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Questions: Is it possible to evaluate the CSR engagement in DIS and in 

which way does DIS work with CSR? How does DIS get affected 

by their stakeholder involvement and engagement regarding 

CSR-issues, what challenges and possibilities can be identified 

in relation to this?  

Purpose: The purpose of the study is to map out and evaluate DIS work 

with CSR. 

Method: This study is a case study with a qualitative approach that 

focuses on a particular organization, in this case DIS. For this 

study there were seven semi-structured interviews completed 

with the purpose to collect data that comes up to and are 

adapted for the purpose of the study.  

Conclusion: The study proclaims that there’s no pronounced CSR-strategy 

within DIS but that there is possible to discern a minor 

dispersed engagement regarding to CSR-initiatives. In the 

present the CSR-engagement could be termed as an 

inactive/reactive approach. Stakeholders are essential for DIS 

in the current situation and to further involve and create 

relationships with from a CSR perspective. 
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1 Inledning 
I inledningen kommer bakgrund, problemformulering, syfte samt frågeställningar att 

behandlas. Även definitioner av begrepp samt en organisationspresentation av 

uppdragsgivaren kommer att tas upp under detta kapitel. Detta för att ge en 

grundläggande bakgrund och förståelse för studien. 

1.1 Bakgrund 

Denna studie har sin bakgrund i CSR (Corporate Social Responsibility) och frågor som 

uppkommer kopplat till hur företag bör förhålla sig till detta begrepp. CSR kan beskrivas som 

det ansvar företag har kopplat till deras påverkan på samhället och vilka aktiviteter de utför, 

utöver lagstiftningar, för samhället och miljön. (EU, 2011) 

I det nya 2000-talet har andra faktorer än kortsiktiga försäljningssiffror och monetära vinster 

lyfts fram som viktiga faktorer för framgång. Företag och dess ledare bedöms inte enbart 

utifrån deras vinster. CSR innefattar ett företags ansvar gentemot samhället både kopplat till 

sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer och dessa aspekter blir mer och mer 

relevanta. (Företagande, 2010)  

CSR är en stor del av dagens managementstrategier och precis som övriga trender i världen 

influeras Sverige ofta av USA. Ledare blir influerade av trenden och engagerar sig i allt större 

utsträckning i CSR-aktiviteter. Exempelvis miljöengagemang eller kulturengagemang. På det 

här sättet kommuniceras att företaget tar sitt ansvar och ger någonting tillbaka till 

samhället. Dock finns det inget annat område som har så stor differens i uttalade aktiviteter 

och genomförda aktiviteter. Sverige skiljer sig väsentligt ifrån USA vad gäller kontexten som 

CSR appliceras i. Här i Sverige finns en samhällsuppbyggnad som till stor del bygger på 

skattefinansiering av en stor offentlig sektor som verkar för vård och samhällsekonomiska 

säkerhetsnät. (Chef, 2008) Trenden ifrån USA där organisationer på ett helt annat sätt har 

ansvar för samhällets välmående kanske inte skall sväljas med hull och hår av svenska 

företag.  

Svenskt Näringsliv menar att ”Företagens kärnuppgift är, inom ramen för gällande regelverk, 

att leverera varor och tjänster” (Svenskt Näringsliv, 2013, s. 3). Synen som Svenskt 

näringslivs förmedlar gällande CSR förklarar att företag skapar en övergripande nytta för 

samhället i och med att det skapas arbetstillfällen, skattebaser samt innovationer som är 

avgörande för samhällets utveckling. Vidare presenteras att detta är det viktigaste men mest 

underskattade CSR-bidraget som företag i Sverige har. Svenskt Näringsliv (2013) hävdar 

vidare att debatten om att företag ”måste ge någonting tillbaka” inte är befogad då det 

svenska samhällssystemet med skolor, sjukvård med mera, till stor del bygger på en 

skattefinansierad offentlig sektor där företagens skatter utgör merparten av dessa intäkter. 

Det kan då vara obefogat när trenden hävdar att företagen exempelvis skall hjälpa till med 

uppbyggnad utav sociala inrättningar. Dessa finansieras redan utav de skattemedel som 
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bolagen bidrar med, och företagen bidrar med ännu mer om de kan fokusera på att 

expandera och exempelvis kan ta sig an större projekt med hjälp av underentreprenörer. 

Dynamate Industrial Services, vidare kallat DIS, ett utav dotterbolagen till Scania, funderar 

över hur de i linje med och utan att underminera kärnverksamheten, kan införa ett 

strategiskt CSR-arbete i organisationen samt om och hur de kan införliva intressenterna i att 

också arbeta med CSR.  

EU-kommissionens nya CSR-strategi förmedlar fördelar med ett strategiskt CSR-arbete. 

Rapporten beskriver att ett strategiskt förhållningssätt till CSR blir alltmer viktigt för företags 

konkurrenskraft. Fördelar som kan komma med CSR-arbete, tack vare dess övergripande 

koppling i interna och externa intressenter, är exempelvis en drivkraft för innovativ 

kapacitet, HR-management, tillgång till kapital, kostnadsbesparingar, riskutvärdering, 

utvecklandet utav nya marknader, tillväxt och förbättrade kundrelationer. Tillit är en viktig 

faktor för innovation och tillväxt, och genom att presentera sitt CSR kan företag dra nyttan 

av tilliten som kunder, allmänheten och anställda får utav den, vilket är grunden för hållbart 

företagande. (EU, 2011) 

Rapporten från EU statuerar ytterligare att; 

“To fully meet their corporate social responsibility, enterprises should have in place a 

process to integrate social, environmental, ethical, human rights and consumer concerns 

into their business operations and core strategy in close collaboration with their 

stakeholders, with the aim of: 

– Maximizing the creation of shared value for their owners/shareholders and for their other 

stakeholders and society at large; 

– Identifying, preventing and mitigating their possible adverse impacts.” (EU, 2011. s. 6) 

 

Vidare presenterar rapporten att graden av CSR-processer beror på företagens storlek, att 

mindre till medelstora företag troligtvis ofta bedriver CSR-processer i det fördolda, men för 

att optimera värdeskapandet för alla intressenter bör ett långsiktig strategiskt 

förhållningssätt appliceras i CSR-arbetet. (EU, 2011) 

Små och medelstora företag (SMF) blir ofta förbisedda gällande involvering i den pågående 

debatten och forskningen (Jenkins, 2006; Fassin, 2008). Detta är något som mer bör 

uppmärksammas, SMFs bör involveras mer i CSR-åtaganden då många arbetstillfällen och 

anställningar finns representerade inom denna sektor. Större företag bör även ta lärdom av 

SMFs och deras arbete kring CSR-arbete som blir en naturlig del av deras kärnverksamhet. 

(Fassin, 2008) Större företag kan ta lärdom av mindre företag som kan förekomma i ett 

företags intressentnätverk och som kan bidra med sina erfarenheter och syn kring CSR. Med 

grund i skapandet av arbetstillfällen och hälsa samt välfärd inom den region företaget 

huserar, bidrar SMFs med ett naturligt socialt ansvarstagande (Fassin, 2008). 
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1.2 Problemformulering 

Ett exempel på CSRs ökade uppmärksamhet går att ta del av i Dagens Nyheter. I artikeln 

förmedlas att kreditupplysningsbolaget Syna kartlägger aktiebolags bokslut och utser 

kommuner i Sverige som trots hårda tider har störst antal expanderande företag både vad 

gäller omsättning, anställda och vinstmarginaler. Artikeln redogör för att en kommun blir 

mer stabil om 100 små företag ökar med en anställd och motsvarande i omsättning än om 

ett stort företag väger upp för allt. Samtidigt redogörs det för att ett lite större företag kan 

bidra med samma effekt om de anlitar underentreprenörer. (DN, 2010) Detta resonemang 

överrensstämmer med Svenskt Näringslivs (2013) syn på CSR, nämligen att företags 

viktigaste CSR-bidrag är deras bidragande med arbetstillfällen och drivkraft i ekonomin. 

Problematik uppkommer kring hur långt ett företags CSR-ansvar sträcker sig samt hur en 

organisation skall förhålla sig till intressenter i sitt CSR-arbete. Hur skall organisationer 

arbeta med att införa aktiviteter eller CSR-engagemang inom organisationen och hur skall 

intressenter involveras i detta arbete? För att kunna besvara dessa frågor behöver en 

grundläggande förståelse för det idag existerande CSR-arbetet urskiljas hos företaget. Hur 

arbetar eller bör ett företag arbeta med CSR, vad ska de utgå ifrån när de skall 

vidareutveckla deras CSR-arbete samt är intressenter av intresse gällande detta arbete? 

Hur kan DIS som organisation förhålla sig till CSR och är intressenterna av vikt gällande CSR? 

Det finns inga uttryckta riktlinjer för socialt ansvar inom branschen och det skulle vara 

intressant att reda ut hur DIS, som inte uttalat arbetar med CSR i dagsläget, arbetar med CSR 

för att framöver kunna införa ett uttalat sådant arbete och därmed skapa ett fundament för 

att sprida detta gentemot exempelvis underentreprenörer. Frågor som berörs av detta är 

exempelvis när DIS hyr in underentreprenörer, hur skall de agera? Vilka aspekter skall de ta 

hänsyn till? Att underentreprenörerna ser till att arbeta med miljö eller socialt 

ansvarstagande? Hur mycket bör intressenterna involveras? Därav att en utredande studie 

behövs för att DIS skall kunna lära sig och kunna påbörja ett gediget och uttalat arbete med 

CSR. En utredning där DIS CSR-arbete utvärderas skulle bidra till ett lärande och en 

startpunkt till det CSR-arbetet som redan är påbörjat i denna riktning på DIS. 
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1.3 Syfte 

Syftet är att kartlägga och utvärdera hur DIS arbetar med CSR.  

1.4 Forskningsfrågor 

 Går det att urskilja CSR-engagemang inom DIS och på vilket sätt arbetar DIS med 

CSR? 

 Hur påverkas DIS arbete av deras intressenters involvering och engagemang 

beträffande CSR frågor, vilka utmaningar och möjligheter kan identifieras gällande 

detta? 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till att utforska och kartlägga de CSR-initiativ som kan identifieras inom 

DIS och utvärdera nuläget samt vilket förhållningssätt som existerar.  

1.6 Definitioner av centrala begrepp 

1.6.1 Auditering 

Auditeringar som bedrivs i DIS kontext, går till stor del ut på att utvärdera huruvida företaget 

bedriver eller har utfört åtgärder kopplade till CSR. 

Informativ auditering är en insamlingsmetod av data, information och kunskap som leder till 

en uppfattning av ett företags informationsresurser. Vilka experter finns representerade, 

vilka nätverk kan identifieras samt var kan den relevanta informationen inhämtas? Informell 

auditering är ett utvärderingsverktyg som effektivt organiserar och förvaltar information. 

(Buchanan & Gibb, 2007)  

1.6.2 CSR 

Regeringen framhåller den CSR-strategi som arbetats fram av den Europeiska kommissionen 

och i den strategin definieras CSR som:  

“The responsibility of enterprises for their impacts on society” (EU, 2011. s.6) 

“Corporate social responsibility concerns actions by companies over and above their legal 

obligations towards society and the environment” (EU, 2011. s.3) 

1.6.3 Intressent 

”En grupp eller individ som påverkar eller blir påverkad av ett företags (en organisations) 

verksamhet.” (Grafström, Göthberg & Windell, 2008, s. 67) 
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1.7 Organisationspresentation DIS 

DIS bildades hösten 2009 i och med en sammanslagning av tre sedan tidigare helägda 

dotterbolag till Scania (DIS, 2013a). DIS tillhandahåller via de tre affärsområdena Fastighet, 

Engineering och Produktion tjänster till flertalet olika branscher. Exempelvis 

verkstadsindustri, energisektorn, stålindustrin, läkemedelsindustrin, papper/massa -

producenter och sågverk, byggsektorn och fastighetssektorn. (DIS, 2013b)  

DIS affärsidé lyder:  

”Att leverera tjänster inom entreprenad, service och underhåll som möter kunder och 

ägarnas krav på teknik, kompetens och ekonomiskt resultat mot fastigheter och industri.” 

(DIS, 2013c) 

 

Inom Engineering levererar DIS exempelvis tjänster såsom programmering, 

mekanikkonstruktion, elkonstruktion och industriell-IT. Inom Fastighet kan DIS tillhandahålla 

exempelvis el-jobb, automation av fastigheter, ventilation, bygg samt svets/smide och 

maskinflyttar. Gällande Produktion kan DIS erbjuda exempelvis coachning i LEAN, underhåll, 

service, maskinrenoveringar och maskinomställningar. (DIS, 2013d) Några utav de kunder 

som DIS levererar tjänster till och som också presenteras som referenser är exempelvis: Atlas 

Copco, AlfaLaval, Ericsson, Coca Cola, Sandvik, LKAB, SSAB, Stora Enso, Ovako Steel, 

AstraZeneca och Scania. (DIS, 2013e) 

DIS sysselsätter cirka 450 anställda och inhyrda i större delen av Sverige med tyngdpunkten i 

Mälardalen/Stockholm, Dalarna samt Göteborg. Totalt finns DIS kontor vid ett tiotal orter 

runt om i Sverige och i och med typen av tjänster som DIS levererar, bedrivs verksamheten 

med ett stort kontaktnät i form av kunder, underentreprenörer samt leverantörer. 

