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Research question: How does these companies differ in their responsibility and work 

regarding the environmental aspect of CSR?   

Purpose: The purpose with this study is to examine how the audited companies are working 

to maintain a sustainable environment, and what similarities and differences there are between 

them.  

Method: The study is based on a qualitative method with a deductive approach, to 

transparently create an ambiguous empirical basis of the respondents’ perspective. The theory 

is based on what is considered relevant information for this research. The study’s empirical 

work is based on four semi-structured interviews with a total of five respondents from three 

different companies, selected through a goal-oriented selection. The study achieved a 

reliability through the use of credible sources and databases. All parts are taken in 

consideration for the preparation of the analysis and the conclusion which are completing this 

study.  

Conclusion: It is possible to discern that service companies focus on reducing their 

environmental footprint by minimizing their business traveling, which means that they have a 

relatively small environmental impact. The manufacturing company is unlike the other 

companies in this study, because they are bound to environmental laws and have more 

established environmental strategies within the company because of its big environmental 

impact.    
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1 Inledning 

Miljö är ett område som regeringen valt att prioritera, där målet är att Sverige skall bli en förebild 

för andra länder och minska klimatutsläppen (Regeringen, 2016a), genom att visa lösningarna 

som de själva använder sig av (Regeringen, 2016b). De miljöutmaningar världen står inför 

innefattar områden som vatten, energi, biologisk mångfald och jordbruk (Regeringen, 2016a). 

Problematiken i dagsläget är att naturens resurser används snabbare än de har möjlighet att 

återskapas. Användningen av jordens resurser har ökat med 45 procent under de senaste 25 

åren och tillgången till rent dricksvatten i de torrare områdena i världen ligger på gränsen till, 

eller strax under, gränsvärdet för vattenbrist (Wackernagel & Galli, 2012). 

1.1 Bakgrund 

För att råda bot på dagens miljöproblematik behöver mänsklighetens miljöpåverkan minskas. 

Företagen står för den största miljöpåverkan och behöver därför ta sitt ansvar och ändra sitt 

beteende i frågor som påverkar miljön. Genom att minska konsumtion, utsläpp, avfall och 

energiförbrukning kan företagen aktivt agera för en mer hållbar miljö (Europeiska 

gemenskapernas kommission, 2001). För att kunna ta ansvar behöver företagen kontinuerlig 

uppdaterad information och kunskap inom ämnet (Ness, 1992). Genom denna kunskap kan 

företagen värdera de olika naturtillgångarna samt förstå sambandet mellan de olika 

resursförbrukningarna (UN Global Compact, 2016). För att företag ska uppnå ett hållbart 

förhållningssätt har FN tagit fram Global Compact, som är till för att definiera mål och strategier 

som företagen kan ta del av (Ayuso & Roca, 2014; Gupta, 2012; UN Global Compact, 2016). 

Fler företag har insett att deras företagsfilosofi inte enbart kan innehålla den ekonomiska 

aspekten och strävan efter en högre vinst. På grund av detta har fler företag än tidigare 

engagerat sig i miljömedvetet arbete. Företagen tar sitt ansvar, agerar öppensinnat och står 

för sina handlingar mot sina intressenter. Trots detta är det fortfarande endast ett fåtal företag 

som gjort företagsansvar och hållbarhetsutveckling till en etablerad företagsfilosofi (Gupta, 

2012). Svenskt näringsliv är ett politiskt vinklat organ som arbetar aktivt med att företräda 

företagare, särskilt inom frågor gällande miljöpolitiken. De anser att fokus skall vara att öka 

företagens kompetens och skapa en inre drivkraft hos företagen för att få miljöpolitiken att 

utvecklas (Andersson, 2016). Stafsing (2015) menar att strängare lagar och högre 

marknadstryck inte är lösningen, enligt Andersson (2016) kan företagen istället ta sitt 

miljöansvar på eget initiativ och efter sina egna förutsättningar. Andersson (2016) menar också 

att detta leder till nöjdare intressenter och att företaget blir en mer attraktiv arbetsgivare. Detta 

utgör ett vinnande koncept för både företag och miljö (Europeiska gemenskapernas 

kommission, 2001). 
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1.1.1 Corporate Social Responsibility 

Företagens ansvarstagande grundar sig i de krav och förväntningar som samhälle, kunder 

samt övriga intressenter har på företaget (Carroll, 1999; Gupta, 2012). Kraven innebär att 

företaget skall finna en god balans mellan det ekonomiska, miljömässiga och det sociala 

ansvaret. Att finna en balans innebär att företagens utveckling inte får ske på bekostnad av 

miljön (FN-förbundet, 2015; Gupta, 2012). Dessa tre aspekter ligger därför till grund för 

begreppet Corporate Social Responsibility (Gupta, 2012), som vidare i arbetet benämns vid 

dess förkortning CSR. 

