute på de olika enheterna. För högre chefer är det en 2 dagars 
obligatorisk utbildning som gäller, hur det sedan tränger ner i organisationen kan vara lite 
olika. En del får utbildning under en eller två dagar och en del får en halvdagsutbildning. 
Sandvik utbildar sin personal själva genom interna resurser.  
 
4. Varför arbetar Sandvik med dessa CSR-frågor? 
Sandvik arbetar med CSR-frågor för att det är angeläget för deras fortsatta framgång. 
Berglund menar att det inte räcker att enbart fokusera på att tjäna så mycket pengar som 



 

 

möjligt utan att det finns krav och förväntningar framförallt från Sandviks ägare att företaget 
ska ta sitt ansvar. Vidare är han övertygad om att företag idag inte når framgång om de 
struntar i frågor om miljö, mänskliga rättigheter, korruption och så vidare. Dessa företag 
kanske når framgång på kort sikt men definitivt inte på lång sikt. Sandvik har därför ett 
långsiktigt tänkande med varför de arbetar med CSR-frågor. 
 
5. Hur har Sandviks utveckling sett ut över tid när det gäller arbetet med CSR?  
Bo Berglund har varit på företaget i 28 år och är väl insatt i denna typ av frågor. Sandvik har 
en lång tradition och det är ett företag som har gått stabilt ända sen det grundades 1862. 
Ibland brukar de titta tillbaka på den tiden och inse att de redan då arbetade med denna typ 
frågor genom att ta sitt sociala ansvar. Sandvik bildades i Sandviken som var en väldigt liten 
bruksort. Samhället byggdes upp runtomkring järnvägen. Enligt Berglund går det tydligt att se 
det sociala ansvarstagandet redan då när Sandvik bland annat byggde bostäder för anställda 
och även skolor. Han menar att allt redan på den tiden var drivet av affärer och Sandvik var 
tvungna att ta ansvar för att kunna växa. Det är samma tänk som Sandvik har nu eftersom de 
inte gör några insatser externt om det inte är kopplat till deras affärer.  
 
Välgörenhet är något som Sandvik inte sysslar med när det gäller CSR. Berglund menar att 
det inte är Sandviks roll att ägna sig åt välgörenhet. Han menar man hela tiden måste se 
tillbaka till varför företaget finns till. Företaget är enligt Berglund en slags institution som ska 
hantera aktieägarnas pengar och då kan företaget inte göra hur som helst. Sandvik har ett 
ansvar gentemot aktieägarna som har gett företaget i uppgift att förvalta deras pengar och 
sköta företaget på ett bra sätt. Om företaget då skänker bort pengarna till exempelvis 
välgörenhet skänker de bort aktieägarnas pengar, vilket Sandvik tycker är fel. Vidare menar 
han att aktieägarna i sin tur gärna får hålla på med välgörenhet men att det inte är Sandviks 
roll att göra det. Han tror att företag som håller på med välgörenhet gör det i ett PR-syfte. 
Enligt Berglund är det ofta företag som ligger nära konsumenten som sysslar med 
välgörenhet. Sandvik ägnar sig åt rent Business-to-buisness och ligger långt ifrån 
konsumenterna. Samma sak gäller vid sponsring av exempelvis seglingsmästerskap eller 
tennisturnering. Företag som sponsrar denna typ av arrangemang gör det för att locka 
konsumenterna till att köpa deras produkter. Berglund menar att det då återigen är kopplat till 
affärer. Han tror inte det finns någon som skänker pengar utan att ha en baktanke om att det 
ska påverka verksamheten positivt.  
 
Miljöfrågor har Sandvik, precis som många andra företag, arbetat med under en lång tid. 
Många utav deras produktionsanläggningar har legala krav på företaget vad gäller miljön. 
CSR som begrepp introducerades i början av 2000-talet när det intensifierades och fick bättre 
struktur. Deras Code of Conduct togs fram 2002-2003 och antogs av styrelsen under 2004. 
Det är under den här tiden som den struktur de har nu vad gäller CSR-frågor uppkom. De 
traditionella frågorna för Sandvik, miljö- och arbetsmiljöfrågor fanns redan från början. CSR-
arbetet har utvecklats till att nu även innefatta mänskliga rättighetsfrågor och framförallt allt 
korruptionsfrågor. Även frågor kring hur man behandlar sina konkurrenter och 
jämställdhetsfrågor internt är områden som hamnat i fokus i Sandviks arbete med CSR. 
 
6. Vad medför CSR-arbetet er som företag? 
Berglund menar att CSR-arbetet har fått en enorm genomslagskraft internt. De kallar inte det 
för CSR internt utan för ”fair play”. Just ”fair play” är en utav Sandviks viktigaste och 
grundläggande värderingar. De här begreppen har slagit igenom väldigt kraftigt och det är 
även väldigt många anställda som motiverar varför de vill arbeta på Sandvik med att företaget 
har oerhört bra grundläggande värderingar, där ”Fair play” är en utav dem. Många väljer att 
arbeta på Sandvik eftersom de är väldigt tydliga med de här frågorna. Tack vare utbildningen 



 

 

som de anställda får anser han att Sandvik lyckats kommunicera ut sina värderingar väl till 
sina anställda. Han anser inte att företaget kan skriva regler och policys om dessa typer av 
frågor utan mycket ligger i grundläggande värderingar och att man måste diskutera dessa 
frågor med varandra inom organisationen. Enligt Sandvik är en dialog, som i deras fall hålls i 
seminarier, det enda sättet att föra ut budskapet till de anställda. Tittar man externt ser 
Sandvik väldigt tydliga kopplingar till deras kunder. Dels ställer kunderna krav på Sandvik 
precis som Sandvik ställer krav på leverantörer som de har. Han förklarar att det finns många 
exempel på affärer som Sandvik tagit där kunderna har sagt att företagets grundläggande tänk 
stämmer väldigt bra överens med deras eget.  
 