(Informationsblad, 2012) 
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DIS har i dagsläget ingen uttalad CSR-strategi men förmedlar en policy för kvalitet, 

arbetsmiljö samt miljö: 

”Dynamate Industrial Services erbjuder tjänster som möjliggör effektivare drift, ökad 

produktivitet samt en förbättrad lönsamhet för svensk industri och fastighetssektor. 

Verksamheten skall bedrivas så att bolaget uppfyller krav, har nöjda kunder och kompetenta 

medarbetare vilket är grunden för vår lönsamhet, utveckling och långsiktiga existens. Som 

ett pålitligt företag med stor förståelse för våra kunders behov arbetar vi ständigt med att 

utveckla våra tjänster.  

Vi ska uppfylla lagar och krav enligt aktuell lagstiftning samt av myndigheter utfärdade regler 

och föreskrifter.  

Vi ska verka för att ständigt förbättra verksamhetssystemet och förebygga förorening för en 

hållbar samhällsutveckling. 

Denna policy görs känd och kommuniceras till all personal enligt vår mötesordning och till 

underentreprenörer samt finns tillgänglig på hemsidan för allmänheten.” (DIS, 2013c) 

 

Det som just presenterades visar på relevansen av ämnet CSR samt vilka problem som 

ligger till grund för denna studie och vilka frågor som måste besvaras för att DIS skall 

kunna inleda ett arbete med CSR. Definitionerna presenterades för att ge en tydlig 

uppfattning kring vilka tolkningar av begrepp som är centrala för denna studie. 

Definitionerna underlättar, då begreppen kan ha många olika betydelser beroende på 

vilken kontext de är hämtade ifrån. Avslutningsvis beskrevs en tydligare bild av DIS där det 

framkommer att DIS är ett stort företag med geografisk spridning på flertalet kontor med 

huvudsaklig uppgift att leverera tjänster. DIS policy för kvalitet, arbetsmiljö och miljö visar 

tydligt på att DIS behöver ett besvarande av denna studies syfte. Detta för att DIS, 

övergripande för organisationens olika delar, ska kunna påbörja ett gemensamt arbete 

kring CSR för att fullt kunna möta upp mot det som statueras i den.  
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2 Teori 
Under rubriken teori kommer två avsnitt presenteras – genomgång av tidigare forskning 

samt den teoretiska referensramen. Detta för att tydliggöra vilka teorier som selekterats 

för studien och som det sedan tidigare har forskats kring inom området. Därefter 

presenteras studiens valda referensram som valts för att utforska och kartlägga var DIS 

står i sitt arbete med CSR. Vikten i analysmetoden ligger i att kunna urskilja inom vilket 

stadium DIS kan anses vara och utifrån detta urskilja hur ett eventuellt fortsatt arbete kan 

ske framgent för DIS. 

2.1 Genomgång av tidigare forskning 

Peloza & Falkenberg (2009) menar på att ett företags arbete med CSR förstärker ryktet om 

företaget samtidigt som kvaliteten och produktiviteten på arbetet höjs inom organisationen. 

Székely och Knirsch (2005) styrker detta men menar även på att CSR många gånger inte är 

implementerat i företagets struktur utan mer aktuellt som en isolerad faktor utesluten ur 

företagets strategi. Det är av vikt att kunna implementera samt vidmakthålla ett CSR-arbete i 

ett företags strategier för att kunna ta del av den vinstdrivande effekt som CSR-arbetet kan 

ge (Székely & Knirsch, 2005). 

CSR-initiativ är strategiskt värdefullt för ett företag, särskilt när företaget försöker identifiera 

sig med deras anställda. Företag bör noggrant utveckla strategier för frivilliga aktiviteter som 

väcker de anställdas motivation till att delta i CSR. Identifieringen är av vikt för den anställda, 

dels ur ett kategoriserande perspektiv där den anställde får en roll, men även ur ett 

självförbättrande perspektiv. Företaget bör därav ta hänsyn till anställdas syn och krav för 

att företaget ska kunna forma ett CSR-arbete. CSR-arbetet kan ses som en effektiv väg för 

företaget att vidmakthålla positiva relationer med sina anställda och därav blir det än mer 

väsentligt att tillgodose den anställdes behov. (Kim, Lee, Lee & Kim, 2010) 

Visser (2010) menar att ISO-standarder ingår i ett aktivt CSR-arbete men att detta är ett 

begränsat initiativ kopplat till CSR. ISO-standarder förknippas med kontinuerliga 

inkrementella förbättringar ur ett mikro perspektiv vilket inte bidrar till en ökad förbättring 

gällande de sociala, miljömässiga och etiska dilemman världen står inför. Sett ur ett 

storskaligt CSR-perspektiv relateras ISO-standarder till ett lågt engagemang men är ändå inte 

att negligera då det förser det moderna samhället med kvalitativa produkter och tjänster. 

(Visser, 2010)  

Campbell (2007) menar i sin studie att graden av CSR-involverat arbete inom företag i stor 

utsträckning följer organisationens ekonomiska ställning. Organisationer som inte har en 

stabil ekonomi tenderar att arbeta med CSR mindre än välmående företag. Dock statueras 

också att när företag behandlar sina anställda väl och ingår i andra former av socialt 

välgörande ändamål så ökar nationens, vari företaget är beläget, ekonomiska utveckling och 

tillväxt. (Campbell, 2007) 
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Essensen av CSR ligger i att kunna implementera förhållningssättet inom alla led av en 

organisation med fokusering mot att skapa en företagskultur som anammar även detta 

(Fassin, 2008). Hänsyn bör tas till vilken sektor företaget befinner sig inom samt vilka värden 

som är väsentliga för företaget i fråga ur ett CSR-perspektiv. Genom att studera andra 

företag går det att få erfarenhet och skapa en egen uppfattning kring CSR. Detta hjälper att 

frammana ett företags positiva förhållningssätt gentemot samhället och miljön. En viktig 

aspekt är även att upplysa om de affärsmässiga fördelarna som CSR kan bidra med samt 

belysa de egenskaper internt som stödjer den CSR-mässiga framgången. (Jenkins, 2006) 

Duarte (2010) menar på att det sedan tidigare inte funnits någon riktig forskning kring ämnet 

CSR-kultur. Enbart korta utdrag ur elektroniska artiklar går att tillgå. Enligt Duarte (2010) 

handlar CSR-kultur om en interaktion mellan organisationens subjektiva bedömningar 

internt och en förståelse för den externa organisationsmiljö företaget verkar inom. Ur ett 

företags hållbarhetsperspektiv gäller det alltså att ha en förståelse och transparens inför 

samhället i stort som överensstämmer och samkörs med de interna företagsvärderingarna.  

Inom kärnan i CSR-kulturen återfinns företagets interna värderingar där det är respektive 

ledares plikt att bevara och hålla dessa vid liv inom organisationen. Det är även respektive 

ledares ansvar att implementera CSR-initiativ inom organisationen och vidare underhålla 

dessa för att vara kompatibla och fungerande i företagets CSR-kultur. (Duarte, 2010)  
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2.2 Intressenter 

Becchetti och Trovato (2011) för fram i sin studie att CSR inte enbart kan relateras till 

kostnadskrävande filantropiska utsvävningar. CSR kan istället vara en bidragande faktor till 

ett företags resultat och prestation. Att härleda CSR till ett bredare spektra med flertalet 

intressesegment att ta hänsyn till, vilka på sikt kan bidra till ett högre resultat för företaget, 

är ett lämpligare förhållningssätt för företaget att följa. I det komplexa intressenätverket 

återfinns intressenter som bör hanteras ur ett välfärdsperspektiv där anställda, samhället, 

miljön och mänskliga rättigheter finns representerade. Reaktionen från intressenter genom 

företagets CSR-engagemang kan ge en positiv effekt på företaget och dess prestation 

(exempelvis mer motiverad personal, nöjda kunder på grund av produktkvalitet). Att 

involvera företaget i CSR-relaterade frågor minskar friktionen till sina intressenter och skapar 

ett gott rykte om företaget. Kunders stöttande och support gällande företagets produkter, 

anställdas inre motivation och högt värderad personal samt täta relationer med externa 

intressenter bidrar till företagets vinst och därigenom skapas en motvikt till de kostnader 

CSR möjligen ger upphov till.  

Fassin (2005) menar på att alla intressenter bör behandlas lika av företag. Påstår 

organisationen att de bedriver ett CSR-arbete betyder det inte för den sakens skull att det 

följer ett etiskt förhållningssätt som behandlar alla intressenter lika (Fassin, 2005). 

Myllykangas, Kujala och Lehtimäki (2011) för fram intressenters påverkan i företags 

värdeskapande system som varierande utifrån vilket segment intressenter kommer ifrån. 

Sett ur ett företags perspektiv är det av vikt att inte negligera något av dessa 

intressentsegment då detta kan ge upphov till en falsk känsla av säkerhet. Mer vikt bör 

läggas vid företagets totala intressenter för att ge möjlighet till relationsbyggande och vidare 

interaktion med dessa för att få en holistisk effekt av intressentnätverket. Om vissa 

intressenter åsidosätts finns det risk för att värdeskapande ifrån den relationen på längre 

sikt inte uppnår dess fulla potential. Transaktionssynsättet bör åsidosättas för att ge plats åt 

relationsskapandet som i vidare led skapar värde för företaget genom förståelse för 

intressenterna. (Myllykangas et al. 2011)  
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2.2.1 Intressentmodellen 

Ett proaktivt förhållningssätt ur ett företags agerande är att föredra för att kunna påverka sin 

omvärld där krav kan statueras för att förändra den framtida kravbilden. Genom att ständigt 

föra en dialog med intressenter skapas utrymme för en förändring och påverkande av de 

anslutande aktörerna. Ett företags CSR-arbete skapas i relation med sina intressenter och 

utvecklas vidare i samverkan med dessa. En intressent är ”en grupp eller individ som 

påverkar eller blir påverkad av ett företags (en organisations) verksamhet.” (Grafström et al. 

2008, s. 67) Intressentmodellen (Intressentnätverk) (Figur 1) innefattar inte enbart direkt 

påverkande intressenter såsom anställda, investerare, kunder och leverantörer utan även 

externa aktörer såsom media, intresseorganisationer, konsulter, politiska organisationer, 

branschorganisationer och statliga organ som tillsammans bildar ett relationsnätverk. 

Samtliga intressenter bidrar till de ramar som blir uppsatta i samråd och förståelse med 

företag gällande en organisations sociala ansvarstagande. (Grafström et al. 2008) 

 

Figur 1. Intressentmodellen. Källa: Egen bearbetning utifrån Grafström et al. (2008) 

Sett ur ett företagsperspektiv är det väsentligt att skapa betydelserika relationer till de 

intressenter som påverkar ett företags verksamhet. Dessa intressenter kan analyseras 

utifrån begreppen makt, legitimitet och angelägenhet för att identifieras ur ett 

Företag  

Stater 

Investerare 

Politiska 
organisationer 

Konsulter 

Kunder 

Anställda 

Bransch-
organisationer 

Leverantörer 

Media 

Intresse-
organisationer 
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relevansperspektiv för företaget, ofta relaterat till intressentens involvering och påverkan 

inom vissa situationer och vid vissa tider. Störst betydelse, men inte enskild betydelse, bör 

läggas vid relationsbyggande till de aktörer som styr eller kan påverka det dagliga 

arbetsflödet inom organisationen. Externa intressenter, som inte är direkt påverkande för 

företaget, bör inte negligeras då dessa kan göra inverkan på företaget. Exempelvis kan vissa 

intressenter ha en direkt koppling till media och därmed kan eventuellt ansvarslöst beteende 

uppdagas. Detta kan skapa konsekvenser som blir en direkt negativ påverkande faktor för 

företaget i fråga. (Grafström et al. 2008) 

Det gäller att förstå vilka relationer som existerar inom ett företags intressentnätverk för att 

utröna de eventuella krav och bestämmelser som kan förekomma. Då intressenter ur ett 

CSR-perspektiv inte går att uppdela efter relevans för företaget – då dessa aktörer även 

påverkar varandra – är det av vikt att förstå intressenternas relationer och dess innebörd ur 

ett CSR-perspektiv. Att proaktivt underhålla sina relationer till intressenter ur ett CSR-

perspektiv, likväl förstå intressenters relationer med sina intressenter, är av likartad 

relevans.  Det proaktiva förhållningssättet behöver inte grunda sig i påtryckningar utan ses 

hellre uppkomma ur företagets eget arbete gällande CSR-frågor. Att agera reaktivt på 

framförd kritik är inte att föredra då detta ofta skadar ett företags anseende. (Grafström et 

al. 2008)   
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2.3 Teoretisk referensram 

2.3.1 De fyra tillvägagångssätten  

Flertalet synsätt finns representerade inom forskningen kring CSR. Tulder, Wijk och Kolk 

(2008) har utfört en sammanställning av dessa och härleder CSR till fyra olika 

tillvägagångssätt; inaktivt, reaktivt, aktivt och pro/interaktivt. Vardera tillvägagångssätt har 

sina egna egenskaper vilket presenteras i Figur 2.  