Användningen av CSR ökade kraftigt runt 1960-talet och dess innebörd har blivit en viktig 

riktlinje inom företags agerande och beslutsfattning (Ness, 1992). Idag finns det en mängd 

olika tolkningar av begreppet, men det handlar huvudsakligen om att företagen agerar 

medvetet och ansvarsfullt för att bidra till en hållbar utveckling. Företagens ansvarstagande 

inom CSR handlar inte om de lagar och regler som företagen måste förhålla sig till, utan om 

det ansvar som företagen aktivt valt att ta på grund av samhällets förväntningar på dem 

(Carroll, 1999; Europeiska gemenskapernas kommission, 2001; Syrjälä & Takala, 2009).  

“Corporate social responsibility actually involves much more than just 

fulfillment of the legal obligations of a business. Its aim is far more 

comprehensive: the idea is that businesses should invest more into their 

personnel, community and stakeholder relations.” (Syrjälä & Takala, 2009, s. 

268) 

CSR ligger till grund för hur företagen bör agera i framtiden men anses inte vara en universell 

lösning för alla världens problem (Carroll, 1999; Regeringskansliet, 2015). Under 1980-talet 

ökade intresset för miljöaspekten inom CSR (FN-förbundet, 2015). Miljöaspekten syftar till att 

produktionen av varor och tjänster inte får påverka naturens återhämtning, skada miljön (KTH, 

2015) eller ske på bekostnad av framtida generationer (WWF, 2014). Att värna om miljön och 

nyttja de resurser som redan finns på ett långsiktigt och hållbart sätt, är grundläggande inom 

CSR (Jordbruksverket, 2012). 

1.2 Studiens definition av CSR 

CSR är ett brett begrepp som inte har någon specifik definition (Dobers, 2010), vilket gör att 

många olika tolkningar och definitioner kan göras (Carroll, 1999; Dobers, 2010; Europeiska 

gemenskapernas kommission, 2001). I denna studie kommer begreppet CSR utgå från EU 

kommissionens tolkning som lyder:  
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”… ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala 

och miljömässiga hänsyn i verksamhet och i sin samverkan med 

intressenterna.” (Europeiska gemenskapernas kommission, 2001, s. 6)  

 

På grund av studiens avgränsning bortses emellertid den sociala aspekten eftersom studien 

avser att behandla miljöaspekten av CSR. 

1.3 Problemformulering 

Idag finns det företag som förlitar sig uteslutande på naturens resurser medan andra företag 

gör insatser för att lösa miljöproblemet (UN Global Compact, 2016). Resurserna förbrukas som 

om tillgångarna skulle vara obegränsade, vilket leder till att miljösituationen blir ohållbar 

(Wackernagel & Galli, 2012; WWF, 2014). År 2007 kunde National Footprint Accounts räkna 

ut att mänsklighetens ekologiska fotavtryck ökat med 250 procent sedan 1961 (Wackernagel 

& Galli, 2012). Nästan tio år senare har WWF (2016) tagit fram en rapport som visar att Sverige 

ligger på tionde plats i världen gällande störst fotavtryck per person. Det betyder att om hela 

jordens befolkning skulle leva som människorna i Sverige, krävs det 3,7 jordklot med 

förnyelsebara resurser för att kunna upprätthålla befolkningens förbrukning (WWF, 2016). 

Dessa resultat innebär inte bara ett stort problem idag utan även för nästkommande generation 

(WWF, 2014). Ledningar och chefer har börjat inse vilken betydelse företagets agerande har 

på miljön, vilket lett till att särskilt större företag har börjat förändra sitt handlande för att 

minimera sin miljöpåverkan och reducera skadorna på miljön (Papagiannakis, Voudouris & 

Lioukas, 2013). Företagen har därför en skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att 

förbättra samt skydda välfärd och samhälle. Den största utmaningen som företagen står inför 

är att uppnå ett ansvarsfullt förhållningssätt (Gupta, 2012), vilket kan se olika ut inom olika 

företag (Sen & Bhattacharya, 2001).  

1.4 Frågeställning 

Hur skiljer sig företagens ansvarstagande och arbete kring miljöaspekten inom CSR?   

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de granskade företagen arbetar för att 

upprätthålla en hållbar utveckling inom miljö, samt vilka skillnader och likheter det finns mellan 

dessa. 
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1.6 Avgränsningar 

I denna studie har en gränsöverskridande undersökning gjorts, där tre olika företag valts ut. 

Samtliga företag har globala anknytningar, men studien behandlar endast företagens 

verksamhet i Sverige. Som en ytterligare avgränsning har studiens innehåll skapats kring 

miljöaspekten inom CSR, vilket innebär att de ekonomiska och samhälleliga aspekterna inte 

kommer ha något utrymme i denna studie.  

1.7 Valda företag 

För studiens empiriska undersökning valdes tre företag från olika branscher ut. Anledningen 

till detta är att intresset för studien är att undersöka skillnaden mellan hur de olika företagen 

arbetar med CSR och vad deras syn på hållbar utveckling är.  