Berglund kan till en början inte se något negativt med att arbeta med CSR. Men han menar att 
det är självklart kostar pengar att driva denna typ av frågor, men att det är en väl värd 
investering. De utbildningsinsatser som Sandvik satsar på är de största utbildningsinsatserna 
som företaget någonsin har gjort i Sandviks historia och det är klart att det kostar pengar. 
Sandvik tror dock att det är något som de definitivt kommer att få tillbaka på lång sikt. Vidare 
menar Berglund att en risk som finns om man sticker ut hakan i denna typ av frågor är att 
företaget får en viss medial press på sig. Det finns många som vill testa företag. Det är inte 
något som Sandvik märkt så mycket av och därför kan de inte se det som något negativt för 
tillfället. Han påpekar att när det gäller den externa kommunikationen är det viktigt att 
företaget inte kommunicera ut något som inte finns eller som inte är förankrat i 
organisationen.  
 
7. Vilka intressenter riktar sig CSR-arbetet främst till? 
Berglund menar att Sandvik främst riktar sitt CSR-arbete till företagets aktieägare, kunder och 
anställda. Det finns många olika intressenter, men Sandvik har bedömt att det är dessa tre som 
är de absolut viktigaste och som Sandvik tar mest hänsyn till.  
 
8. Hur påverkar intressenterna er vid utformningen av CSR-arbetet? 
Det hålls årliga möten med aktieägarna där det finns tillfällen för dem att ställa krav på 
företagets arbete med CSR. Sandvik har även många fonder som riktar in sig mot etik och 
miljö, det vill säga etiska och miljömässiga fonder som exempelvis Robur och Banko, vilka är 
ganska stora ägare i Sandvik. För dessa fondägare har Sandvik speciella träffar där det finns 
möjlighet att föra en dialog om företagets ansvarstagande. Kontakterna med kunderna sker 
den naturliga kontaktvägen via försäljningsavdelningen och om kunderna vill påverka 
Sandsviks arbete med CSR går det via försäljningsprocessen. Vidare menar Berglund att de 
anställda bland annat kan påverka via de fackliga representanterna som sitter i styrelsen. Som 
tidigare nämnts får även de anställda en utbildning i CSR-frågor och Berglund hävdar att de 
redan där får en möjlighet att föra en dialog för att kunna påverka utformningen av arbetet 
med CSR. Han poängterar att det är vid de här utbildningsseminarierna som det verkligen 
finns tillfälle att diskutera med de anställda.  
 
9. Skapar CSR-arbetet legitimitet för ert företag? 
Berglund förklarar att det inte finns några legala krav på att Sandvik ska arbeta med CSR eller 
redovisa arbetet. Han förklarar att det däremot finns ett uttryck som lyder ”license to operate” 
och att det framförallt är aktieägarna som ger Sandvik ett godkännande att bedriva 
verksamheten. Det finns även andra intressenter som kan ge företaget legitimitet eller som 
Berglund uttrycker det; ”licens to operate”. NGO-gruppen är ett exempel på en intressent som 
brukar vara väldigt aktiv, speciellt när det gäller företag som inte sköter sig. När ett företag 
inte sköter sig har NGO-gruppen en stor förmåga att bilda en opinion.  
 



 

 

10. Tror du att Sandviks rykte och image påverkas av ert CSR-arbete?  
Berglund anser att arbetet med CSR definitivt påverkar ryktet och företagets image. Han 
menar att denna typ av frågor är hårt kopplade till varumärket. Om företaget inte skulle välja 
att arbeta med dessa frågor och inte ta sitt sociala och miljömässiga ansvar skulle det enligt 
Berglund direkt slå mot företagets image och varumärket. Deras arbete med CSR påverkar 
hur intressenterna uppfattar Sandvik.  
 
11. Vilka argument används för att bedriva Sandviks CSR-arbete? 
Det främsta argumentet som används för att bedriva ett arbete med CSR är enligt Berglund att 
det på lång sikt är bra för företagets utveckling. Arbetet med CSR grundar sig hela tiden i ett 
långsiktigt tänkande.  
 
12. Hur skulle du sammanfatta Sandviks främsta drivkrafter till att arbeta med CSR? 
Berglund sammanfattar att Sandviks främsta drivkrafter är styrelsens och ledningens 
engagemang i dessa frågor som driver företaget att arbeta med CSR. Styrelsen och ledningen 
tycker att denna typ av frågor är viktiga och att det är viktigt att Sandvik arbetar med CSR. 
Berglund menar vidare att om inte engagemanget för dessa frågor skulle finnas hos ledningen 
finns det heller ingen framgång för arbetet internt. Berglund förklarar vidare att en ytterligare 
drivkraft att arbeta med CSR-frågor är att Sandvik tycker det är väsentligt för den framtida 
utvecklingen. Han avslutar med att säga att det som driver arbetet kraftigt är trots allt 
ledningens engagemang.  
 



 

 

 Bilaga 5. Sammanställning av intervju med Mia Östman, Fabege AB, 
2008-04-24 

 
1. Vad tycker du generellt att företag har för ansvar i samhället? 
Mia Östman på Fabege AB tycker att företag generellt ska respektera och följa de lagar och 
internationella normer som finns, kopplat till exempelvis miljön, mänskliga rättigheter och 
arbetsrätt.  
 
2. Hur definierar Fabege CSR, Corporate Social Responsibility? 
Fabege strävar efter att vara ett både framgångsrikt och ansvarsfullt företag. Långsiktig 
lönsamhet kräver CSR, alltså att bolaget beaktar de ekonomiska aspekterna men även till de 
sociala och miljömässiga dimensionerna. Det är så som Fabege definierar CSR, det vill säga 
att man tar hänsyn till de sociala och miljömässiga aspekterna i sitt företagande. 
 
3. Hur arbetar Fabege med CSR-frågor? 
Mia Östman förklarar att Fabege har policys och uppförandekoder som de arbetar efter när det 
gäller CSR. Det är exempelvis etiska riktlinjer, jämställdhetspolicy, miljö- och 
arbetsmiljöpolicy. Det finns grundläggande utgångspunkter eller ledord för i princip alla 
områden. 
 