Inaktivt Reaktivt Aktivt Pro/Interaktivt 

Corporate Self 
Responsibility 
(Företagets eget 
ansvar) 

Corporate Social 
Responsivness 
(Företagets sociala 
lyhördhet) 

Corporate Social 
Responsibility 
(Företagets sociala 
ansvar) 

Corporate Societal 
Responsibility 
(Företagets 
samhällsansvar) 

Legala aspekter och 
ändamålsenligt 

Moraliska plikter Eget ansvar och 
integritet 

Interaktivt ansvar 
genom diskussioner 

Självcentrerat 
perspektiv 

Utifrån-in perspektiv Inifrån-ut perspektiv Utifrån-in och inifrån-
ut perspektiven 
sammankopplade 

Göra saker rätt Gör inte saker fel Göra de rätta sakerna Göra de rätta sakerna 
på ett rätt sätt 

Fokuserar kring att: 
Fungera bra 

Fokuserar kring att: 
Fungera bra och att 
göra gott 

Fokuserar kring att: 
Göra gott 

Fokuserar kring att: 
Göra gott genom att 
fungera bra 

Vad som efterfrågas 
Ekonomsikt ansvar  
[Välståndsorienterat] 
Avsmalnat (internt) CSR 

Vad som önskas 
Socialt ansvarstagande 

[Välfärdsorienterat] 
Brett (externt) CSR 

Figur 2. De fyra tillvägagångssätten. Källa: Egen bearbetning utifrån Tulder et al. (2008) 

 

 Inaktiva tillvägagångssättet (Företagets eget ansvar)(Figur 2):  

Företaget är enbart fokuserat vid att generera vinst och skapa ett välstånd i 

samhället. Lagar och förordningar är viktiga aspekter inom detta perspektiv samt 

även att effektivisera och vara konkurrenskraftiga inom sin marknadssektor. (Tulder 

et al. 2008) 

 

 Reaktiva tillvägagångssättet (Företagets sociala lyhördhet)(Figur 2):  
Företaget fokuserar kring effektivitet och lägger stor vikt vid att undvika misstag. 

Genom ett utifrån-in perspektiv övervakar och hanterar företaget sina direkta 

intressenter för att undgå grundläggande ändringar i affärsverksamheten eller 

produktionsprocessen. Motiveringen till val av CSR-initiativ grundar sig i detta 

perspektiv på förpliktelser statuerade av intressenters informella normer gällande 

CSR. Företaget agerar på externa påtryckningar och ofta reaktivt när konkurrenter väl 

inlett ett initiativ. (Tulder et al. 2008) 
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 Aktiva tillvägagångssättet (Företagets sociala ansvar)(Figur 2):  

Grundar sig i ett autonomt förhållningssätt i avseende av socialt ansvar särkopplat 

från externa aktörers krav. Företagets aktiva utåtriktade CSR-inställning sett ur ett 

inifrån-ut perspektiv är något som välkomnas av intressenter men som kan upplevas 

enerverande ur konkurrenters ögon. Att enskilt skapa ett CSR-initiativ ej kopplat till 

intressenters krav, helt relaterat till en intern inställning gällande förbättring för 

samhället, gör företaget till hjältar ur ideella organisationers ögon. Denna inställning 

gentemot samhället och världen relateras till ett genuint CSR-arbete med betoning 

på det sociala ansvaret (Corporate Social Responsibility). (Tulder et al. 2008) 

 

 Pro/interaktiva tillvägagångssättet (Företagets samhällsansvar)(Figur 2):  

Ett pro/interaktivt förhållningssätt relaterat till CSR blir aktuellt när ett företag 

involverar externa intressenter i inledande stadium av ett problems livscykel. Inifrån-

ut och utifrån-in perspektiven (reaktivt perspektiv och aktivt perspektiv (Figur 2) blir 

komplement till varandra i detta perspektiv och karakteriseras med ett interaktivt 

företagande. Genom regelbundna möten där överenskommelser och diskussioner 

blir aktuella gällande normer som alla kan relatera till skapas förståelse för företagets 

och intressenternas syn på CSR. Med en syn på CSR som ett mer samhällsenligt 

ansvar riktas fokus mot strategiska nätverk där långsiktiga relationer med 

intressenter är en möjlighet som sedermera kan implementeras i företagets 

strategiska planering. Detta pro/interaktiva synsätt bidrar till en mer hållbar marknad 

samt mer ökad vinst på sikt. Inte enbart det egna företaget och dess intressenter blir 

påverkade utan hela marknadssektorn och ibland hela landets ekonomi (en 

välfärdsaspekt blir aktuell).  (Tulder et al. 2008) 

 

Att teorin är uppdelad i tre delar, tidigare forskning, intressenter och teoretisk 

referensram är för att de två första underrubrikernas teorier kan mäta och besvara 

forskningsfrågorna. Den teoretiska referensramen kan därefter kartlägga vart i modellen 

som DIS CSR-engagemang kan påvisas för att besvara syftet för studien. En vidare 

uppdelning av teorierna kommer ske i analysen och grundar sig i det empiriska materialet.  
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3 Procedur & Metod 
Under procedur & metod presenteras initialt proceduren för denna studie samt 

operationaliseringen utav teorin och det med anledning av att skapa en transparens, både 

för övriga läsare men också för uppdragsgivaren. Därefter presenteras studiens teoretiska 

metodval och slutligen urvalet av informanter samt kort presentation av dessa. 

3.1 Procedur 

Studien grundar sig i det intresse som CSR väcker och – som tidigare presenterat i 

bakgrunden – också de frågetecken som finns kopplat till hur en organisation arbetar med 

CSR samt hur intressenterna påverkar och påverkas då de är relevanta utifrån ett 

nätverksperspektiv. Därav att ett initialt telefonsamtal med resonemang kopplat till 

frågeställningar gällande CSR med DIS VD, Pär Holmgren, resulterade i 

problemformuleringen för denna studie.  DIS har inlett ett arbete med CSR där denna studie 

är en del i grunden för det vidare arbetet. 

Vid ett möte på DIS huvudkontor för att förtydliga frågeställningar och studiens syfte var Pär 

Holmgren och personalchef Sandra Strömbom närvarande. Mötet hade ett tudelat syfte. 

Dels syftet i att skapa ett samförstånd över frågeställningar och vad respektive part (studiens 

författare och dem som företag) kunde bidra med för studien. Men mötet fungerade också 

som en initial empirisk informationsinhämtning. Vid tillfället införlivades förhoppningarna 

och syftet med mötet då det både på ett positivt sätt för båda parter grundade för syftet och 

frågeställningar för studien samt en empirisk informationsinhämtning. Vidare presenterade 

DIS att denna studie dels kunde verka som utredning på DIS nuvarande arbete men också 

vara en del i att ämnet lyftes upp och började diskuteras inom DIS. Genom att studien 

bedrivs parallellt med ett internt arbete för CSR blir bland annat studiens intervjuer 

informationsutbyten för båda parter där DIS informanter tillskansar sig kunskap om CSR 

samt att informationen från DIS hjälper till i studiens kartläggning av DIS nuvarande 

förhållningssätt gällande CSR. Utöver den empiriska informationen inhämtad vid 

intervjutillfället nämndes även att DIS har fyra värderingar som kan ses som en del i det 

nuvarande CSR-arbetet. Modellen för de fyra värderingarna sändes via mejl och presenteras 

som första punkt i empirin. 

Vid ett senare tillfälle tillhandahölls, via mejl, sekretessavtal, informationsblad samt listor på 

DIS-personal som kunde representera referensgrupp och kontaktas för intervjuer bidragande 

till studiens empiri. Nästa steg innefattade att skicka iväg mejl till kontaktpersonerna på DIS 

med förfrågan om de kunde delta vid intervjuer på DIS huvudkontor. 

Till intervjutillfällena utarbetades den intervjuguide, Bilaga 1, som operationaliserades, Figur 

3, genom teorin. Intervjuguiden utarbetades utifrån den tidigare forskningen kring CSR, 

intressentmodellen Figur 1 och Figur 2, De fyra tillvägagångssätten. Avslutningsvis för 

studien genomfördes intervjuerna och den största delen av den empiriska massan 

inhämtades då. Denna ligger till grund för besvarandet av syfte och frågeställningar. Därefter 

analyseras empirin mot teorin och ur den analyserande diskussionen lyftes slutsatserna ut. 
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3.2 Operationalisering 

I Figur 3 presenteras operationaliseringen och den kan även vidare studeras i Intervjuguiden 

Bilaga 1:  

 

Figur 3. Operationalisering. Källa: Egen bearbetning. 

Syfte:  Studiens syfte grundar sig i förfrågan om att utvärdera ett CSR-arbete. 

Teori: För att kunna fullfölja studien syfte valdes teorier ut kopplat till CSR och dess 

grundantaganden men även teorier kopplat till intressenter och nivå av 

tillvägagångssätt av CSR. 

Intervjuer:  Intervjuguiden och intervjuerna utformades så att svaren skulle kunna 

användas för att utvärdera hur DIS passade in på valda teorier. Empirin 

innehåller materialet inhämtat vid intervjuerna. 

Analys:  I analysen analyserades likheter mellan de empiriska svaren och de teoretiska 

ramarna som beskriver var DIS befinner sig i sitt CSR-arbete.  

Slutsatser: Slutligen presenteras de slutsatser som kan urskiljas utifrån likheter mellan 

teori och empiri. 

  

Syfte 
•Utvärdera och kartlägga CSR-arbete. 

Teori 

•CSR 

•Intressenter 

•De fyra tillvägagångssätten 

Intervjuer 

•Finns det aktiviteter på DIS som överensstämmer med CSR-aktiviteter  (CSR) 

•Påverkar eller påverkas DIS av intressenter i sitt  CSR-arbete  (Intressenter)  

•Vilket tillvägagångssätt har DIS gällande CSR    (De fyra tillvägagångssätten) 

Analys 
•I analysen utvärderas och kartläggs DIS  CSR-aktiviteter och tillvägagångssätt kopplat till teorin. 

Slutsatser 
•Slutsatserna statuerar vari DIS befinner sig i sitt CSR arbete kopplat mot teorierna. 
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3.2.1 Urval samt presentation av informanter 

Urvalet för intervjuerna genomfördes med hänsyn till studiens forskningsfrågor och syftar 

därmed till att säkerställa ett urval av informanter som säkerställer variation och en 

representativ informationskunskap för DIS. Som tidigare presenterat, under proceduren, 

tillhandahölls listor med kontaktpersoner som hade kunskaper och informationer om DIS 

CSR-arbete och som därmed representerade en referensgrupp för DIS. Det var utifrån dessa 

som det selekterande urvalet gjordes. Bryman (2011) beskriver detta som ett målstyrt urval, 

när personer och informationer inte selekterats via ett sannolikhetsurval såsom vid en 

kvantitativ studie och kan därför heller inte representera en vidare population eller kontext 

annan än den för studien. Urvalet har inte heller varit ett så kallat bekvämlighetsurval, så 

tillvida att urvalet skett av bekvämlighet och/eller tillgänglighet, utan de 

personer/informationer som tagits med i denna studie har selekterats med relevans för 

forskningsmålen (uppfyllandet av syftet och besvarandet utav forskningsfrågorna). 

Alla intervjuer genomfördes på DIS huvudkontor i Södertälje och nedan presenteras de 

informanter som intervjuades: 

Pär Holmgren, VD 

Petra Israelsson, Marknadskoordinator 

Håkan Johnsson, Avdelningschef – Smide & Maskinflytt 

Carin Magnusson, Personalman 

Robert Olsson, Kvalitetschef 

Sandra Strömbom, Personalchef 

3.3 Metod 

3.3.1 Kvalitativ studie 

Denna studie har en kvalitativ ansats och är en fallstudie som analyserar och inriktar sig på 

en viss organisation. Bryman (2011) menar på att om fokuseringen ligger vid att analysera 

och inrikta sig på en viss organisation så faller studien under benämningen fallstudie som 

syftar till att ett specifikt fall studeras. Att studien är kvalitativ grundas i Brymans (2011) 

förklaringar om att en kvalitativ studie för ett tolkande synsätt på studien, den är även 

induktiv och inte deduktivt teoriprövande som kvalitativa studier. Meningen med denna 

studie är inte att pröva några specifika teorier mot en objektiv verklighet utan studien tolkar 

och försöker skapa en förståelse för inom vilka ramar som DIS bedriver CSR-arbete samt 

huruvida deras intressenter har en relevans gällande CSR-arbetet. Bryman (2011) menar som 

stöd åt valet av metod för studien att den kvalitativa metoden passar sig när det är ord och 

inte kvantifiering utav data som är av vikt. Vikten ligger vid hur individerna uppfattar och 

tolkar sin verklighet. I denna studies fall innefattar detta hur DIS arbetar med CSR och 

huruvida DIS intressenter har en relevans gällande detta. 
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3.3.2 Empirisk insamling 

Studiens val av insamlingsmetod av empirisk information genomfördes med kvalitativa 

intervjuer då förståelsen för processer och uppfattningar var fokus, dessutom var tillgång till 

primärinformation en viktig aspekt. Intervjuerna utfördes enligt vad Bryman (2011) nämner 

som semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är enligt Bryman (2011) 

användbara vid studier relaterade till förstålelser för processer, vilket denna studie syftar till 

då denna studies empiriska information skapar en förståelse som analyseras mot de valda 

teorierna. Fördelarna med kvalitativa intervjuer är att forskare kan få svar på specifika 

frågeställningar som inte enbart kan observeras utav forskaren (Bryman, 2011). Exempelvis 

kunde denna studie inte ha fått svar på huruvida vissa CSR-aktiviteter har implementerats 

hos DIS utan att detta ställts frågor om i en intervju. Enbart deltagande observationer skulle 

därav inte passat sig för denna studie. Delar av empirin för denna studie kommer även att 

inhämtas via sekundära källor, såsom DIS hemsida och diverse dokument tillhandahållna av 

personal från DIS. Exempelvis ISO dokument. 