1.7.1 SSAB 

SSAB grundades 1978 och är ett stålföretag baserat i Norden och USA. De erbjuder 

mervärdesprodukter och tjänster, som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder 

för att skapa en mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder och har idag 

produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq OMX 

Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq OMX i Helsingfors (SSAB, 

2016). SSAB valdes eftersom att företaget visar ett stort intresse för CSR vilket syns i deras 

marknadsföring. 

1.7.2 Randstad 

Randstad grundades år 1960 av Frits Goldschmeding i Nederländerna och finns i ca 39 länder. 

Idag är Randstad en av världens största HR-service företag (Randstad, 2016a). I Sverige har 

Randstad specialiserat sig på att hjälpa företag med rekrytering och bemanning inom ekonomi, 

teknik, produktion och logistik (Randstad, 2016b). Detta företag valdes för att de arbetar aktivt 

med miljöfrågor och CSR, vilket det internt talas mycket om men som företaget inte använder 

sig av i marknadsföringssyfte (A. Andersson, personlig kommunikation, 28 april, 2016). 

1.7.3 BDO 

BDO är ett tjänsteföretag inom revision- och rådgivningsbranschen som grundades av Sten 

Erik Feinstein 1948 i Stockholm. Sedan dess har företaget utökat sin verksamhet och finns 

idag i 150 länder världen över (BDO, 2016a). Byrån leds av de tre värdeorden: social, positiv 

och driven (BDO, 2016b) och erbjuder en fullservice till både små och stora företag (BDO, 

2016c). BDO valdes för att de arbetar med att förminska sin miljöpåverkan och arbetar nära 

med sina kunders utveckling inom CSR och hållbarhetsredovisning.  
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram under följande delrubriker: 

 Företagens ansvarstagande 

 Förändringsprocesser  

 Miljödirektiv 

 Miljömål 

2.1 Företagens ansvarstagande  

Att uppnå ett ansvarsfullt förhållningssätt hos företagen kan utgöra den största utmaningen 

som företagen står inför. Miljön bör vara en central del inom företagets filosofi för att minimera 

den miljöpåverkan som företaget bidrar till (Gupta, 2012). CSR kan skapa konkurrens mellan 

företagen, vilket kräver att företagen måste uppdateras och utvecklas i en hastig takt för att 

vara attraktiva hos sina intressenter. Det kan i många fall innebära att företagen tvingas göra 

nedskärningar på andra områden för att kunna stödja utvecklingen av CSR (Burke & Logsdon, 

1996). I en tidigare studie påvisar Carroll (1999) att 93,5 procent av högt uppsatta affärsmän 

höll med om att de ansvarar för konsekvenserna av sitt företags handlingar även utanför dess 

egen verksamhet. Två tredjedelar anser också att företagen har en moralisk skyldighet att 

hjälpa andra organisationer och stiftelser för att tillsammans uppnå ett hållbart samhälle 

(Carroll, 1999). 

Genom att identifiera vilka miljöproblem som företagen står inför kan de ta ansvarsfulla beslut 

för att lösa dessa (Ness, 1992). Ness (1992) menar att förändringar i arbetet kring miljö och 

föroreningar sker efter att problemen redan uppstått, vilket indikerar att kunskap och lärdomar 

till stor del sker i efterhand. Om företagen skapar sig grundlig kunskap kan det leda till att de 

agerar mer lyhört till förändringsalternativ och genom det förebygger eventuella framtida 

problem (Ness, 1992). För att företagen ska kunna ta sitt ansvar behöver de förstå bakgrunden 

och syftet med miljödirektiven. Med dessa förkunskaper kan företaget inse sin miljöpåverkan 

och vilket ansvar de har mot samhället (Dobers & Springett, 2010). 

Flera av de företag som tar stort miljömässigt ansvar har uppgett att det lett till ett förbättrat 

resultat, större vinster och bättre företagstillväxt (WWF, 2014). Att företagens finansiella 

resultat kan påverkas av dess CSR arbete förklarades även i en studie där olika företag som 

arbetar med CSR har studerats. Konventionella företag ställs i studien mot definitionen av ett 

ansvarsfullt förhållningssätt och analysen visar att det finns ett samband mellan socialt 

ansvarsfulla företag och ekonomisk vinning. Det framgick även att det finns ett positivt 
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samband mellan företagens miljökostnader och investerares positiva syn på företagen 

(Sariannidis, Zafeiriou, Giannarakis, & Arabatzis, 2013). 

Sedan miljöpåverkan inkluderades i CSR har det gjorts stora framsteg för att förbättra miljön. 

I dagens samhälle har miljömedvetenhet inneburit att företag genom att etablera miljöstrategier 

och skapat ett förhållningssätt till miljö. För att lyckas med miljöstrategierna krävs aktivt arbete 

med att öka medvetenheten om företagets agerande samt att arbeta mer proaktivt med 

miljöproblemen (Papagiannakis et. al., 2013). 