4. Varför arbetar Fabege med dessa CSR-frågor? 
Mia Östman tycker att det är ett moraliskt ställningstagande som företaget tar. Det finns ett 
intresse av att arbeta med denna typ av frågor och Östman poängterar återigen att om man ska 
bygga ett långsiktigt lönsamt företag måste man ta hänsyn till andra aspekter än de rent 
ekonomiska. Företagen måste även titta på hur samhället ser ut och hur företaget påverkar 
omgivningen. Vidare förklarar hon att Fabege vill att deras företagskultur och deras relationer 
ska präglas av CSR. Företaget ska vara öppet och de ska arbeta utifrån ett ansvarsfullt 
agerande. Det ska även vara sanningsenligt och hederligt. Enligt Östman handlar det om att 
bygga ett förtroende för företaget samt goda relationer och Fabege försöker visa på goda 
exempel för deras nyckelintressenter. 
 
5. Hur har Fabege AB utveckling sett ut över tid när det gäller arbetet med CSR?  
Mia Östman har varit på Fabege under ett år och tycker därför det är svårt att ge en 
redovisning på hur det har sett ut över tiden när det gäller CSR-frågor. Men hon säger att det 
så klart har förändrats och att arbetet med CSR förändras med samhället. Hon förklarar att 
företaget har olika fokus över tid, vilket enligt Östman är ganska naturligt. Just nu är det 
miljön som står på tapeten, det vill säga att företag ska ta ett stort miljöansvar och det är även 
det som efterfrågas av Fabeges kunder och investerare. Idag ligger även fokus på 
medarbetarna och hur Fabege ska arbeta, det vill säga vilka värdeord som företaget har. 
SPEAK är de värdeorden som Fabege arbetar efter och står för snabbhet, prestigelöshet, 

entreprenörskap, affärsmässighet och kundnärhet. Vidare förklara hon att dessa värdeord är 
drivkrafter som ska realiseras i exempelvis CSR-frågor.  
 
Enligt Östman kan man se en koppling mellan vilka intressenter som företaget riktar sig till 
och hur utvecklingen av CSR-arbetet ser ut.  
 
6. Vad medför CSR-arbetet er som företag? 
Enligt Östman stärker Fabeges arbete med CSR företagets anseende och förtroendet för 
företaget eftersom Fabege visar att de bedriver verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. 
Det negativa är att det i dagsläget finns få verktyg att tillgå för att strukturera CSR, vilket 
innebär att det inte heller finns något standardiserat sätt att redovisa CSR. Det medför att det 



 

 

är svårt att jämföra olika företags CSR-arbete vilket hon upplever som något negativt. 
Kostnaden att hålla på med CSR anser inte Östman vara något negativt. Som hon tidigare 
poängterat måste Fabege tillämpa gällande lagar och regler eftersom det är det som krävs för 
att kunna vara ett ansvarsfullt företag. Ofta när det gäller CSR-frågor arbetar företagen 
förebyggande och det är enligt Östman också ett sätta att förebygga kostnader. Idag kan 
företagen även använda CSR-arbete i marknadsföringen av företaget, vilket är positivt enligt 
Östman.  
 
7. Vilka intressenter riktar sig CSR-arbetet främst till? 
Fabege riktar främst sitt CSR-arbetet till medarbetare, kunder, leverantörer, investerar, 
aktieägare, myndigheter och samhället. Fabege riktar sig i princip mot de aktörer som de 
kommer i kontakt med. 
 
8. Hur påverkar intressenterna er vid utformningen av CSR-arbetet? 
Fabeges bedriver verksamheten riktat mot deras kunder och intressenter och det innebär enligt 
Östman att det är ett givande och tagande och även ett samarbete. Hon anser att intressenterna 
absolut har möjlighet att påverka företaget. De kan exempelvis påverka vilket fokus företaget 
har när det gäller CSR-arbetet. Östman menar att om man ser samhället generellt som en aktör 
influeras Fabeges arbete av de samhällsvindar som blåser för tillfället och vilket fokus som 
Fabege förväntas ha. Det är emellertid viktigt att också vara konsekvent. Vissa frågor är av en 
sådan dignitet att företaget inte tummar dem, exempelvis sund affärsmässighet, arbetsrätt och 
mänskliga rättigheter. 
 
Fabege för en ständig dialog med sina medarbetare om CSR-frågor. De har exempelvis en 
skyddskommitté på arbetsmiljösidan som bland annat kan lyfta fram frågor som rör 
medarbetarna på Fabege. Vad gäller Fabeges kunder pågår det en ständig dialog med deras 
hyresgäster för att i så stor utsträckning som möjligt kunna tillgodose deras önskemål och 
krav. Mot leverantörerna anser Östman att det snarare är Fabege som framför önskemål, 
ställer krav och ser till att leverantörerna uppfyller Fabeges villkor. Investerare och aktieägare 
påverkar Fabege genom att de efterfrågar viss information och detta påverkar vilket fokus 
företaget har inom CSR. När det gäller myndigheter och samhället anser hon att Fabege alltid 
har en pågående dialog i olika samverkansforum och i det dagliga arbetet.  
 
9. Skapar CSR-arbetet legitimitet för ert företag? 
Mia Östman vill tro att Fabeges arbete med CSR skapar ett förtroende för företaget. CSR-
arbetet visar att företaget tar ett större övergripande ansvar för sin verksamhet och framför allt 
att Fabege öppet redovisar verksamheten. Av den anledningen tror hon att arbetet med CSR-
frågor kan skapa legitimitet för Fabege. Öppenheten tror Östman är av stor betydelse för 
verksamheten och skapar förtroende för företaget.  
 