Intervjuerna utfördes med stöd av vad Bryman (2011) kallar en intervjuguide. Denna har i 

syfte att vägleda intervjuaren utifrån ett antal punkter som berör studien och intervjuns 

tema respektive syfte. Guiden verkar mest som en kom-ihåg-lapp för intervjuaren då stor 

frihet kan tas till besvarandet utav punkterna i förhållande till respondentens utsvävningar. 

Vid behov kan frågor ställas som leder in intervjun på relevanta spår. Intervjuguiden 

utformades med åtanken att den skall vara tillräckligt öppen för att låta den intervjuade 

förmedla varierande synsätt men samtidigt vara en ram för det temat som studien syftar till. 

(Bryman, 2011) Utformningen av intervjuguiden eftersträvade också de råd som Bryman 

(2011) presenterar, exempelvis: möjlighet för frågor att smidigt följa på varandra; frågor 

enkelt utformade så att svar mot frågeställningarna underlättas; mottagarutformat 

språkbruk; frågor om personen, dess position och bakgrund för att kunna föra in svaren med 

rätt perspektiv. Intervjuerna var även till stor del diskuterande då ett syfte för denna studie 

var att skapa en större förståelse och lyfta fram ämnet CSR för DIS då ett inledande arbete 

med detta precis påbörjats. 

I övrigt eftersträvades även att intervjuerna skulle hållas under lugn och ro, kontrollerade 

former, välstrukturerade av insatta intervjuare med ett kritiskt synsätt och ödmjukhet vilket 

är exempel på de förhållningssätt som framgångsrikt intervjuande utförs genom enligt Kvales 

(1996) lista i Bryman, (2011). 

Studien har även insamlat empirisk data via telefonintervju då kompletterande frågor och 

otydligheter reddes ut. Denna typ av intervjuteknik skiljer sig inte i någon större utsträckning 

vad gäller kvalitet, jämfört med direkt fysiska kvalitativa intervjuer enligt Bryman (2011). En 

telefonintervju är även bättre i det avseendet att svårtillgängliga personer är lättare att få 

information och svar ifrån. Samtidigt är telefonintervjuer resursbesparande kopplat till 

exempelvis tidsaspekter vilket har en stor vikt vid en kandidatuppsats som skall bedrivas 

under en mycket begränsad tidsperiod. 
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3.3.3 Teoretisk insamling 

Teorin för denna studie har delvis inhämtats utifrån en selektering av litteratur och artiklar 

gällande CSR som tillhandahållits via tidigare kurser som behandlat CSR. För att utöka det 

materialet genomfördes även artikelsökningar via biblioteksdatabaserna; Emerald, 

ScienceDirect, SpringerLink, Discovery och Google Scholar. En genomgång och selektering av 

de artiklar som påträffades för studien utfördes sedan för att ett relevant urval slutligen 

skulle presenteras. De teorier som slutligen valdes ut skulle vid ett jämförande mot empirin 

besvara ett utvärderande och kartläggande av DIS CSR-arbete. Alltså behövdes teorier 

kopplat till vad CSR är grundläggande, för att kunna urskilja CSR-engagemang hos DIS, samt 

olik typer av tillvägagångssätt för arbete med CSR. Även teorier kring intressenter togs in för 

att dessa var av stor relevans för en organisations CSR-arbete. 

3.3.4 Trovärdighet & Transparens 

Med anledning av att denna studie grundar sig i en organisations frågeställningar – och 

egenvärde för studiens mål och resultat – tar sig denna studie inte någon ståndpunkt i att 

kunna representera någon annan kontext än den för just denna studie. I enlighet med 

Bryman (2011) poängteras alltså att denna studie inte säger sig kunna utnyttjas till andra 

syften än det just denna specifika studie är avsedd för. Dock skall poängteras att studien har 

en intern reliabilitet vilket menas med att medlemmarna som utför studien kommit överens 

om hur dem skall tolka informationen inhämtad under studien (Bryman, 2011). För att 

ytterligare säkerställa trovärdigheten för denna studie presenterades proceduravsnittet för 

att bidra med en transparens för processen. Därtill har även uppdragsgivaren och respektive 

informant löpande under processens gång fått möjlighet att granska det empiriska innehållet 

för att säkerställa en riktighet i vad som tas upp. Slutligen granskades även analys och 

resultat utav uppdragsgivaren. 

 

Sammansfattningsvis har det som presenterats varit i syfte att som tidigare nämnt skapa 

en transparens för studien. Genom att studiens procedur presenterats har studiens 

fortlöpande process presenterats samt, genom en visualisering och beskrivning av 

operationaliseringen med stöd av Bilaga 1, så har en presentation av studiens bearbetning 

och inhämtning av data redovisats. Avslutningsvis presenterades kort om de informanter 

som deltagit i studien samt studiens teoretiska ansats.  
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4 Empiri 
Detta kapitel presenterar den empiriska information som är inhämtad för studien i syfte 

att väga mot teorin och på så sätt ge svar på forskningsfrågorna så att syftet för studien 

kan uppnås. Inledningsvis presenteras DIS fyra Värderingar som tillhandahölls via mejl och 

därefter presenteras intervjuerna i kronologisk ordning. 

4.1 DIS 4 Värderingar 

DIS har fyra värderingar (Figur 4) som fungerar som riktlinjer gällande uppträdande och 

bemötande. 

 

Figur 4. DIS värderingar. Källa: Mejl från Pär Holmgren 

Vi kommer tillbaka: Förmedlar att DIS tar ett utökat ansvar gällande deras engagemang hos 

kunder. De Stämmer av med kunden, Utför egenkontroll, Gör klart, Håller snyggt och rent & 

ordning och reda. 

Vi löser det: Förmedlar att DIS anstränger sig utöver det vanliga i att lösa uppgiften och alltid 

med ett säkerhetstänk först. DIS Tänker säkerhet först, Använder hela verktygslådan, Är 

kreativa, Hittar lösningen även utanför den egna avdelningen. 

Vi armkrokar med kunden: Förmedlar att DIS försöker till en högre grad förstå kundens 

behov för att behjälpa denne och därmed arbeta för en långsiktighet. DIS Engagerar oss i 

kundens behov, Vågar ifrågasätta för att tillföra kundnytta, Tänker långsiktigt. 

Vi lagspelar: Förmedlar att DIS utan att ”sätta sig på någon” ställer upp stöttar varandra i 

arbetet och att de holistiska effekterna av olikheter framhävs som en stor fördel. DIS Ställer 

upp, Är jordnära, Bygger laget på att vi är olika, Ger varandra beröm. 
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4.2 ISO standarder 

4.2.1 ISO 9001 

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem som tillämpas i syfte att förbättra 

befintliga interna processer inom ett företag. Arbetsprocessen och därtill 

produkterna/tjänsterna ska enligt ISO 9001 uppfylla kravspecifikationer som belyser 

företagets hänsyn till övervakning, analys, mätning och förbättring som överensstämmer 

med riktlinjerna inom ISO 9001. Resurstillgång och en fungerande kompetent personal är 

huvudsakliga nyckelvärden att följa som sedermera kan utvärderas och förbättras. 

Certifieringen ISO 9001 inhyser även kundkrav som sträcker sig från en fungerande 

kommunikation till att samla in information utöver generella förhållningssätt (kundnöjdhet, 

beröm, uppfattning). (ISO 9001) 

4.2.2 ISO 14001 

ISO 14001 är en standard som tar hänsyn till lagkrav och betydande miljöaspekter och 

möjliggör företag att utveckla en policy för ett miljöledningssystem som är i linje med dessa. 

Engagemanget bör implementeras och upprätthållas inom alla led och nivåer inom 

organisationen för att skapa en genomslagskraft. För att tillämpa denna standard krävs det 

att företaget upprätthåller, implementerar, underhåller samt förbättrar 

miljöledningssystem. Uppföljning av ISO 14001 är även av vikt antingen av företaget i fråga 

eller annan extern aktör som kan validera att företagets miljökrav efterföljs. (ISO 14001) 
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4.3 Pär Holmgren & Sandra Strömbom – Intervju/Möte – 2013-04-18 

VD / Personalchef 

All info nedan refereras till som (Holmgren & Strömbom, 2013) 

Då DIS är en ung organisation är det en utav anledningarna till att DIS i nuläget inte hunnit 

utarbetat ett mer konkret CSR-förhållningssätt. Pär Holmgren presenterade sin bild av DIS 

frågeställningar med hjälp av en enkel skiss på en whiteboardtavla visualiserad nedan som 

Figur 5.  

 

Figur 5. DIS Intressentskiss ur ett CSR-perspektiv. Källa: Egen bearbetning utifrån skiss (Holmgren & Strömbom, 2013) 

Figur 5 visualiserar hur DIS behöver förhålla sig i sitt CSR-arbete kopplat till en del 

intressenter, exempelvis ospecificerade underentreprenörer. Figuren påvisar även kunder 

tillika uppdragsgivare för vilka DIS utför uppdrag. Till höger återfinns fackliga organisationer 

samt lagstiftningar. Till vänster på skissen presenteras samhället och individen, som både 

existerar på internt och externt plan.  

Vad DIS vill ha hjälp med och varför denna skiss visualiserades är just för att DIS vill kunna 

ställa krav på de som dem anlitar, exempelvis underentreprenörer, men också att krav 

kommer ifrån DIS uppdragsgivare och hur DIS skall förhålla sig till det. Hur kan DIS arbeta 

med CSR internt men också externt för att de som DIS väljer att samarbeta med inte skiljer 

sig i de värden eller CSR-profileringar de har. Därav behövs en kartläggning av DIS nuvarande 

arbete för att kunna utarbeta en CSR-policy där det förmedlas de aktiviteter DIS redan 

arbetar med. Även huruvida Intressenter involveras och bör involveras. Studien kan även 

vara en bidragande faktor gällande aktualiserandet av och diskussionen kring CSR inom DIS. 

Det kan skapa kunskaper samt vetskaper kring ämnet vilket kan bistå det redan påbörjade 

arbetet med CSR.  
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4.4 Håkan Johnsson – Intervju – 2013-05-02 

Avdelningschef Smide & maskinflytt 

All info nedan refereras till som (Johnsson, 2013) 

I dagsläget, utifrån smides- och maskinflyttsavdelningens vinkel, bedrivs det dagliga arbetet 

med ett förhållningssätt till den ISO 14001 certifiering som finns inom DIS. Skrot och annat 

restavfall sorteras utifrån avfallets typ och en tydlighet finns i att återanvändning och 

återvinning anses som en central del av smides- och maskinflyttsavdelningen. Inom DIS 

eftersträvas även en användning av vattenbaserade färger för att följa DIS miljöpolicy. 

DIS ISO-certifikat (ISO 14001) används som en vägledare i återvinningen och används som ett 

stöd i DIS miljömässiga värderingar. Smides- och maskinflyttsavdelningen arbetar även med 

transporteffektiviserande åtgärder genom att ständigt ha ett uppdaterat lager av exempelvis 

skruv. Dagligt nödvändigt material finns ständigt tillgängligt för att inte försena 

arbetsprocessen, ekonomin eller miljön med eventuellt oplanerade materialinköpsresor. 

Även mindre åtgärder utförs för att ytterligare motverka onödiga resor, däribland frukostar 

som serveras i smides- och maskinflyttsavdelningen lokaler.  

Intressenter spelar en viktig roll i DIS CSR-inriktade arbete, nu och i framtiden. 

Underleverantörer och då främst verktygsleverantörer kan utnyttjas genom att exempelvis 

ha ett utbyte av förbrukade och nya batterier. Genom att skapa relationer mer ingående 

med intressenter i form av underleverantörer kan gemensamma CSR-standarder skapas. Det 

finns i dagsläget intressenter som arbetar med ett starkt förankrat miljötänk och utbyten 

med dessa kan göras ur ett CSR-perspektiv. DIS har i nuläget avancerat och gjort tydliga 

framsteg inom miljöarbetet och ur miljöhänsyn. Exempelvis genom mer fokusering mot 

återvinning. DIS har idag ett väletablerat miljöarbete men det går att vidareutveckla. 

Kunderna trycker på angående miljöaspekter och detta bildar i sin tur ringar på vattnet som 

påverkar DIS. 

Smides- och maskinflyttsavdelningen anser i dagsläget att fortsatt tid och pengar bör frigöras 

för att ge utrymme för CSR-engagemang så att inte DIS hamnar efter i utvecklingen. Detta 

kan göras exempelvis genom att uppdatera och köpa in nyare miljövänligare versioner av 

maskiner, fordon och verktyg.  
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4.5 Sandra Strömbom & Carin Magnusson – Intervju – 2013-05-02 

Personalchef / Personalman 

All info nedan refereras till som (Strömbom & Magnusson, 2013) 

Dagens CSR-arbete handlar i första hand om att säkerställa den egna verksamhetens 

engagemang då DIS är ett ungt bolag. Därefter kan DIS utöka arbetet mot 

underentreprenörer. Huvudfokuseringen ligger vid den interna cirkeln av avdelningar och 

medarbetare som sedan utökas till den yttre cirkeln av intressenter. Det är av vikt att i första 

hand ha ordning och reda internt innan DIS har möjlighet att sprida kraft och energi på att 

utveckla och sprida sitt CSR-arbete. Fokuset intern är grundat i att DIS skall kunna svara bra 

och ärligt inför kunderna vid revisioner/auditeringar och påvisa en god organisation. DIS 

bygger fortfarande bolaget och behöver arbeta klart internt innan vidare energi kan läggas 

ned externt.  