En problematik som kan uppstå är om ledningen implementerar orealistiska miljömål som är 

svåra att uppnå och upprätthålla. Det gemensamma engagemanget och tydliga strategier inom 

företaget behövs för att förebygga dessa problem, vilket bland annat motverkar att felaktiga 

tolkningar inom företaget uppstår. Om målen inte uppnås kan det vara ett resultat av att 

ledningen satt personliga mål som inte nått ut till hela företaget. Det kan innebära att företaget 

får svårt att identifiera vilket ansvar de skall ha inom CSR samt vilken avdelning som ansvarar 

för att de specifika målen uppnås (Guth & Taqiuri, 1965; Ness, 1992). 

Många företag som etablerat CSR upprättar även en hållbarhetsredovisning. Det har bevisats 

att företag som upprättar en hållbarhetsredovisning är mer villiga att ta större ansvar och 

etablera mer synliga åtgärder. Anledningen är att företagen vill visa samhället att de arbetar 

aktivt med CSR för ett bättre hållbart resultat (Amran, Lee  & Devi, 2014; Luo & Bhattacharya, 

2006). De senaste tjugo åren har företag publicerat sina hållbarhetsrapporter på Internet via 

sina hemsidor, eftersom att de enkelt kan nå ut till aktieägare, konsumenter och även 

samhället. Användandet av Internet för att offentliggöra hållbarhetsrapporter har ökat kraftigt 

de senaste åren och tenderar även att fortsätta öka i framtiden (Amran et. al., 2014; Branco, 

Delgado, Sá & Sousa, 2014). Företag i Sverige tenderar att ha en specifik avdelning dedikerad 

till arbetet kring CSR och av dessa företag har majoriteten en hållbarhetsrapport som är längre 

än tio sidor. Enligt Branco et. al (2014) har även mer än sextio procent av de tillfrågade 

företagen i deras studie valt att avsätta en del av sin hemsida för hållbar utveckling (Branco 

et. al., 2014). 

Hållbarhetsredovisningens kvalitet har dock ifrågasatts eftersom att informationen som 

framställs i redovisningen förtydligas i den grad att informationen istället kan bli missvisande. 

En annan orsak till att hållbarhetsrapporten kan anses ha en bristande kvalité är att företag vill 

framhäva deras ansvarstagande på ett positivt sätt, istället för att tillföra öppenhet och visa upp 

företagets verkliga ansvarstagande för sina intressenter. Det har även påvisats att 

hållbarhetsredovisningens resultat i vissa fall inte används på ett effektivt sätt vid ledningens 
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beslutfattande. Rapporten skulle kunna användas som en grund för framtida miljörelaterade 

beslut inom företaget (Amran et. al., 2014).  

2.2 Förändringsprocesser  

Företagens strategier för att utvecklas och uppnå förändringar har grundats i den 

gemensamma debatten om ansvarstagande för miljön. Detta innebär att företagens strategier 

inom hållbar utveckling i hög grad präglas av verksamheten hos andra aktörer. Idag är det 

olika icke-statliga organisationer och media samt flera externa konsulter och investerare i 

företagen som är centrala aktörer i förändringsprocessen (Carroll, 1999). Som tidigare nämnts 

finns det en CSR-standard som kallas Global Compact, den innefattar tio regler om företagens 

ansvarstagande. FN ville med Global Compact motverka konflikter mellan olika standarder och 

den utformades för att kunna överensstämma med andra redan etablerade CSR-standarder 

som exempelvis GRI. Den övergripande principen med Global Compact är att den ska 

användas som ett verktyg för företag i arbetet med CSR frågor (Jutterström, 2011). CSR är ett 

teoretiskt sätt att beskriva samhällets krav på företagen (Carroll, 1999), och anses vara 

samhällets enklaste sätt att kommunicera med företagen. Kommunikationen sker till stor del 

via media, som även spelar en stor roll i utvecklingen av miljöansvaret (De Geer, Borglund & 

Frostenson, 2009). 

Företag har genom att använda CSR i marknadsföringssyfte gradvis tagit större ansvar för 

miljön. Denna marknadsföringsstrategi har visats ge en positiv effekt för både kunder och 

internt i företaget (Luo & Bhattacharya, 2006). En negativ effekt av detta är att många företag 

känner sig pressade till att integrera CSR i marknadsföringssyfte för att deras konkurrenter gör 

det. Detta innebär att de inte etablerar ett miljömässigt ansvarstagande på eget initiativ (Gupta, 

2012). Det har även kommit fram att ledningen ofta fokuserar på att uppnå de utsatta mål som 

redan finns inom CSR och därmed förbiser dess grundtanke och syftet till att företaget bör 

arbeta med att minska dess miljöpåverkan. I dessa fall blir företagens arbete med CSR mer 

en strävan efter marknadsföring eller tävlan mellan konkurrenter (Dobers & Springett, 2010). 