10. Tror du att Fabeges rykte och image påverkas av ert CSR-arbete?  
Mia Östman tror absolut att Fabeges rykte och image påverkas av deras arbete med CSR 
eftersom de bygger upp ett förtroende som intressenterna och samhället kopplar till Fabeges 
varumärke genom att arbeta med denna typ av frågor. Arbetet med CSR har för Fabege 
inneburit positiv publicitet, bland annat på grund av att Fabege finns med i olika forum och 
har valt att satsa resurser på CSR. Den positiva publiciteten tror Östman påverkar Fabeges 
image och rykte positivt.  
 
11. Vilka argument används för att bedriva Fabeges CSR-arbete? 
Det främsta argumentet för att bedriva Fabeges arbete med CSR är att det bidrar till ett 
ansvarsfullt företagande och en långsiktig lönsamhet. Vidare förklarar Östman att de har insett 



 

 

att om Fabege ska vara ett ansvarfullt företag krävs det att företaget tar ett ekonomiskt ansvar 
men även ett socialt och miljömässigt ansvar. Ett långsiktigt tänkande är det största 
argumentet till att arbeta med CSR.  
 
12. Hur skulle du sammanfatta Fabeges främsta drivkrafter till att arbeta med CSR? 
De främsta drivkrafterna till Fabeges arbete med CSR är att de vill skapa en företagskultur 
och en relation till nyckelintressenterna som bygger på öppenhet, förtroende och 
sanningsenlighet.  
 
 



 

 

Bilaga 6. Sammanställning av intervju med Magnus Enell,  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008-04-18 

 
1. Vad tycker du generellt att företag har för ansvar i samhället? 
Magnus Enell anser att det inte bara är företag som har ansvar i samhället utan alla som ingår 
i samhället såsom även myndigheter och kyrka. Dessa har ett långsiktigt stort ansvar i 
samhället och det gäller inte bara för de produkter och tjänster de kan påverka samhället med, 
utan även hur de enskilda människorna påverkar samhället genom att använda de produkter 
och tjänster som företagen producerar. Han menar att företaget måste ta ansvar för detta och 
inte lägga ansvaret på de som köper varorna. Detta ansvarstagande skiljer sig från hur man 
förr såg på företagens ansvar. Då ansåg man enligt Enell att ansvaret efter försäljning övertogs 
av den som köpte produkten.  
 
2. Hur definierar Öhrlings PricewaterhouseCoopers CSR, Corporate Social 
Responsibility? 
Enell menar att hela konceptet borde gälla för alla och därför endast kallas Social 
Responsibility, men vid undersökningar av företagens sociala och miljömässiga ansvar kan 
däremot begreppet Corporate Social Responsibility användas. Likhetstecken sätter Enell 
mellan CSR, hållbar utveckling, Corporate Gouvernance och alla de olika begreppen som 
används idag.  
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers anser att definitionen ska vara tidlös och använder sig 
därför av Business Council for Sustainable Development definition av CSR som lyder:  
 
Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically 

and contribute to the economic development while improving the quality of life of the work 
force and their families as well as the local community and society at large.  

 
Vidare menar Enell att det är skillnad mellan en akademisk definition och praktisk 
företagsdefinition. För att företaget ska kunna arbeta med CSR måste det vara en praktiskt 
förståelig definition.  
 
3. Hur arbetar Öhrlings PricewaterhouseCoopers med CSR-frågor? 
De arbetar enligt Enell efter den traditionella synen på CSR; Triple Bottom Line, det vill säga 
med de ekonomiska, sociala och miljömässiga frågorna. Därefter arbetar de med att integrera 
dessa tre delar så mycket som möjligt i verksamheten. Det betyder att CSR-arbetet inte är 
uppdelat efter att vissa personer arbetar med miljö, andra personer med personalen etc.  
 
Enligt Enell arbetar cirka 25 personer på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med CSR. Vissa 
arbetar deltid, vilket betyder att de även har andra arbetsuppgifter förutom CSR-arbetet. Fyra 
är Senior och med Senior menas att de har erfarenhet inom området. Ett 20-tal är yngre, det 
vill säga inom ålderspannet 30-35 år och majoriteten är kvinnor (15 stycken). Den yngre 
gruppen arbetar förutom CSR även med traditionell revision och riskmanagement i sin vidare 
bemärkelse. På så sätt menar Enell kommer CSR in som en naturlig del i deras nuvarande 
arbetsuppgifter och att arbetet integreras i verksamheten. 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetar med revision och rådgivning inom CSR. De arbetar 
även mycket med riskmanagement kopplat till CSR samt gör CSR-utvärderingar i samband 
med försäljningar och köp. CSR-arbetet handlar enligt Enell således väldigt mycket om 
värderingar gällande CSR. I detta arbete tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers hänsyn till 
etiska aspekter, jämlikhet, mänskliga rättigheter, ser över leden i leverantörs- och kundkedjan, 



 

 

hur produkten påverkar sociala och miljömässiga delar, diskriminering, lönevillkor, 
fackföreningsfrihet, arbetar med code of conduct etc. Enligt Enell är det en obegränsad lista 
på frågor som Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetar med. Idag arbetar de totalt inom den 
ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionen. Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
arbetar väldigt mycket efter Global Reporting Initiativ (www.globalreporting.org) och följer 
deras lista på indikatorer. Vid tillkomsten av en ny indikator eller område på listan som 
Global Reporting Initiativ tycker är viktig gäller det enligt Enell för Öhrlings Pricewater-
houseCoopers att ta till sig det. Global Reporting Initiativ kräver även att företagen som är 
medlemmar redovisar sitt arbete i så kallade Hållbarhetsredovisningar, vilket Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers gör. Andra principer som de arbetar efter är FN:s organisation 
Global Compact tio principer. 
 
Vidare menar Enell att det inte går att säga att vissa områden är viktigare än andra utan alla 
områden har samma betydelse. Detta eftersom olika organisationer annars skulle reagera och 
skapa opposition. Dock menar Enell att det finns fall där vissa frågor inte är av lika stor vikt. 
Detta gäller frågor som inte är ett problem för företaget eller i de fall då företaget har kontroll 
på problemet. Det innebär dock att Öhrlings PricewaterhouseCoopers först måste ha gjort den 
utvärderingen av frågan eller problemet. 
 