Gällande dagens aktiva arbete med CSR håller etiska regler på att arbetas fram för att kunna 

säkerställa ett etiskt förhållningssätt inom CSR. Dessa kan användas mot DIS 

underleverantörer för att kunna överlämna förhållningsregler vid anlitandet av dessa. På det 

sättet visar DIS på sin ställning kopplat till etik. DIS tar även in personal som behöver stöd 

med att komma in i arbetslivet. Ofta är det personer med invandrarbakgrund, äldre eller 

långtidsarbetslösa som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Initiativet är taget av 

DIS men är ett samarbete med kontakter på arbetsförmedlingen. Inspiration kommer från 

anställda som har tidigare erfarenheter inom Scania där initiativet redan finns och arbetas 

efter.  

En intern aktivitet som i dagsläget bedrivs är att en friskvårdspeng betalas ut till de anställda. 

Denna syftar till att personalen skall få hjälp med utlägg för friskvård. DIS har även som en 

standard inom organisationen att det sitter en liten påminnelse till mottagaren, i 

mejlsignaturen, om att ”Please consider the environment before printing this e-mail”.  

I och med det påbörjade arbetet med CSR är målet att CSR skall ingå i de dagliga 

processerna, bland annat genom CSR-krav gentemot underentreprenörer. Att samarbeta 

med andra företag gällande CSR-förhållningssätt är absolut aktuellt exempelvis genom att 

DIS skulle kunna anslutas till Scanias arbete med CSR. Även de ageranden och lösningar på 

problem som DIS genomfört i och med anmärkningar vid auditeringar upplevs som 

gemensamma arbeten för CSR. Statoil har genomfört auditeringar och de tillsammans med 

AstraZeneca är de intressenter som i dagsläget ställer mest krav gällande DIS CSR-arbete. 

Auditeringar görs i avsikt att utvärdera hur CSR-arbete utförs och om DIS mött upp mot 

tidigare ställda krav/mål. 

Auditeringar utfärdade av intressenter gällande DIS CSR-arbete gör att en medvetenhet kring 

CSR ökar inom organisationen vilken också bör uppmärksammas mer. Dessa medför att DIS 

känner av sin bristfällighet i att inte ha ett uttalat CSR-arbete. De bidrar också till att åtgärder 

följs upp kopplat till de CSR-krav som exempelvis AstraZeneca ställer. Det finns heller ingen 
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formulerad vision med CSR-arbetet men detta har påbörjats, blanda annat i och med att 

denna studie inletts. Det arbetas även med upprättandet utav krav mot underentreprenörer 

gällande att de exempelvis skall vara kollektivavtalsanslutna. För DIS är detta inledda 

initiativ, för upprättandet av CSR, en bidragande del av en läroprocess för DIS. 

Överlag kan DIS fyra värderingar ses som ett CSR-initiativ. Med dessa visar DIS hur de 

behandlar, inte bara personalen internt, utan även sina kunder. Dessa värderingar är 

någonting som DIS har tagit fram just för att visa ett extra ansvarstagande.  

Internt genomförs ett värderingsspel kopplat till de fyra värderingarna och syftar till att 

utbilda ett förhållningssätt mot kunder men även hur DIS skall behandla varandra internt. 

Den idag utarbetade miljöpolicyn implementeras i det dagliga arbetet på det sättet att DIS 

ständigt arbetar med att utveckla de interna arbetssätten för att exempelvis spara på miljön. 

Utbytet av bilflottan till miljöbilar är ett aktivt val för att förminska DIS utsläpp. Med 200 

bilar är det relevant för DIS att arbeta med att minska den miljöpåverkan som bilarna gör då 

de bidrar till DIS största miljöpåverkan. 

4.6 Petra Israelsson – Intervju – 2013-05-02 

Marknadskoordinator 

All info nedan refereras till som (Israelsson, 2013) 

DIS arbete med att införa miljöbilar är en stor åtgärd för en minskad påverkan på miljön. Då 

DIS är ett tjänsteföretag är arbetet med att uppdatera tjänstebilsflottan för att minska på 

utsläppen en relevant CSR-åtgärd. Framöver kan DIS interna avdelningarna utarbeta 

miljömål utifrån deras egna behov och möjligheter. Bland annat har engineering en egen 

miljöbil som de kan använda vid kundbesök, istället för att ta de egna bilarna.  

För att öka medvetandet kring vad DIS kan göra ur ett CSR-perspektiv går det, samtidigt som 

teambuildning-aktiviteter anordnas, att göra en god gärning för samhället genom denna 

aktivitet. Gruppdynamiken blir mer fungerande samtidigt som en god gärning utförs vilket 

kan ses som en vinning åt båda hållen – både för företaget och också för omgivningen. 

DIS fyra värderingar är någonting som är viktigt då de grundar för ett gemensamt 

förhållningssätt inom organisationen och på så sätt inger kunden trygghet och tillförlit. Ett 

etiskt korrekt klimat och ansvar är någonting som definitivt finns inom DIS och därmed har 

en positiv inverkan, både internt som externt. 
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4.7 Robert Olsson – Intervju – 2013-05-02 

Kvalitetschef 

All info nedan refereras till som (Olsson, 2013) 

ISO 9001 kan ses som en CSR-åtgärd som idag arbetas med inom DIS. Över lag handlar ISO 

9001 om att öka värdet på timmarna genom att förebygga svinn och införa ett 

kvalitetssynsätt inom processerna. Genom att effektivisera får även de anställda en lättare 

arbetsprocess att utföra. Ofta ger ISO-certifieringar avkastning i slutet av ett inlett 

engagemang då de förbättrande åtgärderna i detta stadium blir mätbara. Genom att 

tydliggöra värdet av förbättringarna skapas en kunskap och förståelse för vad det ger i 

slutänden. I längden kan effektiviserandet leda till fler arbetstillfällen som kan ses som en 

förbättringsåtgärd. 

Ytterligare en viktig aspekt relaterat till CSR är den interna människosynen. Socialt värde är 

en högt värderad del inom företaget där omhändertagande av de anställdas välfärd och 

mående är centralt. Det är även av vikt att ta del av företagets interna kompetenser och låta 

dessa komma till nytta. Den höga värderingen i de anställdas välmående och 

utvecklingspotential samt tillvaratagande av mänskliga resurser och kompetenser kan ses 

som CSR.  Välmående kan även skapas genom en visualisering av utförda åtgärder som 

individerna inom DIS utför, exempelvis de CSR-bidragande aktiviteterna som kommer i och 

med ISO-standarderna. Exempelvis hur mycket pengar DIS sparar på eliminera svinn på 

kontoren. 

Ett tryck finns ständigt representerat från intressenterna gällande CSR-arbete vilket måste bli 

uppmärksammat inom den egna organisationen. Denna uppmärksamhet kan tydliggöras 

genom att skapa en transparens när det sker leverantörs- och kundauditeringar. DIS kan 

även med fördel genomföra egna auditeringar. Intressenterna (främst underleverantörer 

och kunder) får en förståelse för DIS genom transparensen vilket även DIS får genom de 

auditeringar de väljer att utföra. I de fallen en auditering utförs blir de tillförlitliga och 

seriösa företagen separerade från mängden och införstådda som validerade aktörer att 

inleda fortsatt samarbete med. Valet av kunder och leverantörer blir ur detta avseende 

tryggt vilket även ger ringar på vattnet till ytterligare aktörer som inser vikten av CSR-

aktiviteter. Gällande CSR blir intressenter av stor vikt då erfarenheter, kunskaper och 

aktiviteter kan delas och spridas för ett gemensamt lyft kopplat till ämnet. Företag såsom 

AstraZeneca och Statoil auditerar DIS som gör att DIS i sin tur får insikt i viktiga aspekter att 

ta hänsyn till ur ett CSR-perspektiv.  

Det finns vinster att tillgå genom de auditeringar och gemensamma kontroller företag utför, 

vilket ökar företagets anseende och seriositet som i sin tur ger mer jobb. Även här finns 

ringar på vattnet att påvisa för underentreprenörer. 
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4.8 Pär Holmgren – Intervju – 2013-05-02 

VD 

All info nedan refereras till som (Holmgren, 2013a) 

Den interna synen på socialt välmående är av vikt för DIS. Till exempel erbjuds det alternativ 

till motion där DIS erbjuder ett gratis medlemskap på en hemsida som utmanar användaren i 

att gå så många steg som möjligt, stegräknare används och ett tävlingsmoment finns kopplat 

till detta.  DIS har sedan tidigare involverat sig i ett antal initiativ som är ur ett icke 

vinstdrivande perspektiv. Initiativen gagnar inte DIS ekonomiskt utan utförs ur ett 

filantropiskt perspektiv. En monetär involvering i ett forskningsprojekt med Chalmers och 

Vinnova är i dagsläget ett aktuellt initiativ. Målet med forskningen är att skapa en alternativ 

energiproduktion. DIS erbjuder även praktikplatser för gymnasieelever. Ytterligare finns ett 

stöd för individer som står utanför arbetsmarknaden, vilket grundar sig i initiativ taget av 

Arbetsförmedlingen. DIS bistår även med att låta personer som skall utföra samhälltjänst att 

genomföra denna hos DIS.  

Ytterligare initiativ finns representerade där DIS bistår Stockholms Tekniska Institut (STI) 

med platser för omskolade ingenjörer. STI bedriver utbildning för ingenjörer som flyttat till 

Sverige som möjligen har en ingenjörsutbildning från ett annat land. På det här sättet hjälper 

STI personer, att föra in deras kunskap så att den blir mer kontextbaserad för Sverige. DIS 

bistår med samarbetet mot STI genom att eventuellt erbjuda de vidareutbildade personerna 

jobb. 

Övergripande för DIS finns det en miljöpolicy som vardera avdelning/kontor kan översätta till 

sin egen och föra in i sin aktuella kontext. CSR-förhållningssätt ska vidare implementeras 

inom organisationen för den konkurrensfaktor som detta kan ge, där DIS känner sig stolta 

över de initiativ som vuxit fram internt. För närvarande pågår uppförande av en 

handlingsplan där CSR-värden finns med som en faktor i DIS kvalitetssystem. 

Utifrån en extern kontext, sett till underleverantörer och kunder, är transparensen en viktig 

aspekt där en samsyn gällande CSR bör bli aktuell. I dagsläget finns påtryckningar från 

AstraZeneca i form av auditeringar för att säkerställa att DIS har en överensstämmande syn 

gällande CSR. Genom auditeringarna vet DIS och även intressenterna vad företag levererar 

utifrån den standard företagen förmedlar genom den transparens som är gällande.  

En samsyn är även den viktig för att skapa ett fungerande relationsnätverk kopplat till CSR. 

För att upprätthålla fungerande affärsrelationer är nätverket centralt där utbyte kan ske 

utan krångel då parterna känner varandra och vet vilka standarder de kan förvänta sig. Ur de 

affärsmässiga relationerna är det även av vikt att förhindra jäv-situationer, mutor och andra 

missgynnande faktorer som ger företaget en dålig profilering. Ett nätverk kopplat till CSR-

initiativ är ur en sådan synvinkel att föredra där intressenter är av en gemensam uppfattning 

kring vad som är rätt och fel ur ett CSR-perspektiv. 
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4.9 Pär Holmgren – Telefonintervju – 2013-05-06 

VD 

All info nedan refereras till som (Holmgren, 2013b) 

Internt återfinns Din Hjälp som är ett system för avvikelserapportering. Detta system kan 

härledas till internt arbete med CSR. Det går ut på att om man hittar en avvikelse kan denna 

rapporteras in i detta system. Exempelvis om något fel har uppkommit vid tillverkning kan 

detta rapporteras in i systemet för att problemet inte i skall uppkomma i framtiden. 

Rapporter skickas ut på månadsbasis som förmedlar avvikelser för den gångna månaden och 

på det här sättet kan DIS proaktivt minska exempelvis svinn vid produktion eller tidsmässiga 

aspekter gentemot kundleveranser.  

Din Arm är ett rapporteringssystem för tillbud och olyckor. Systemet finns för att proaktivt 

minska och förhoppningsvis eliminera sjukskrivningar och skador samt risker tillbud. 

Systemet underlättar på det sättet att det skapas en historik om var man skall sätta in 

extrainsatser eller vart inom organisationen det behövs ytterligare resurser och stöttning. 

Systemet tydliggör problemområden och även för detta system skickas det på månadsbasis 

ut rapporter för spridning av informationen. 

 

Empirin vittnar om att DIS har ett utspritt CSR-engagemang och att det går att identifiera 

olika undergrupper för detta. Vidare kommer dessa undergrupper presenteras som 

underrubriker i analysen för att särskilja olikheter. Undergrupperna som har identifierats 

och som kommer tas upp i analysen är; internt CSR-engagemang, ISO-standarder, 

värderingar, miljöhänsyn, kultur och intressenter. Denna uppdelning i kommande analys 

är för att skapa en tydlighet i avvägningen av empirin mot teorin i analysen.  
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5 Analys & diskussion 
Under analys och diskussion kommer först syfte och forskningsfrågorna att presenteras för 

att påminna om vad studien söker att besvara. Därefter följer den analys och diskussion 

som förklarar hur studien tolkar och väger det empiriska materialet mot den valda teorin. 

Inledningsvis presenteras DIS interna arbete med CSR uppdelat utifrån de olika 

undergrupper som framkom. I slutligt skede av analysdiskussionen diskuteras DIS CSR-

engagemang gentemot de fyra tillvägagångssätten där föregående delar av analysen även 

innefattas och diskuteras kring.  Sist i kapitlet presenteras tankar för vidare forskning och 

studier.   