Det går även att dela in CSR i implicit och explicit, implicit innebär underförstått och explicit är 

detsamma som tydlig och detaljerad. CSR med inriktningen explicit syftar till strategier inom 

företaget som tar hänsyn till och agerar för samhället. Här nämns även att det inom företaget 

finns en vilja att agera samhällsmässigt. Det kan vara att företaget involverar sig i samhällets 

kulturella aspekter i form av donationer och engagemang. Något annat som företaget gör för 

samhället är att ge dess anställda ett mervärde i form av till exempel vidareutbildning eller 

sjukförsäkring (Lauesen, 2011). 
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Enligt Lauesen (2011) är anledningen till att välja denna typ av strategi olika beroende på 

företaget egna intresse. Det kan bland annat vara på grund av personligt engagemang eller 

rent affärsmässigt för att tjäna pengar och stärka sitt varumärke. Som konsument kan det vara 

svårt att dra slutsats kring på vilka grunder företaget valt explicit CSR som strategi inom hållbar 

utveckling. Implicit CSR beskrivs som en mer övergripande strategi, där landets egna regler 

och krav som företag bör följa i frågan om samhällets välmående tar stor plats (Lauesen, 

2011). 

Under de senaste åren har explicit CSR vävts in allt mer i implicit CSR, särskilt i grannlandet 

Danmark när det gäller miljön, eftersom att lagarna kring detta blir mer omfattande. Dessa 

strategier har stött på en del kritik sedan den invigdes under 1990-talet men har trots det 

etablerats inom olika företag. Företagen innehar makten att påverka den hållbara utvecklingen 

och bör därför agera utifrån den makten. Denna indelning är bra att använda sig av eftersom 

att den tydligt visar vilka de externa faktorerna är och hur företaget påverkas av dessa. Dock 

behöver implicit kompletteras med andra modeller för att skapa en rättvisande bild över de 

interna händelserna kring CSR (Lauesen, 2011).  

2.3 Miljödirektiv 

I svensk författningssamling (2016) finns en balk dedikerad till miljö och hållbar utveckling som 

inleds med följande text:  

”1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde  

1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling 

som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 

hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen 

har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen 

är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.” (Svensk 

författningssamling, 2016, 1 kap 1 §) 

Miljölagarna har tagits fram för att både företag och individer ska ta sitt ansvar. De är 

upprättade för att minimera företagens miljöpåverkan, men går inte ut på att förbjuda det helt. 

Anledningen till att miljölagarna har en lång process- och granskningstid är för att när de väl 

blivit godkända, skall de inte behöva korrigeras eller ändras ytterligare (May, Cheney & Roper, 

2007). 

Politiska organ är ett viktigt instrument för att främja och stödja miljömässigt ansvarstagande, 

eftersom att de kan generera en standardisering av företagens arbete med CSR. Dock behöver 

regeringar och politiska organ producera sanningsenliga och realistiska direktiv för att 

företagen skall kunna arbeta utefter dessa (Dobers & Springett, 2010). FN arbetar aktivt med 
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miljöfrågan och hur företagen kan agera för att minimera sin miljöpåverkan. Agendan som FN 

satt upp inom miljöområdet har ett stort stöd från den svenska regeringen (FN-förbundet, 

2016). Syftet med agendan är att skapa en förändring i företagens förhållningssätt och därmed 

uppnå ett säkrare samhälle, genom att etablera lagstiftningar och policys inom företaget. 

Några områden som FN fokuserat på är produktkvalitet, arbetsrätt och miljö, genom 

regeringens inverkan åtar sig företagen större ansvar för individer och organ utanför de 

ekonomiska och juridiska ansvaren (Ness, 1992). 

2.4 Miljömål  

Miljöansvaret inom CSR blev aktuellt under 1980-talet och har sedan dess fokuserat på både 

företagens och individens ansvarstagande inför framtiden (May et. al., 2007). Inom CSR är 

miljön det mest primära, eftersom att miljön har påverkats av människan till den grad att 

framtida liv är i fara (Olsson, 2006). Om samhället inte månar om de resurser som finns nu, 

kommer konsekvenserna inte enbart drabba miljön utan också mänskligheten. Samhällets 

materiella behov påverkar ekosystemen och miljön negativt samtidigt som det i sin tur påverkar 

möjligheterna för naturen att tillfredsställa mänskligheten med dessa materiella behov (WWF, 

2014). För att lösa miljöproblematiken behöver företagen utveckla sin kunskap kring området 

och identifiera vilka problemen är samt finna lösningar på dessa (Olsson, 2006). Enligt May et. 

al. (2007) är det många företag som skulle undvika att ta miljöansvar om inte lagar inom 

området fanns. Det största problemet som företag själva anser sig ha gällande miljöansvaret 

är de kostnader som går åt för att upprätthålla CSR arbetet (May et. al., 2007). 