Välgörenhet anser Öhrlings PricewaterhouseCoopers enligt Enell inte vara en del av deras 
CSR-arbete. Istället är de aktiva i de olika internationella nätverk som finns, så som 
Världsnaturfonden och Amnesty Business Group. Enell menar att det viktigaste inte är att 
skänka pengar utan att var aktiv i dessa nätverk och bidra med kunskap och att det är värt mer 
än pengar. Medarbetare från Öhrlings PricewaterhouseCoopers ställer även upp kostnadsfritt 
och föreläser på universitet och högskolor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers bidrar enligt 
Enell på många sätt utan att för den delen ta upp det som ett viktigt CSR-arbete. 
 
Enligt Enell handlar arbetet i praktisk bemärkelse om att först identifiera och utvärdera 
problemet, därefter att bygga upp företagets policy och sitt sätt att arbeta för att förebygga 
detta problem och ta till åtgärder mot det. Han menar även att det innebär att bygga ett 
ledningssystem eller ett verksamhetssystem så att företaget alltid har med sig frågan så att den 
inte försvinner och att företaget därefter bryter mot den. 
 
4. Varför arbetar ni med dessa CSR-frågor? 
Enligt Enell finns det tre orsaker som leder till att Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetar 
med dessa frågor. Först handlar det om att förhindra att ett problem uppkommer. Det andra är 
att CSR tillför ett mervärde till företaget, det vill säga det handlar om att stärka varumärket. 
På så sätt kan företaget exempelvis göra företaget attraktivt för nya potentiella medarbetare. 
Den tredje anledningen är de nuvarande och de framtida anställda. Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers arbetar efter devisen att medarbetare ska trivas på arbetsplatsen eftersom de då mår 
bra, vilket leder till att medarbetarna presterar bra på arbetet och att de mår bra på fritiden. 
Enell menar att CSR-arbetet även innefattar och berör medarbetarnas familjer.  
 
Kortfattat är Öhrlings PricewaterhouseCoopers CSR-arbete kopplat till riskhantering, det vill 
säga att förhindra att något problem uppstår såväl internt som externt, att skapa en positiv bild 
av företaget för att stärka varumärket och de nuvarande och framtida anställda. 
 
5. Hur har Öhrlings PricewaterhouseCoopers utveckling sett ut över tid när det gäller 
arbetet med CSR?  
Enligt Enell är det som har kommit de senaste två åren och som även kommer mer fram över 
kommunikations- och redovisningssidan. Det handlar om att redovisa och kommunicera vad 



 

 

företaget gör gällande CSR-arbetet, hur företaget gör det, hur det har gått, varför företaget 
arbetar med det här och vilka mål företaget har satt upp med det CSR-arbete företaget arbetar 
med. Anledningen till det menar Enell är för att veta nästa punkt företaget kommer till, det 
vill säga vad företaget har satt för mål och när det är tänkt att företaget ska vara där. CSR 
handlar enligt Enell väldigt mycket om att planera arbetet och vilka mål företaget ska arbeta 
efter. Då Öhrlings PricewaterhouseCoopers ligger i täten med dessa frågor menar Enell att det 
innebär att företaget inte alltid vet hur de ska agera eftersom det inte finns en färdig mall för 
hur företag ska arbeta med CSR. Det innebär istället att de får prova sig fram.  
 
Enligt Enell finns det däremot en tät grupp med cirka 40-50 företag som ligger i framkant 
inom CSR-området och som arbetar mycket tillsammans. Det innebär att företagen delar med 
sig av information, byter kunskap och erfarenheter inom området CSR. Företagen presenterar 
exempelvis goda och dåliga exempel på deras respektive CSR-arbete för att de andra 
företagen ska kunna dra lärdom av dessa och förbättra sitt CSR-arbete. Företagen samarbetar 
mycket med varandra inom CSR-området och samarbetet gäller enligt Enell även 
konkurrenter. Detta eftersom CSR enligt Enell inte har med konkurrens att göra utan med 
samhället och företagens sociala ansvar. Enell tror att denna genomlysning och transparens 
inom området kommer att bli större och att CSR även bygger på det.  
 
Anledningen till att företagen ska redovisa och kommunicera sitt CSR-arbete menar Enell är 
för att samhället är intresserat av att få reda på vad företaget gör inom området. En viktig 
drivkraft i detta menar Enell är även finanssidan. Företag vill att finanssektorn ska uppskatta 
det företaget gör så att det värderas in i företagets finansiella resultat. Detta eftersom det 
kommer att leda till att exempelvis AP-fonderna, KPA och Folksam kommer att köpa aktier i 
de företagen som räknas som goda företag. Missköter sig företagen så kommer däremot inte 
pengar att placeras i de företagen.  
 
6. Vad medför CSR-arbetet er som företag? 
Enell menar att företagets CSR-arbete bidrar med bättre trovärdighet. Företaget blir av 
kunderna, finanssektorn och samhället betraktade som det goda företaget. Det innebär i sin tur 
att det företaget blir attraktivt hos den yngre arbetskraften. Vidare menar Enell att det bygger 
starkare relationer till kunderna, vilket leder till lojalitet, samtidigt som det även skapar nya 
relationer till nya kunder. Dessutom medför det att medarbetarna trivs och sammantaget att 
varumärket stärks. 
 
Enell menar även att det finns en viktig ekonomisk aspekt eftersom företaget sparar pengar 
genom att göra rätt från början. Detta innebär att företaget sparar på utgifterna, då det kostar 
pengar i att ta till åtgärder när något problem dyker upp samt även i varumärkeskostnader och 
andra kostnader. CSR är enligt Enell således en form av riskhantering och pengarna som 
Öhrlings PricewaerhouseCoopers lägger ner på CSR får de tillbaka med råge. Vidare menar 
Enell att det även är värt väldigt mycket om någon högt uppsatt person inom politiken eller på 
någon myndighet politiker använder just Öhrlings PricewaterhouseCoopers som en referens 
och som ett gott exempel genom att förklara hur de arbetar med CSR. Den marknadsföringen 
är värd väldigt mycket eftersom den är mer trovärdig.  
 