5.1 Syfte 

Syftet är att kartlägga och utvärdera hur DIS arbetar med CSR.  

5.2 Forskningsfrågor 

 Går det att urskilja CSR-engagemang inom DIS och på vilket sätt arbetar DIS med 

CSR? 

 Hur påverkas DIS arbete av deras intressenters involvering och engagemang 

beträffande CSR frågor, vilka utmaningar och möjligheter kan identifieras gällande 

detta? 

5.3 Internt CSR-engagemang  

Tidigare har det inte funnits uttalade riktlinjer hos DIS kring huruvida CSR-arbete kan 

förankras och förbättras inom DIS (Holmgren, 2013a; Holmgren & Strömbom, 2013). DIS är 

ett ungt bolag och innehar därav ingen utarbetad CSR-strategi (Holmgren & Strömbom, 

2013) – tid har inte funnits till att etablera en sådan strategi tidigare (Strömbom & 

Magnusson, 2013). 

I och med att DIS under de första uppstartsåren för organisationen, fokuserade kring de 

grundläggande ekonomiska värdena, kan detta härledas till att DIS ändå uppfyller de mest 

basala och grundläggande värderingarna för CSR. Nämligen att säkra organisationens 

möjligheter att bedriva en hållbar verksamhet som bistår samhället med arbetstillfällen samt 

produkter och tjänster. (Svenskt Näringsliv, 2013) Det grundläggande arbetet för att bygga 

upp en hållbar verksamhet är även det ett led i att kunna bidra med mer CSR-aktiviteter då 

det krävs ytterligare resurser för att enligt definitionen för CSR genomföra aktiviteter utöver 

gällande lagar och regler. Dock följer nedan exempel på att DIS faktiskt redan i dagsläget har 

utfört aktiviteter och bedriver verksamheten utöver gällande lagar och regler vilket pekar på 

ett arbete med CSR. 

Internt existerar exempelvis ett engagemang som kan relateras till CSR. Omhändertagandet 

av de anställda ur ett välmående perspektiv samt även fokuseringen mot kvalitet och 

effektivisering i arbetsprocessen ses internt som ett CSR-förhållningssätt (Holmgren, 2013a; 

Olsson, 2013). Till det resonemanget kan bland annat den friskvårdspeng som delas ut, tas 

upp som exempel (Strömbom & Magnusson, 2013), även det gratis medlemskap för 
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stegräknartävling som Holmgren (2013a) nämner är av relevans. Även de två interna system 

för avvikelserapportering och arbetsmiljösäkring, Din Hjälp och Din Arm som nämns vid 

intervjun med Holmgren (2013b) tas upp som CSR-initiativ internt. Tydlighet visas i att DIS 

bedriver CSR-relaterat arbete men att det i dagsläget inte är helt statuerat och organiserat. 

Det går att urskilja CSR-engagemang hos DIS men att detta i dagsläget inte är kopplat till 

företagsstrategin. Detta kan ses som att CSR inte är applicerat inom hela organisationen eller 

mot externa aktörer.  

5.3.1 ISO-standarden 9001 

DIS är idag certifierade med ISO standarden 9001, som både Olsson (2013) och Holmgren 

(2013a) härleder till som en del av DIS CSR-engagemang. Peloza & Falkenberg (2009) påvisar 

att kvaliteten och produktiviteten inom organisationer ökar i och med implementerande av 

CSR-initiativ. Visser (2010) styrker att ISO-standarder är en CSR-kopplad förbättringsåtgärd 

som förbättrar företagets produkter och tjänster kontinuerligt till samhällets fördel 

(konsumenterna som använder produkterna/tjänsterna). Dock menar Visser (2010) att detta 

enbart sker på en mikronivå och inte är något som hjälper samhället i stort vilket tyder på ett 

lågt engagemang ur företagets CSR-perspektiv.  

Att implementera ISO-standarder inom DIS är en liten åtgärd relaterad till CSR-initiativ men 

att detta ändå bidrar till företagets minskade påverkan på miljön och samhället. Mer kvalitet 

i processerna leder till mindre svinn vilket i sin tur leder till att DIS sparar på miljön genom en 

mindre åtgång av resurser. Utsläppen blir även minskade i och med att den onödiga 

åtgången av resurser inte blir aktuell. Detta påvisar att ett mindre CSR-initiativ finns 

representerat i och med att resurser besparas som i senare skede kan brukas.  

Produktionen och kvaliteten förbättras inom DIS, i och med att CSR-initiativet ISO 9001 finns 

implementerat, vilket exempelvis medför att arbetsbördan blir lättare att mästra för de 

anställda. Vidare kan de förbättrade åtgärderna som blir aktuella genom en utförd insats ge 

utrymme för nya möjligheter. (Olsson, 2013) Exempelvis kan nya arbetstillfällen skapas, som 

bidrar till samhällets välfärd. Campbells (2007) resonemang kring CSR kan ses styrka 

resonemanget kring ISO 9001s bidragande påverkan för samhället. Även Becchetti och 

Trovato (2011) menar att CSR bidrar till ett företags effektivitet och prestation genom att 

företagets intressenter blir nöjda, exempelvis skapas nöjda kunder av ökad produktkvalitet. 

Fassin (2008) för fram att en tillåtande kultur är en väsentlig faktor gällande införandet av 

CSR inom ett företag. En tillåtande kultur i detta avseende kan relateras till den internt höga 

värderingen gällande den sociala synen och kompetenstillvaratagande som existerar inom 

DIS (Olsson, 2013) och att det framöver är möjligt att vidareutveckla detta. Då DIS är 

certifierade enligt ISO 9001 som lägger vikt vid att resurstillgång och personal utvärderas för 

förbättring, påvisar det DIS tillåtande kultur för inkrementella förbättringar gällande CSR. 

Den grundläggande förståelsen finns inom DIS och en tillåtande kultur som i vidare led kan 

ge utlopp för mer CSR-initiativ. Ytterligare påvisas en tillåtande kultur genom att DIS aktivt 

bett om denna kartläggningsstudie för CSR. Jenkins (2006) för fram att det är viktigt för 
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företaget att förstå vilka värden som är värdefulla för företaget ur ett CSR-hänseende. Då DIS 

befinner sig i ett inledande skede gällande CSR-arbete är de befintliga initiativen, som idag 

kan identifieras som CSR, tydliga tecken på att DIS förstått sin aktuella kontext och de värden 

som är huvudsakliga för DIS. Exempelvis att fokus ligger vid det interna och inte vid allt för 

mycket filantropiska utsvävningar.  

5.3.2 De interna värderingarna  

Den interna sociala välfärdsaspekten inom DIS är av stort värde för företaget (Holmgren, 

2013a; Olsson, 2013; Strömbom & Magnusson, 2013). Detta, tillsammans med den 

bidragande faktorn till samhällets välfärd, överensstämmer med det Campell (2007) 

statuerar. Campbell (2007) menar att en intern fokusering mot de anställdas välmående 

tenderar att genera en välfärdsaspekt i samhället och bidra till en ekonomisk utveckling. 

Olsson (2013) lyfte fram denna aspekt under sin intervju och menade att den interna 

människosynen är ett tydligt CSR-engagemang inom DIS. Även tillvaratagandet av anställdas 

kompetenser och resurser inom DIS kan relateras till ett CSR-engagemang enligt Olsson 

(2013). Holmgren (2013a) förtydligade även att de anställdas värde och välmående 

prioriteras högt inom DIS och det kan relateras till Campbells (2007) CSR-synsätt. Även 

Becchetti och Trovato (2011) menar på att en högt värderad personal och de anställdas inre 

motivation bidrar till företagets vinst.   

Tydliga värderingar och en hög människosyn är en central punkt i hänseendet av CSR internt 

(Olsson, 2013). DIS fyra värderingar (Figur 4) ses även som en extern CSR-aspekt då de inger 

kunden trygghet och tillit (Strömbom & Magnusson, 2013). Dock är detta engagemang i 

dagsläget inte tillräckligt uttalat. Israelsson, (2013) för fram tankar om att team-

buildingaktiviteter kan öka medvetandet om CSR inom organisationen samtidigt som det kan 

ge en tvådelad effekt. Dels team-building men också att man kan genomföra en aktivitet för 

samhället samtidigt. Detta kan anses vara en del i det som Fassin (2008) för fram om att alla 

led inom organisationen bör bli involverade gällande CSR-engagemanget. Aktiviteterna kan 

påvisa DIS CSR-engagemang och medföra en spridning av CSR-engagemanget inom DIS. Även 

det som Kim et al. (2010) för fram gällande att strategiskt vurma för frivilliga aktiviteter 

stämmer överens med Israelssons (2013) tankar. Genom gemensamma aktiviteter för en god 

sak byggs individens självkänsla och relationen till företaget upp. 

Eftersom de interna värderingarna inte är uttalade och statuerade som CSR-engagemang är 

det svårt för DIS att påvisa vad just DIS CSR-värderingar är. Det gäller i detta fall att 

strukturera DIS värderingar ur ett CSR-perspektiv och utifrån detta kunna påvisa vad DIS står 

för, både externt och internt. Detta bidrar med att DIS kan påvisa legitimitet gentemot sina 

intressenter.  
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5.3.3 Miljöhänsynen  

På smides- och maskinflyttsavdelningens genomförs kontextanpassat CSR-arbete med den 

miljömässiga standarden ISO 14001 vilket har blivit ett tydligt förankrat förhållningssätt i 

arbetet som utförs inom denna avdelning (Johnsson, 2013). Det är av vikt att samtliga led 

och nivåer inom en organisation har tillgång och vetskap kring vilka CSR-initiativ som är 

aktiva och aktuella inom företaget. Vidare är det väsentligt att skapa en tillåtande kultur 

kring CSR inom företaget. (Fassin, 2008) Inom DIS tillåts vardera avdelning att översätta den 

övergripande miljöpolicyn till att passa in i avdelningens aktuella kontext (Holmgren, 2013a). 

Detta påvisar en tillåtande kultur som gör det miljömässiga arbetet enkelt att implementera 

för vardera avdelning.  

Mejlsignaturen ”Please consider the environment before printing this e-mail” 

(Strömbom & Magnusson, 2013) är även en vidare aspekt som tydliggör en gemensam 

förståelse för hur DIS förhåller sig till utskrifter i onödan – miljötänket är aktuellt inom 

organisationen. DIS ISO-certifikat ger vissa ramar att förhålla sig till, vilka kan härledas till ett 

företags miljöhänsyn (ISO 14001) och ett CSR-engagemang. Johnsson (2013) menar 

exempelvis på att smides- och maskinflyttsavdelningen ständigt försöker eftersträva en hög 

standard vad gäller miljöhänsynen, till exempel används i huvudsak enbart vattenbaserade 

färger.  

Sett ur en miljöaspekt påvisar DIS överlag att en miljökultur finns representerad inom DIS 

som, på ett eller annat sätt, ständigt framkommer under det dagliga arbetet. Det miljöarbete 

och miljöhänsyn som idag existerar inom DIS har gjort tydliga framsteg och förbättrats 

genom den tillåtande anda som förespråkar detta men att det vidare framöver kan 

ytterligare förbättras. Smides- och maskinflyttsavdelningen upplever i dagsläget att tydliga 

externa aktörer finns som innehar ett starkt förankrat miljötänk som DIS i ett framtida 

scenario kan ta del av (Johnsson, 2013). Detta tyder på en sund inställning gentemot att 

vidare införa CSR-engagemang inom DIS samt en vetskap om att ytterligare införliva 

intressenter. 

Initiativet taget att införa ett ständigt uppdaterat lager är även något som går i linje med att 

införa ett vidare miljötänk inom smides- och maskinflyttsavdelningen vilket även påverkar 

DIS. Onödiga resor blir inte aktuella ur material- och inköps synvinkeln. Detta bidrar även till 

att DIS sparar pengar gällande driftkostnader. Smides- och maskinflyttsavdelningen 

upprätthåller en ständig miljöpolicy som är i linje med ISO-standarden och DIS miljöpolicy. 

CSR-kulturen är definitivt aktuell ur en miljösynpunkt inom DIS och tillåtande då 

engagemanget finns representerat inom DIS till kostnadseffektiviserande åtgärder 

relaterade till miljöhänsynen. Att ständigt uppdatera och byta ut sin bilflotta till mer 

miljövänliga alternativ är även något som bidrar till ett CSR-engagemang som inte är direkt 

statuerat inom DIS som ett sådant, men som ändå bedrivs i enlighet med detta.  
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5.3.4 Tillåtande kultur 

Det märks tydligt att en CSR-strategi inte är inledd inom DIS men att CSR-engagemanget 

ändå går att urskilja på många håll inom organisationen. Enligt Székely och Knirsch (2005) 

bör CSR-arbetet implementeras inom företagets struktur och strategier för att ge upphov till 

den vinstdrivande effekt CSR kan ge. Vidare bör alltså DIS samla ihop CSR-initiativen som 

idag bedrivs till att fungera inom ett strategiskt resonemang för att ta del av de mer 

vinstdrivande delarna av CSR. DIS värdering ”Vi ska verka för att ständigt förbättra 

verksamhetssystemet och förebygga förorening för en hållbar samhällsutveckling” (DIS, 

2013c) gör en framtida CSR-strategi möjlig då företaget har en värdering som stöttar denna 

utveckling. Dock kan DIS ISO-certifieringar anses vara ett inkrementellt steg i att strategiskt 

arbeta med CSR.  