EU kommissionen arbetar aktivt med rapporten Gröna boken, den har som syfte att skapa 

debatter om hur EU skall fungera som bistånd för företag och deras ansvarstagande inom 

hållbar utveckling (Europeiska rådet, 2015). De klimatmål som framställts inom EU som skall 

uppnås fram till år 2020 är att växthusgasutsläppen och energiförbrukningen skall minska med 

20 procent vardera samtidigt som användandet av förnybar energi ska öka med 20 procent 

och inom användandet av biobränslet för transporter förväntas en ökning på tio procent (EU-

upplysningen, 2016).  

Inom Sverige finns det ett miljömålssystem som består av generationsmål, miljökvalitetsmål 

och etappmål (Naturvårdsverket, 2016a). Generationsmålen grundades för att skapa en 

riktlinje som skall föra samhället mot en hållbar utveckling. Miljökvalitetsmål har i syfte att 

beskriva det tillstånd som det svenska miljöarbetet skall leda till (Naturvårdsverket, 2013). 

Etappmål är delmål för att uppnå de utsatta generations- och miljökvalitetsmålen, vilket innebär 

att etappmål inte är ett önskat tillstånd utan sätter de principer som behövs för att uppnå 

kvalitetsmålen (Regeringen, 2015). Dagens generationsmål är att finna miljölösningar som inte 



Titel: ”Miljöansvaret inom CSR hos olika företag”   
Författare: Maja Lindqvist, Nathalie Johansson & Rebecka Thörnblom 
 
  

Sida 10(36) 
 

sker på bekostnad av andra länders säkerhet och förebygga att ett samhälle med stora 

miljöproblem lämnas till nästkommande generation (Naturvårdsverket, 2013).  

De generationsmål som ligger till grund för Sverige är följande: 

 Främja och nyttja biologiska mångfalder av natur och miljö resurser. 

 Främja miljöalternativ som inte skadar människor. 

 Använda resurser som inte skadar kretsloppen och så långt som möjligt är fritt från 

farliga ämnen. 

 Hushålla med naturresurser. 

 Öka andelen av förnybar energi med minimal påverkan på miljön. 

 Ändra konsumtions beteende som kan orsaka miljö – och hälsoproblem. 

(Naturvårdsverket, 2012) 

För att kunna uppnå de mål som satts inom EU, framkommer det samförstånd om att dialoger 

och samarbeten mellan branscher, forskare och beslutfattare är en avgörande faktor. För att 

skapa samarbete mellan olika branscher behöver företagen gemensamma mål och långsiktiga 

förutsättningar (Global portalen, 2016; Regeringskansliet, 2015).  

En stor miljöpåverkan är de koldioxidutsläpp som kommer från transporter och även 

personbilar (Europaparlamentet, 2014). Många städer har fått allvarliga problem med stora 

mängder koldioxidutsläpp som har en negativ påverkan på miljön och individer (Europeiska 

gemenskapernas kommission, 2001). År 2014 uppgick koldioxidutsläppen till ca 54 miljoner 

ton koldioxidekvivalenter (Naturvårdsverket, 2016b) medan transporterna stod för mer är 25 

procent av det årliga koldioxidutsläppet år 2001 (Europeiska gemenskapernas kommission, 

2001). För att begränsa dessa koldioxidutsläpp till år 2020, speciellt för personbilar, skall dessa 

utsläpp uppgå till ett genomsnitt på 95 gram per kilometer. Om målen uppnås till år 2020 skulle 

det minska utsläppet med 15 miljoner ton koldioxidutsläpp varje år (Europaparlamentet, 2014). 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metod och tillvägagångssätt. Författarna som skrivit 

studien har valt att uteslutande i arbetet hänvisa till sig själva som författare. 

3.1 Val av metod 

För att kunna besvara frågeställningen har en kvalitativ forskningsmetod valts ut. Genom att 

använda en kvalitativ metod agerar författarna med öppenhet samtidigt som en mångtydig 

empiri skapas utifrån respondenternas perspektiv (Bryman & Bell, 2013). Enligt Alvesson & 

Sköldberg (2007) innebär det att författarna inte har en förutbestämd grundtanke kring hur 

slutresultatet kommer att bli. Detta innebär även att författarna påbörjade studien ovetande om 

resultatets utfall och med öppenhet till förändring. Till den kvalitativa forskningsmetoden 

användes en deduktiv ansats, eftersom att det ansågs vara en passande datainsamlingsmetod 

till vald forskningsfråga (Alvesson & Sköldberg, 1994). Den deduktiva ansatsen anses vara en 

klassiska vetenskapsmetod, vilket betyder att en studie går ut på att bygga upp den teoretiska 

referensramen för att sedan testa den insamlade informationen i verkligheten (Alvesson & 

Sköldberg, 1994; Le Duc, 2007). Författarna samlade därför in relevant information som blev 

den teoretiska bakgrunden till denna studie, som sedan testades och jämfördes med den 

empiriska datainsamlingen.  