Den negativa sidan med CSR menar Enell hör samman med så kallade Watch dogs. Det 
handlar om program och journalister så som Uppdrag granskning, Janne Josefsson och 
miljöjournalister. Problemet med dessa menar Enell är att de granskar de företag som är 
duktiga och som faktiskt arbetar med CSR-frågor men som kanske är duktiga till 90 procent 
men de övriga 10 procent är de inte lika duktiga.  För dessa 10 procent ställs företaget sedan 
till svars för.  Sedan finns det företag som inte arbetar med CSR och som inte har för avsikt 



 

 

att göra det heller, exempelvis Lundin Oil, men dessa företag blir däremot inte granskade. Det 
innebär enligt Enell att företag som arbetar med CSR inte vill gå ut offentligt och säga att de 
arbetar med dessa frågor, att de tycker frågorna är viktiga och att de visserligen inte har hunnit 
ända fram men att de antagligen aldrig kommer kunna göra det. Detta eftersom det då leder 
till att journalister likt Janne Josefsson väljer att granska deras arbete. Däremot menar Enell 
att om företagen är med i olika nätverk och projekt exempelvis Amnesty och 
Världsnaturfonden har företag då en större möjlighet att förklara vad som är företagens 
problem och att de inte kan komma ända fram men att företaget arbetar med problemet. På så 
sätt menar Enell att företagen har en öppen dialog på ett annat sätt. Enligt Enell kommer det 
dock alltid att finnas vissa journalistgrupper som vill hitta den där frågan som företaget inte 
har arbetat med. Det negativa menar Enell är kortfattat att företagen som arbetar med CSR 
inte får den positiva uppskattningen som företagen borde få.  
 
7. Vilka intressenter riktar sig CSR-arbetet främst till? 
Enligt Enell riktar sig Öhrlings PricewaterhouseCoopers till alla i samhället, men primärt till 
andra företag inom alla olika branscher, politiska delar i form av departement och statliga 
företag samt kommuner på tjänstemannasidan. Dessa är deras tre viktigaste intressenter idag. 
 
8. Hur påverkas Öhrlings PricewaterhouseCoopers av intressenterna i CSR-arbetet?  
Enell menar att Öhrlings PricewaterhouseCoopers måste vara lyhörda för hur intressenterna 
arbetar, vad de gör och varför de arbetar med CSR. Men i många fall ligger Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers steget före intressenterna och snarare påverkar de. Enligt Enell 
lyssnar de till dem eftersom de har större kunskap inom området och har arbetat med CSR 
längre. Däremot menar Enell att Öhrlings PricewaterhouseCoopers även måste vara ödmjuka 
och ta till sig bättre idéer, bättre lösningar eller undersöka om det finns en annan väg att gå 
och så vidare.  
 
Enligt Enell är det företagen som söker upp de för att de vill ha hjälp att gå vidare i deras 
CSR-arbete. Vad gäller de statliga företagen och kommunen däremot är det Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers som vänder sig till de och informerar om att de behöver hjälp. Vid 
dessa tillfällen förklarar de vad CSR är och varför de ska arbeta med det. Intresset är stort 
inom de statliga företagen och kommunerna eftersom de har dålig kunskap inom området. 
Men det är enligt Enell alltid lite tidsfördröjning inom de statliga kommunala delarna innan de 
kommer igång med sitt arbete i jämfört med de privata. Vidare menar Enell att det viktigaste 
budskapet de ger är att det även för dem ligger ett mervärde i att arbeta med CSR och i dessa 
fall kan Öhrlings PricewaterhouseCoopers hjälpa till med rådgivning, revision och liknande. 
Enligt Enell är det viktigt att det ligger ett positivt budskap i att arbeta med det CSR. Det vill 
säga de ska inte säga att om de inte arbetar med de här frågorna så kommer det bli negativa 
effekter utan istället fokusera på de positiva delarna som det medför av att arbeta med CSR. 
 
9. Skapar CSR-arbetet legitimitet för ert företag? 
Enell menar att CSR-arbetet till 110 procent skapar legitimitet för företaget. Detta genom att 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers visar att de bryr sig, att det här är viktiga frågor och att 
deras ansvarsområde går utanför deras husvägg.  

 
10. Tror du att företagets rykte och image påverkas av Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers CSR-arbete?  
Enligt Enell sker detta i allra högsta grad. CSR-arbetet påverkar företagets rykte och image 
väldig positivt. Enell kopplar samman företagets rykte och image med varumärket, vilket 
innebär att det även bidrar till att denna stärks. På detta sätt kan Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers locka till sig nya kunder, behåller de befintliga och attrahera nya medarbetare. Vidare 



 

 

säger Enell att CSR-arbetet bidrar till att det skapas en positiv bild i samhället och att det 
generellt pratas gott om företaget.  
 
11. Vilka argument används för att bedriva Öhrlings PricewaterhouseCoopers CSR-
arbete? 
Enligt Enell används både interna och externa argument för att arbeta med CSR. Eftersom 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har bestämt sig för att arbeta med CSR, men även att 
företaget ska hjälpa andra företag med deras CSR-arbete innebär det att Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers först måste ”städa” internt för att föregå som ett gott exempel. Enell 
menar att företaget inte kan föreslå andra att arbeta med CSR om inte företaget själv gör det. 
Det innebär enligt Enell att företaget måste göra sin egen hemläxa innan de kan kräva läxorna 
av de andra. De externa argumenten är kopplade till svaren på fråga fyra.  
 