Det finns belägg för att DIS vidare kan investera i CSR-engagemang då CSR, enligt Becchetti 

och Trovato (2011), inte skall ses som filantropiska kostnadskrävande åtgärder, det kan ge 

tillbaka på resultat och prestation. Detta är något som redan idag identifieras hos DIS då de 

besparas kostnader för material genom exempelvis ISO 9001 samt att den tillåtande kulturen 

och tron på personalens kompetens bidrar med ständiga förbättrande kostnadsbesparande 

åtgärder.  Genom de initiativ som idag finns representerade, exempelvis involveringen i 

forskningsprojekt och hjälp till jobb har DIS möjligen förstått de essentiella värdena inom 

CSR – att dessa engagemang som utöver lagar inte har som fokus att generera vinst ändå 

bidrar tillbaka till samhället vari företaget verkar. Det resonemanget styrks av Duarte (2010) 

som menar att en CSR-kultur handlar om att ha en förståelse för samhället i stort. En 

tillåtande CSR-kultur tillåter arbete med CSR internt och där är ledarskapet en pådrivande 

faktor (Duarte, 2010). Det här har DIS påvisat då de till stor utsträckning har ledarskapets 

stöd i att implementera externa CSR-engagemang och modifiera dessa till att passa den 

interna kontexten.  

DIS förhållningssätt till att implementera CSR är idag av en tillåtande karaktär och företaget 

har förstått de eventuella fördelar detta kan bidra med. Auditeringar är en tydlig bidragande 

effekt till att CSR-engagemanget väcks vilket vidare bör uppmärksammas. DIS medvetenhet 

om att möta upp mot externa aktörer stämmer väl överens med hur Duarte (2012) menar 

att en CSR-kultur bedrivs – genom interaktion mellan internt subjektiva bedömningar och 

förståelse för den externa kontext företaget verkar inom. Investeringar i miljövänliga fordon, 

högt värderad personal (utifrån en välfärdsaspekt och kompetensaspekt) och förståelsen för 

intressenter bidrar alla till en grundläggande vetskap kring fördelarna med CSR inom DIS.   
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5.3.5 Intressenter  

Med ett proaktivt synsätt gentemot sina intressenter där värdet för dessa statueras och 

efterlevs skapas förutsättningar för en positiv avkastning för företaget i slutändan (Becchetti 

& Trovato, 2011). Enligt detta resonemang har intressenter ett värde för DIS i deras arbete 

med CSR. Jenkins (2006) menar även på att de affärsmässiga fördelarna CSR kan bidra med, 

bör uppmärksammas inom ett företag dit även Becchetti och Trovatos (2011) tankar kan 

härledas. Internt är DIS medvetna om fördelarna med CSR och det arbetas ständigt med att 

förbättra arbetsprocesserna genom de ISO certifikat som finns representerade hos DIS. Men 

ett pro/interaktivt synsätt har i dagsläget inte inletts. I dagsläget svarar DIS endast reaktivt 

upp mot intressenters auditeringar och krav gällande CSR. Överlag har DIS förståelsen för de 

affärsmässiga fördelar CSR kan ge, då DIS är benägna om att vidare väcka uppmärksamhet 

kring CSR inom organisationen och utöka intressenters involvering. Utmaningen ligger i att 

ytterligare involvera intressenter men att vetskapen om detta finns. 

Johnsson (2013) menar på att externa intressenter i en vidare aspekt kan involveras 

ytterligare i form av utbyte organisationerna emellan. Detta är möjligt genom den tillåtande 

kultur relaterad till CSR som existerar inom DIS. DIS har en förståelse för att CSR inte är 

filantropiska utsvävningar utan något som kan bidra till organisationen ur en positiv aspekt. 

Becchetti och Trovato (2011) menar att hänsynen till företagets intressenter och värderingen 

av dessa är av vikt ur ett CSR-perspektiv. Genom att företaget engagerar sig i frågor som 

även tar hänsyn till intressenter blir kostnaderna för implementerandet av CSR-arbete 

minskade (Bechetti & Trovato, 2011). DIS blir direkt påverkade av de auditeringar som utförs 

av externa intressenter. Uppkommer det att ändringar behövs göras utifrån det resultat 

auditeringerna presenterat agerar DIS för att tillmötesgå de krav som statuerats av de 

externa intressenterna. DIS påverkas av intressenterna då de idag agerar reaktivt och inte 

pro/interaktivt. Detta kan ses som att DIS tar hänsyn till de frågor som externa intressenter 

engagerar sig i men först reaktivt. 

Jenkins (2006) menar att företag kan studera andra i hänseendet att lära sig, skapa sig 

erfarenheter och därmed bygga upp sin egen uppfattning gällande CSR. Vidare för Fassin 

(2005) fram att företag bör behandla alla intressenter lika oavsett ställning eller ekonomisk 

kraft för att inte handla oetiskt gentemot sina intressenter. Det här resonemanget kan 

vägleda DIS i att bejaka sina intressenter i lärande syfte samt att behandla alla intressenter 

utifrån liknande premisser för att inte agera oetiskt gentemot vissa. Vidare styrks detta 

resonemang av Myllykangas et al. (2011) som menar på att om någon aktör åsidosätts i 

intressentnätverket för att deras påverkan på det egna företaget inte är så stor så finns 

risken för att värdeskapande i den relationen inte uppnås.  

Även Grafström et al. (2008) för fram synsättet att intressenter är av vikt gällande ett 

företags CSR och inte minst det proaktiva bildandet av CSR. De menar att ett proaktivt 

förhållningssätt är att föredra då ett CSR-arbete skapas tillsammans med de intressenter 

som finns. (Figur 1) Genom att aktivt föra en kommunikation med intressenterna är 
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företaget delaktigt i uppbyggandet utav de ramar som intressentnätverket tillsammans 

bygger upp. (Figur 1) Olssons (2013) resonemang kring att intressenter är av betydelse 

stämmer in på detta då han menar att erfarenheter, kunskaper och aktiviteter kan spridas 

och skapa ett gemensamt lyft för CSR, för de delaktiga intressenterna. Även Holmgren 

(2013a) menar på att intressentnätverket är av vikt då det skapas en gemensam förståelse 

för vad berörda företag bör förvänta sig samt att det kan skapas gemensamma uppfattningar 

om rätt och fel. 

 

Figur 6. DIS Intressentskiss ur ett CSR-perspektiv. Källa: Figur 5 (Holmgren & Strömbom, 2013) 

DIS förståelse för vikten av intressenter finns alltså och den visualiserades även i den skiss 

som framkom under intervjun med Holmgren och Strömbom (2013) enligt Figur 5. Likheten 

mellan DIS intressentskiss (Figur 5) och Grafström et als. (2008) intressentmodell (Figur 1) 

går tydligt att se och den visualisering som togs fram presenteras här i analysen som Figur 6. 

Rent visuellt kan det dock urskönjas att DIS inte täcker in det fulla intressentnätverket som 

Grafström et. al. (2008) presenterar (Figur 1) och som resonemanget i tidigare stycke menar 

är av vikt. Dock kan ytterligare poängteras att de Lagstiftningar som Figur 6 innehåller inte 

innefattas i ett CSR-arbete. Däremot är lagstiftningar av yttersta vikt då ett CSR-arbete per 

definition, fastslaget enligt EU (2011) , är det arbete som utförs utöver gällande lagar och 

regler. Därav finns en relevans i att DIS är medvetna om gällande regelverk om de skall säga 

sig arbeta med CSR. 
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Grafström et al. (2008) tar också upp att intressenter kan delas upp efter relevans för 

företaget. Genom att analysera intressenter utifrån makt, legitimitet och angelägenhet kan 

företaget, och i det här fallet DIS, identifiera intressenter utifrån relevans för dess påverkan 

på företaget. Grafström et al. (2008) menar på att de intressenter som styr eller kan påverka 

det dagliga arbetet bör prioriteras då de påverkar företaget mest. För DIS betyder det här att 

de bör, och som de också gör, eftersträva att tillgodogöra de primära intressenterna först 

och främst då de har störst inverkan på DIS. Exempelvis är DIS mycket måna om sina 

anställda vilket framgår i intervjun med Strömbom och Magnusson (2013) samt i intervjun 

med Olsson (2013).  

Olsson (2013) framhäver att DIS värderar den egna personalen och dess välmående högt. DIS 

får även insikt i viktiga aspekter och en ökad legitimitet på marknaden gällande CSR då stora 

intressenter såsom AstraZeneca och Statoil genomför auditeringar som DIS möter upp mot. 

(Holmgren, 2013a; Olsson, 2013; Strömbom & Magnusson, 2013) Intressenterna i detta 

resonemang och som är av vikt kan ses som kunder och anställda i båda presenterade 

modellerna (Figur 1; Figur 6). På det här sättet följer DIS exempelvis i lärandet av andra som 

Jenkins (2006) tar upp men även i att de tillgodogör de primära intressenter som faktiskt har 

störst inverkan på företaget, då AstraZeneca och Statoil är stora kunder. Olsson (2013) 

menar vidare på att det ökade anseendet genom auditeringar ger jobb, plus att det ger 

ringar på vattnet gentemot exempelvis DIS underentreprenörer.  

Holmgren (2013a) stämmer även in i resonemanget och menar att auditeringarna är viktiga 

för att skapa en transparens och en samsyn för CSR likt Grafström et. al. (2008) anser tyder 

på ett proaktivt arbetssätt kring CSR där alla inom intressentnätverket arbetar fram de ramar 

som gäller för CSR-arbetet. Därav finns en relevans i att DIS ytterligare bör involvera 

intressenter och inte minst upprätthålla en kommunikation med dessa. Detta för att ett 

förhållningssätt gällande CSR skall kunna tas fram tillsammans, samt spridas inom 

intressentnätverket för DIS och det bli då pro/interaktivt för DIS. Grafström et. al. (2008) 

menar dock på att intressenter ur ett CSR perspektiv inte bör delas upp. De menar att all 

intressenter påverkar varandra och därav behövs en helhetssyn appliceras gällande 

intressenter. Det här tyder på att DIS som ur ett företagsperspektiv med all rätt prioriterat 

intressenter utefter relevans. För den ekonomiska hållbarhetens skull, tyder det dock på att 

DIS som idag inte involverar alla tänkbara intressenter i sitt CSR-arbete behöver utöka sin 

involvering i intressentnätverket för att bedriva ett pro/interaktivt arbetssätt gällande CSR. 

Strömbom och Magnusson (2013) statuerar även att DIS fram till idag fokuserat på den egna 

verksamheten och de interna intressenterna för att säkra verksamheten vilket inte är 

konstigt då organisationen är ung. De menar dock vidare på att lära av andra, exempelvis 

Scania, absolut kan vara av relevans gällande CSR (Strömbom & Magnusson, 2013). 

Trots det interna fokuset och viss bristande uppmärksamhet gällande intressenter, som inte 

direkt interagerar med DIS, bedrivs det dock sporadiska aktiviteter tillsammans med vissa 

intressenter utöver de primära intressenterna som är kunder och anställda. Under intervjun 
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med Holmgren (2013a) framkom det att DIS exempelvis genomför gemensamma aktiviteter 

med Chalmers och Vinnova samt att lokala gymnasieelever erbjuds praktikplatser. DIS har 

även bistått med platser för personer som ska utföra samhällstjänst samt bistår 

arbetsförmedlingen med platser för personer som har haft problem med att komma in på 

arbetsmarknaden av olika anledningar. Detta tyder på att DIS sporadiskt försöker involvera 

fler intressenter än endast de primära samt att aktiviteter genomförs med rent välfärdstänk 

för samhället. Dock kan tänkas att dessa aktiviteter utförs i syfte att DIS skall ses som en god 

aktör inom dess intressentnätverk och därav blir även ett filantropiskt arbete med CSR 

positivt bidragande för det egna företaget vilket Becchetti och Trovato (2011) också för fram. 

Inget intressesegment kan negligeras i avseendet av relationsskapande (Myllykangas et al. 

2011) och framförallt inte de anställda då dessa anses vara direkt påverkande intressenter 

för ett företags dagliga verksamhet (Grafström et al. 2008). DIS har förstått vilka de 

huvudsakliga intressenterna är och hur dessa ska behandlas ur ett CSR-perspektiv utifrån det 

sedan tidigare existerande CSR-relaterade engagemanget. CSR-arbete skapas i relation med 

sina intressenter (För DIS till största delen anställda) (Grafström et al. 2008) och DIS har 

skapat en bra grund att vidare arbeta med för att skapa ett relationsnätverk med sina 

intressenter. Tydliga inledande steg har tagits inom DIS mot ett framtida relationsnätverk 

med sina intressenter relaterade till CSR. Holmgren (2013a) styrker och slår fast att det är av 

stor vikt för DIS att det framöver upprättas ett nätverk gällande CSR-arbete för att en samsyn 

kan arbetas fram tillsammans med intressenterna, vilket ligger i linje med tidigare nämnda 

teorier så som Jenkins, (2006); Fassin, (2005); Mylykangas et. al. (2011); Grafström et al. 

(2008). 

5.3.6 De fyra tillvägagångssätten 

Det första som går att fastställa gällande DIS och kartläggningen av hur DIS arbetar med CSR 

är att studien i sig vittnar om en medvetenhet kring CSR och att DIS själva har en 

medvetenhet kring deras inaktivitet gällande det övergripande förhållningssättet. I intervjun 

med Strömbom och Magnusson (2013) framkom det att DIS i nuläget fokuserat på det 

interna arbetet och inte i någon större utsträckning lagt resurser på ett vidare CSR-arbete. 