Författarna såg det som intressant för studien att se hur olika företag förhåller sig till CSR och 

dess miljöinriktning och valde därför ut respondenter från tre olika företag. Anledningen till 

varför företag inom olika branscher valts ut, är för att författarna ville undersöka om det fanns 

några skillnader i miljöansvaret beroende på företagens verksamhet. Respondenterna som 

valts ut till intervjuer har relevant anknytning till forskningsområdet. Samtliga respondenter 

arbetar aktivt med CSR inom företaget, vilket ökar trovärdigheten i studien och detta kallar 

Bryman och Bell (2013) för målstyrt urval.  

3.2 Intervjuer 

Randstad AB hade två respondenter som tillsammans delade på ansvaret för miljöperspektivet 

inom CSR. Två respondenter valdes även ut från SSAB varav den ena arbetar som vd och 

den andra som ansvarig för miljö och hållbar utveckling. Från BDO Mälardalen AB intervjuades 

en person som har ansvar över CSR på det valda kontoret. För att minska bortfall av 

respondenter tog författarna kontakt med de valda företagen redan innan studien påbörjades. 

En tidig kommunikation med företagen kring hur de ställde sig till att medverka i studien, ledde 

till att studien inte fick några bortfall av respondenter. 
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För att samla in empiri har fyra stycken semistrukturerade intervjuer genomförts, varav en av 

dem hölls via mejl och resterande tre på plats hos företagen. En operationaliseringstabell låg 

till grund för valet av intervjuteman och intervjufrågor. Eftersom att författarna hade som avsikt 

att intervjua aktörer som besitter relevant information kring ämnet, behövde olika många från 

varje företag medverka. Vissa företag har valt att dela upp ansvaret på flera individer, därför 

intervjuades två aktörer från Randstad och två från SSAB medan endast en respondent 

intervjuades från BDO. Genom att kombinera den semistrukturerade intervjumetoden med 

öppna frågor, gavs respondenterna möjligheten att ge företagets åsikt kring ämnet. Detta gav 

författarna en bredare variation på empiri och kombinationen ger större möjlighet till följdfrågor, 

vilket är centralt för att utvinna en relevant fördjupning under intervjun (Bryman & Bell, 2013). 

3.2.1 Utförande av intervjuer 

Intervjuerna skedde på plats hos företagen eftersom det kan generera att respondenterna 

känner sig mer trygga och bekväma. Samtliga intervjuer spelades in för att utesluta 

feltolkningar och utebliven information samt även för att skapa ett korrekt underlag för både 

respondenterna och författarna att arbeta vidare med (Bryman & Bell, 2013). Samtliga 

respondenter blev även informerade om möjligheten att vara anonym i studien, någonting som 

båda respondenterna från Randstad valde att vara. Författarna valde att lösa detta genom att 

skapa varsitt pseudonym till dessa två respondenter, därför hänvisas de till i studien som A. 

Andersson och B. Bengtsson. De tre resterande respondenterna från BDO och SSAB har 

godkänt att deras namn används i studiens referenser och därmed kommer dessa att refereras 

till genom deras korrekta namn. De andra respondenterna har godkänt att refereras till med 

korrekta namn och kommer därför hänvisas till det. Vardera intervju tog mellan en till en och 

en halv timme samt transkribering som tog ca sex timmar per intervju, som sedan skickades 

till respondenterna som fick kontrollera att vinklingar eller missförstånd inte uppstått mellan 

respondent och författare. Då transkriberingen godkänts genomfördes färgkodning med 

utgångspunkt från de valda teman som presenteras i operationaliseringen. Efter att 

färgkodning gjort kunde detta matchats ihop med den teoretiska referensramen.  

3.2.2 Operationalisering 

En operationaliseringstabell skapades för att kunna utforma intervjufrågorna. Anledningen till 

att en operationalisering valdes är för att specificera hur information tagits fram (Bryman & 

Bell, 2014) och utifrån det skapa teman och frågor som ansågs relevanta. Detta ger författarna 

en tydlig bild av utformningen och strukturen av intervjuerna. För att skapa en bred 

kunskapsgrund inom det valda området införskaffades information kring ämnet genom 

litteratur och vetenskapliga artiklar. För att sedan utforma den teoretiska referensramen med 

relevant information som blir studiens utgångspunkt. Den valda teorin kategoriserades sedan 
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in i olika teman och begrepp för att ge en tydligare struktur i studien. Utifrån dessa skapades 

intervjufrågorna som ligger till grund för att besvara studiens forskningsfråga. 