12. Hur skulle du sammanfatta Öhrlings PricewaterhouseCoopers främsta drivkrafter 
till att arbeta med CSR? 
Enligt Enell handlar det om att det är lönsamt att arbeta med CSR. Företagets varumärke, 
rykte och image förbättras, vilket lockar nya kunder, skapar lojalitet till befintliga och 
attraherar nya medarbetare samtidigt som befintliga trivs med att arbeta på företaget. 
Företaget minskar även utgifterna genom att bli effektiva med det de arbetar med, men även 
vid förminskning av materiella resurser så som avfall, el, papper, vatten samt bidra med 
minskade sjukskrivningar, ökad friskvård samt jämlikhet. Allt detta menar Enell genererar i 
positiva ekonomiska siffror. CSR är enligt Enell i högsta grad ekonomisk kopplat. Enell 
menar att han inte kan förstå hur företagen som inte arbetar med CSR har råd att inte göra det. 
Vidare menar han att det ofta är bristande kunskap som gör att vissa företag eller myndigheter 
inte arbetar med CSR. Dessa har inte insett eller förstått att det faktiskt är lönsamt. Det är 
dock inte bara lönsamt för företaget utan även för miljön, samhället, kulturen och allt möjligt. 
Enligt Enell måste företag ta sitt samhällsansvar eftersom världen annars inte kommer att 
klara sig och den framtida generationen inte att överleva. Vidare menar Enell är frivilliga 
åtaganden oftast mer effektiva än lagar och förordningar. Dessa måste dock finnas men de 
beskriver bara miniminivån.  



 

 

Bilaga 7. Sammanställning av intervju med Elisabeth Hörnfeldt,  
Scania AB, 2008-04-30 

 
1. Vad tycker du generellt att företag har för ansvar i samhället? 
Elisabeth Hörnfeldt menar att Scanias verksamhet är en del i samhället och att deras ansvar är 
att leverera de bästa produkterna som det är möjligt att leverera. Med det menar hon de 
produkter som kunderna förväntar sig och som lever upp till deras krav. Det ska exempelvis 
vara mer lönsamt att köra Scania jämfört med konkurrenter och bränsleekonomin är därför en 
konkurrensfaktor. Dessutom är Scania ett ansvarstagande företag gällande de anställda och 
vill att de anställda ska känna sig stolta över företaget, berättar Hörnfeldt.  
 
2. Hur definierar Scania CSR, Corporate Social Responsibility? 
Enligt Hörnfeldt arbetar Scania inte efter en uttalad definition utan med de sociala, miljö-
mässiga och ekonomiska frågor som ingår i begreppet CSR. 
 
3. Hur arbetar Scania med CSR-frågor? 
Scania arbetar med hög affärsetik och moral. Miljöfrågor har även medvetet legat i fokus 
under lång tid men strukturerats och organiserats sedan 1990-talets början då 
miljöledningssystem infördes. Hörnfeldt menar att det som gör Scania unikt är att det finns en 
väldigt bra organisation i det vardagliga arbetet på företaget. Scania ser hela tiden 
förbättringar i arbetet trots att de arbetat länge med CSR, vilket enligt Hörnfeldt beror på att 
arbetet är så väl integrerat i den vanliga verksamheten. Scania har även ledningssystem som 
behandlar arbetsmiljöfrågor, sociala frågor och miljöfrågor och företaget arbetar hela tiden 
framåt med små steg för att förbättra hela företaget i alla de avseenden som de prioriterar. 
Enligt Hörnfeldt sker arbetet medvetet och strukturerat och har dessutom prioritet hos Scanias 
ledning. Vidare är Scania verksam i FN organisationen Unesco. 
 
4. Varför arbetar ni med dessa CSR-frågor? 
Enligt Hörnfeldt beror detta på att det ligger ett stort intresse av detta hos investerare men 
även att de anställda tycker det är viktiga frågor. Scania vill dessutom att medarbetarna ska 
känna sig stolta över företaget. Hörnfeldt säger att det även finns ett intresse från kunderna 
som bidrar till att Scania arbetar med CSR-frågor. Vidare har även allmänheten ett intresse 
eftersom produkterna finns och syns ute i vardagen. Det handlar om att vårda relationen till 
sina intressenter. Hörnfeldt säger att det är viktigt med ett starkt varumärke och att 
intressenterna känner att Scania har kontroll över dessa frågor.  
 
I övrigt arbetar Scania efter sina core values som lyder: respekt för individen, kunden i fokus, 

kvalitet och eliminera av slöseri. Enligt Hörnfeldt är det viktigt att det ligger fokus på att 
minska resursers förbrukande och att ha respekt för individen. Men vid prioritering är det 
miljö, säkerhet och kvalitet som går först. Därefter kommer leveranstid och de ekonomiska 
parametrarna. Hon menar vidare att det är det som gjort Scania så lönsamma idag och att detta 
ligger väl förankrat i företaget. 
 
5. Hur har Scanias utveckling sett ut över tid när det gäller arbetet med CSR?  
Hörnfeldt menar att CSR inte är något nytt och att detta begrepp har satt namn på något som 
svenska företag länge har arbetat väldigt mycket med. Det har dels att göra med att den 
svenska lagstiftningen ställt krav på det. Men svenska företag har enligt Hörnfeldt även 
generellt varit väldigt duktiga på att arbeta med de här frågorna. Vidare menar hon att i USA 
där begreppet kommer ifrån har de inte haft samma arbetarrörelse som i Sverige så som 
arbetarens rätt och skydd. Med anledning av att det inte funnits samma samhälliga 
opinionstryck som i USA har det därför inte heller funnits något skäl eller behov av att koppla 



 

 

ihop detta arbete till ett begrepp. Hon menar även att det kan vara en orsak till att svenska 
företag inte har varit så duktiga på att informera att de arbetar med CSR-frågor eftersom det 
redan är något som förväntas av dem. Enligt Hörnfeldt har däremot arbetet med att mer 
systematiskt och strukturerat arbeta med de här frågorna och koppla ihop de sociala, 
miljömässiga, ekonomiska, etiska och arbetsmiljömässiga bitarna kommit mer under 2000-
talet. Hon menar vidare att på de marknader där det här inte varit reglerat är det viktigt att 
lyfta dessa frågor till samma nivå, vilket hon menar även Scania gör. Företaget arbetar enligt 
Hörnfeldt efter samma filosofi överallt, det är ingen skillnad på företag som befinner sig i 
Brasilien eller i Sverige. Enligt Hörnfeldt började Scania med sitt miljöarbete i början på 
1990-talet och detta miljöledningssystem finns utarbetat inom hela koncernen.   
 