Utifrån den informationen går det att placera DIS i det inaktiva/reaktiva stadiet av Tulder et 

als. (2008) fyra tillvägagångssätt-modell (Figur 2) kopplade till CSR.  

Att DIS delvis befinner sig i det reaktiva stadiet är med hänvisning till att det framkommit att 

DIS förhåller sig till en del utav de intressenter som bland annat genomför auditeringar. 

Enligt Tulder et al. (2008) tyder en fokusering kring effektivitet och utifrån-in perspektivet, 

som syftar till att företaget ser vad de direkta intressenterna gör för att sedan själva införa 

det, på att ett reaktivt tillvägagångssätt är gällande. Fokuseringen kring den interna 

effektiviteten är någonting som också alla intervjuade tog upp som ett nuvarande fokus för 

företaget. Dock arbetas det i dagsläget exempelvis med att ta fram etiska förhållningsregler 

vilket kan ses som ett aktivt förhållningssätt.  
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Studien är även den en aktiv åtgärd DIS vidtagit i det arbetet som skall hjälpa DIS i 

uppstarten för ett kommande integrerat arbete med CSR i företagets strategier. Gällande 

detta aktiva agerande bör dock DIS med hänvisning till Tulder et als. (2008) aktiva 

tillvägagångssätt inte enbart utarbeta CSR-initiativ utifrån sina egna uppfattningar och 

därefter statuera och sprida dessa, inifrån-ut perspektivet, utan bör i detta arbete involvera 

intressenter för ett mer pro/interaktivt tillvägagångssätt. Det resonemanget talar även för 

det tidigare resonemang som fördes kring intressenter, dess involvering och att DIS behöver 

utöka sitt intressentintegrerande i CSR-arbetet. Tulder et al. (2008) tar upp i det 

pro/interaktiva tillvägagångssättet att intressenter involveras i ett inledande stadium, 

regelbundna möten hålls samt att långsiktiga relationer skapas och med detta 

tillvägagångssätt skapas en hållbar marknad där vidare övergripande välfärd blir gällande. På 

det här planet är inte DIS aktiva med undantag för de aktiviteter som kan kopplas till ett 

välfärdsperspektiv och då exempelvis den ekonomiska delaktighet DIS har i energiforskning 

som Holmgren (2013a) redogjorde för. Även det som Holmgren (2013a) tar upp kring DIS 

verksamhet med att hjälpa personer in på arbetsmarknaden som av olika anledningar haft 

svårt med detta kan ses som välfärdsbidrag. DIS är i dessa initiativ delaktiga i det inledande 

stadiet, och engagerar sig utöver egna ekonomiska vinningar, som kan komma att ge 

vinningar för samhället i stort. 

5.4 Diskussion - Fortsatta studier & vidare forskning 

En kvantifierande kvantitativ studie skulle passa sig om en studie skulle göras i ett senare 

skede. Denna skulle kunna mäta DIS intressenters attityd till att arbeta med CSR och därmed 

få fram vilka normativa mönster som finns inom DIS intressentnätverk. Det skulle då kunna 

bli lättare för DIS i identifierandet av vilka intressenter som är relevanta utifrån ett 

samsynsperspektiv gällande CSR.  

Ett annat intressant uppslag för en vidare studie skulle vara att utvärdera om DIS har 

förflyttat sig mot det proaktiva förhållningssättet om en liknande studie skulle genomföras i 

ett framtida scenario. Det skulle även vara intressant att validera vilka faktorer eller 

engagemang som möjliggjort denna förflyttning i rätt riktning. En ekonomisk utredning 

skulle även kunna utföras för att utvärdera huruvida DIS ekonomiska aspekter blir påverkade 

av CSR-arbetet – väga upp skillnader mellan idag och ett framtida skede. Detta skulle kunna 

styrka, för DIS och deras intressenter, i monetära termer, huruvida CSR-engagemang 

påverkar en organisation negativt eller positivt. 

 

Ovan har det redovisats vilka kopplingar som studien kan tydliggöra i DIS arbete gällande 

CSR och detta för att i slutsatserna kunna redogöra för besvarandet av studiens syfte samt 

forskningsfrågor. Därefter fördes diskussion gällande fortsatta studier och vidare 

forsknings som kan vara av intresse för akademier och uppdragsgivaren.  
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6 Slutsatser 
Under detta kapitel presenteras, med stöd av analys & aiskussion, besvaranden utav 

studiens syfte samt frågeställningar. 

För att besvara syftet för denna studie om att kartlägga och utvärdera DIS CSR-arbete 

besvaras den första forskningsfrågan med ett ja. Studien har påvisat att det finns CSR-

engagemang inom DIS. Dock finns det inte någon uttalad strategi kring hur CSR bedrivs och 

implementeras i den dagliga verksamheten. För DIS fortsatta CSR-arbete är detta en viktig 

punkt att ta hänsyn till. Resonemanget kring att en strategisk integrering av CSR är av stor 

vikt inleddes och statuerades i bakgrunden för denna studie samt styrks av Székely och 

Knirsch (2005). Det sätt DIS arbetar med CSR presenteras i Figur 7 där det statueras hur 

detta urskiljs kopplat till analysmodellen. Det går att urskilja ett CSR-initiativ hos DIS men att 

detta till största delen är ett internt engagemang sett ur ett större CSR-perspektiv. Nedan 

presenteras den ”DIS-spindel” i Figur 7 som visualiserar resultatet för studien. Den 

sammanfattar och visualiserar vad DIS i dagsläget har för förhållningssätt gällande CSR 

utifrån analysen och diskussionen. 

Figur 7. De fyra tillvägagångssätten och ”DIS-spindeln”. Källa: Egen bearbetning utifrån Tulder et al. (2008) 

Att DIS är placerade mellan den inaktiva och reaktiva delen i figuren avspeglas i vad som 

uppdagats gällande DIS nuvarande förhållningssätt som framkommit gällande CSR. 

Fokuseringen ligger internt med ett fokus kring att göra rätt, inte göra fel och att se till så att 

det byggs upp en fungerande organisation internt. Dessa exempel visar på att DIS knyter an 

till alla olika delar inom det inaktiva förhållningssättet (Figur 7). DIS har även många 

Inaktivt Reaktivt Aktivt Pro/Interaktivt 
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Responsibility 
(Företagets eget 
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kopplingar i det reaktiva tillvägagångssättet där DIS till stor del exempelvis tar hänsyn till det 

moraliska genom en övergripande uppfattning om de anställdas bästa och de interna 

värderingarna (Figur 4). DIS agerar även enligt ett utifrån-in perspektiv där DIS reagerar och 

möter upp mot CSR-aspekter vid krav från exempelvis kunders auditeringar. DIS försöker att 

inte gör fel utan försöker fungera bra och att göra gott vilket exempelvis kan härledas till ISO 

9001. Denna standard både gagnar DIS i processeffektiviseringar samtidigt som resurser 

besparas.  

Samtidigt vittnar DIS ISO 14001-certifiering om ett aktivt tillvägagångssätt för att göra gott 

för miljön. DIS bedriver vidare ett aktivt arbete för eget ansvar och gör så utifrån ett inifrån-

ut perspektiv då de exempelvis internt har de fyra värderingarna (Figur 4), aktivt tar tag i att 

börja ta fram en övergripande policy för CSR (där bland annat den etiska policyn kan räknas 

in) samt att DIS i viss mån ställer krav på exempelvis leverantörer. Vidare fokuserar DIS även 

på att göra gott genom understödjandet av arbetssökande samt bidragande i 

energiforskning. DIS tankar om att intressenter ytterligare behöver involveras vilket 

visualiserades i skissen (Figur 5; Figur 6) och som ligger i det grundläggande problemet för 

denna studie, påvisar ett tankesätt kopplat till både utifrån-in och inifrån-ut perspektiv och 

därav att DIS även länkas till det pro/interaktiva tillvägagångssättet. 

I studien har det framkommit att DIS påverkas av intressenters involvering gällande CSR-

frågor. Det som framkommit är att vissa kunder genomför auditeringar vilket ställer krav på 

DIS.  Intressenter ur aspekten anställda involveras i DIS CSR-arbete i dagsläget. Dock behöver 

engagemanget framgent utvecklas för att bemöta alla intressesegment som återfinns inom 

DIS intressentnätverk.  Utmaningar som uppmärksammats för DIS är att i vidare skede 

involvera fler av dessa intressentsegment för att få ett heltäckande engagemang inom 

intressenätverket vilket Grafström et al. (2008) för fram av vikt för ett företag ur ett CSR-

perspektiv. Möjligheterna som kan identifieras i och med ytterligare involvering med 

intressenter är att ett gemensamt förhållningssätt för CSR kan utarbetas vilket leder till en 

samsyn gällande CSR inom DIS intressentnätverk. Kunskapsutbyte kan även ske i och med 

den kartläggning och gemensamma syn som skapas tillsammans med intressenter.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 2/5 – 2013 

 Intervjuare: Johan Forss & Oscar Holmgren 

Dynamate Industrial Services, Södertälje 

Syfte 

Syftet är att kartlägga och utvärdera hur DIS arbetar med CSR.  

Forskningsfrågor 

 Går det att urskilja CSR-engagemang inom DIS och på vilket sätt arbetar DIS med 

CSR? 

 Hur påverkas DIS arbete av deras intressenters involvering och engagemang 

beträffande CSR frågor, vilka utmaningar och möjligheter kan identifieras gällande 

detta? 

CSR kan beskrivas som det ansvar företag har kopplat till deras påverkan på 

samhället och vilka aktiviteter de utför, utöver lagstiftningar, för samhället och 

miljön 

Frågeställning Teoretisk koppling Vad kan mätas 

Utifrån Figur 2 kan 
respondenten utifrån sin 
avdelnings perspektiv 
definiera om den tycker att 
DIS fokuserar på internt eller 
externt förhållningssätt 
gällande CSR. 

Figur 2, De fyra 
tillvägagångssätten, Tulder 
et al. (2008) 

Var i Figur 2 som DIS 
huvudsakligen är fokuserat 
gällande CSR. 

Vilka CSR-engagemang finns 
idag representerade inom er 
organisation? Går det att 
urskilja direkta 
åtgärder/aktiviteter redan 
idag? 

Tidigare forskning CSR Om det finns CSR-
engagemang/aktiviteter hos 
DIS 

Finns det intressenter som ni 
blir påverkade av och finns 
det intressenter som ni 
påverkar gällande CSR? 

Figur 1, Intressentmodellen, 
Grafström et al. (2008) 

Vilken typ av 
intressentinvolvering DIS har. 

Hur används miljöpolicyn i 
det dagliga arbetet? 
 
”Vi ska verka för att ständigt 
förbättra verksamhetssystemet och 
förebygga förorening för en hållbar 
samhällsutveckling” (DIS, 2013c). 
  

Figur 2, De fyra 
tillvägagångssätten, Tulder 
et al. (2008) 

Vilket tillvägagångssätt DIS har 
utifrån miljöaspekten. 
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Finns det handlingsplaner för 
CSR-arbete? 

Figur2, De fyra 
tillvägagångssätten, Tulder 
et al. (2008) 

Huruvida DIS aktivt engagerar 
sig I CSR eller inte. 

Finns det gemensamma CSR-
arbeten med intressenter? 

Figur 1, Intressentmodellen, 
Grafström et al. (2008) 
Figur 2, De fyra 
tillvägagångssätten, Tulder 
et al. (2008) 

Vilket tillvägagångssätt DIS har 
gällande CSR. 

Finner du en nödvändighet i 
att arbeta med CSR kopplat 
till era intressenter och isf 
varför? 

Figur 2, Intressentmodellen, 
Grafström et al. (2008) 
Figur 2, De fyra 
tillvägagångssätten, Tulder 
et al. (2008) 

Vilket tillvägagångssätt DIS har 
gällande CSR. 

 

 

Inaktivt Reaktivt Aktivt Pro/Interaktivt 

Corporate Self 
Responsibility 
(Företagets eget 
ansvar) 

Corporate Social 
Responsivness 
(Företagets sociala 
lyhördhet) 

Corporate Social 
Responsibility 
(Företagets sociala 
ansvar) 

Corporate Societal 
Responsibility 
(Företagets 
samhällsansvar) 

Legala aspekter 
och ändamålsenligt 

Moraliska plikter Eget ansvar och 
integritet 

Interaktivt ansvar 
genom 
diskussioner 

Självcentrerat 
perspektiv 

Utifrån-in 
perspektiv 

Inifrån-ut 
perspektiv 

Utifrån-in och 
inifrån-ut 
perspektiven 
sammankopplade 

Göra saker rätt Gör inte saker fel Göra de rätta 
sakerna 

Göra de rätta 
sakerna på ett rätt 
sätt 

Fokuserar kring 
att: Fungera bra 

Fokuserar kring 
att: Fungera bra 
och att göra gott 

Fokuserar kring 
att: Göra gott 

Fokuserar kring 
att: Göra gott 
genom att fungera 
bra 

Vad som efterfrågas 
Ekonomsikt ansvar  
[Välståndsorienterat] 
Avsmalnat (internt) CSR 

Vad som önskas 
Socialt ansvarstagande 

[Välfärdsorienterat] 
Brett (externt) CSR 

Figur 1. De fyra tillvägagångssätten. Källa: Egen bearbetning utifrån Tulder et al. (2008) 

 