Enligt Hörnfeldt är förändringen som kommit på senare tid kopplat till den globala ekonomin. 
Scania har en enorm tillväxt nu och för att klara produktionsökningen krävs det att arbetet 
läggs ut på fler underleverantörer. Detta innebär att Scania måste kontrollera dessa och 
säkerställa att de arbetar i enlighet med de krav Scania ställer och se till att de sociala, 
miljömässiga och etiska problemen inte bara flyttas. Hörnfeldt menar att det är en större risk 
att dessa frågor inte fungerar lika bra då de får in underleverantörer på marknader där kraven 
inte är lika höga, än när Scania själva producerar. Enligt Hörnfeldt pågår nu ett förbättrings-
arbete på hur dessa frågor bättre kan integreras hos dessa underleverantörer. 
 
6. Vad medför CSR-arbetet er som företag? 
Enligt Hörnfeldt bidrar CSR-arbetet till ökad lönsamhet för Scania. Scania är dock inte så 
duktigt på att kommunicera att de arbetar med dessa frågor och informera att de hanterar de 
bäst. Hon säger att det istället handlar om att de ser helhetsperspektivet, gör rätt prioriteringar 
och att de ständigt arbetar efter att förbättra sig inom dessa områden som har lett till att Scania 
är ett väldigt lönsamt företag idag. CSR-arbetet bidrar dock inte bara till att Scania får ökad 
lönsamhet utan det medför enligt Hörnfeldt även att de anställda trivs att arbeta på Scania och 
känner sig stolta över företaget samt attraherar nya medarbetare.  
 
En negativ aspekt är om företaget går ut med att de arbetar med dessa frågor och det visar sig 
att företaget inte kan leva upp till det, säger hon. Detta är en av anledningarna till att Scania är 
restriktiva med att gå ut med att de arbetar med CSR. 
 
7. Vilka intressenter riktar sig CSR-arbetet främst till? 
Enligt Hörnfeldt är de primära intressenterna investerare och ägare, medarbetare, potentiella 
medarbetare, kunder, allmänheten och närboende till deras produktion. Det gäller framförallt 
miljöfrågorna. Hon menar vidare att det är intressenterna som driver CSR-arbetet framåt. 
 
8. Hur påverkas Scania av intressenterna i CSR-arbetet?  
Enligt Hörnfeldt påverkar intressenterna Scania framförallt vad gäller rapporteringen av deras 
CSR-arbete och vad denna innehåller. Detta eftersom det är de som informerar om vad de är 
intresserade av att veta. Däremot påverkar de inte Scanias sätt att arbeta och deras 
prioriteringslista. Scania har en stark företagskultur över hur de ska arbeta med dessa frågor, 
berättar hon. Detta sker genom att hela tiden försöka att förbättra sig, identifiera Scanias 
brister, och lyfta upp sig för varje dag. Oavsett om någon intressent har invändningar mot 
detta arbete anser Scania att det prioriteringssystem och det sätt de arbetar är det bästa sättet 
att arbeta på, säger hon.  
 
9. Skapar CSR-arbetet legitimitet för ert företag? 
Enligt Hörnfeldt skapar CSR-arbetet legitimitet hos intressenterna men generellt hos 
allmänheten tror hon inte att det gör det. Vidare menar hon att hade företaget varit ett 



 

 

avfallsföretag hade svaret antagligen varit helt annorlunda. Det finns en stor misstro hos 
allmänheten till sådana företag menar Hörnfeldt. Exempelvis att sopor eller elektronikavfall 
skickas till tredje länder och att de inte hanteras på ett positivt sätt. Hon menar att i vilket 
avseende CSR-arbetet skapar legitimitet kopplas samman med vilka produkter eller tjänster 
som företaget producerar och erbjuder.  
 
10. Tror du att företagets rykte och image påverkas av Scanias CSR-arbete?  
Enligt Hörnfeldt påverkas Scanias rykte och image i positiv bemärkelse när detta 
uppmärksammas i tidningar och medier, vilket i sin tur bidrar till att varumärket stärks. Hon 
menar dock att denna information måste vara trovärdig för att den ska ha effekt. 
 
11. Vilka argument används för att bedriva Scanias CSR-arbete? 
Enligt Hörnfeldt är de interna argumenten relaterade till riskhantering samt att ständigt 
utveckla arbetet så att det sker strukturerat och effektivt. Hörnfeldt menar att det handlar om 
att arbeta proaktivt och förebyggande och att hela tiden lära sig av sina misstag, identifiera 
sina brister och integrera arbetet i det vardagliga arbetet. Exempelvis vid diskriminering, 
kollar Scania på varför detta hänt, hur det kunde hända och hur de kan förebygga så det inte 
händer igen. De externa argumenten handlar om kommunikationen. Att kommunicera att 
Scania hanterar dessa frågor och att de tar dessa frågor på allvar. Denna kommunikation 
bidrar sedan till att varumärket stärks. 
 
12. Hur skulle du sammanfatta Scanias främsta drivkrafter till att arbeta med CSR? 
Hörnfeldt menar att de främsta drivkrafterna till att arbeta med CSR är att Scania vill vara ett 
bra och solid företag som är lönsamt och att de vill ha medarbetare och ägare som är nöjda. 
Vidare är Scania ett gammalt svensk företag och av den anledningen tror hon att det finns en 
stor förväntan på företaget att de ska hantera de här frågorna och att det skulle vara en stor 
besvikelse om Scania inte skulle klara att hantera de. I övrigt är Scanias CSR-arbete gentemot 
kunder och de närmaste intressenterna en självklar del i verksamheten och i ett sunt 
företagande.  
 
 