 

Teoretisk bakgrund Tema och/eller 

begrepp 

Intervju område 

Amran, Lee  & Devi (2014);  

Branco, Delgado, Sá, & Sousa (2014); 

Burke & Logsdon (1996); Carroll (1999);  

De Geer, Borglund & Frostenson (2009); 

Dobers & Springett (2010); Gupta (2012); 

Guth & Taqiuri (1965); Jutterström (2011); 

Lauesen (2011); Luo & Bhattacharya (2006); 

Ness (1992);  

Sariannidis, Zafeiriou, Giannarakis, & Arabatzis (2013) 

Papagiannakis, Voudouris & Lioukas (2013) 

WWF (2014)  

Allmänt om 

CSR/Hållbarhet 

Företagets syn på CSR 

Etablerade Strategier, mål,  

Värderingar inom företaget 

Främjande kulturer  

 

Carroll (1999); Dobers & Springett (2010); 

FN-förbundet (2016); May, Cheney & Roper (2007); 

Ness, (1992); Svensk författningssamling (2016) 

Lagar och regler Lagar som påverkar företagen 

Åsikter om lagar och regler  

Europeiska gemenskapernas kommission (2001); 

Europeiska rådet (2015); Europaparlamentet (2014); 

EU-upplysningen (2016); Global portalen (2016); 

May, Cheney & Roper (2007);  

Naturvårdsverket (2012); Naturvårdsverket (2013);  

Naturvårdsverket (2015); Naturvårdsverket (2016a); 

Naturvårdsverket (2016b); Olsson (2006);  

Regeringen (2015); Regeringskansliet (2015); 

WWF (2014)  

Miljömål Företagens miljömål 

Resurser som används  

Framtida utmaningar  

Innovation och utveckling  
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Burke & Logsdon (1996); Carroll (1999); Ness (1992);  

Papagiannakis, Voudouris & Lioukas (2013);  

Sen & Bhattacharya (2001) 

Anställda och 

kunder 

Miljökunskap 

Företagets interna/externa 

ansvar  

Luo & Bhattacharya (2006) CSR inom 

marknadsföring 

Marknadsföring som CSR 

strategi 

Tabell 1: Egengjord operationaliseringstabell. 

3.3 Tillförlitlighet 

Att tillämpa tillförlitlighet i en studie är viktigt, det bygger på trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och objektivitet. Dessa fyra parametrar bidrar gemensamt till en god tillförlitlighet i 

studien (Bryman & Bell, 2013). 

Respondentvalidering är en aspekt som går att etablera inom trovärdighet, detta innebär att 

författarna presenterat resultatet till respondenterna som medverkat i studien (Bryman & Bell, 

2013). Detta har författarna tagit till sig i sitt tillvägagångssätt och låtit varje respondent ta del 

av det empiriska material som kommer vara med i studien. På det sättet har respondenterna 

haft tid och möjlighet att poängtera om de anser att missuppfattningar skett. En viktig beaktning 

som författarna har haft under studiens gång är medvetenheten över att det enbart är ett fåtal 

respondenter inom varje företag som intervjuats. Vilket leder till att informationen som 

insamlats vid varje intervjutillfälle kan innefatta en viss vinkling. Därför är det viktigt att fokus 

på transparens finns i detta steg (Bryman & Bell, 2013). 

Men överförbarhet menar Bryman och Bell (2013) hur andra tar till sig resultat, detta har 

författarna tagit i beaktning genom att så tydligt som möjligt redovisa syfte och metod samt 

skapa en tydlig förståelse kring hur författarna tänker gällande det resultat som uppkommit. 

Genom en kontinuerlig granskning av varje steg i forskningsprocessen har författarna kunnat 

upprätta en pålitlighet till studien (Bryman & Bell, 2013). Genom handledning har författarna 

fått stöd för att upprätthålla en god pålitlighet. 

För att författarna ska kunna skapa en objektiv studie har de lagt sina personliga värderingar 

åt sidan, genom att ha en kontinuerlig diskussion för att inte styra resultatet. Detta är viktigt 

enligt Bryman och Bell (2013) för att trovärdigheten ökar om forskningen är det som påverkar 

utförandet av studien. Dock är detta en tolkande kvalitativ metod vilket innebär att författarna 

skapat sig en relation till respondenterna och tolkar utifrån det respondenternas svar. Därför 
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har författarna en haft en kontinuerlig diskussion varandra emellan för att upprätthålla en hög 

kvalitét på studien. 

3.4 Metodkritik 

Att använda sig utav kvalitativ forskningsmetod medför en viss kritik, en del av denna är hur 

författarna och respondenterna kan vinkla och missuppfatta den informationen som utbyts 

mellan aktörerna (Bryman & Bell, 2013). I studien har detta tagits i beaktning då författarna 

kommunicerat med respondenterna, genom att vara tydliga och lyhörda. Författarna har även 

förhållit sig till det genom att intervjua respondenter med relevant kunskap inom området. Detta 

från tre olika företag för att sträva efter en så rättvisande bild av verkligheten som möjligt. 

3.5 Källkritik 

I en forskningsstudie är det viktigt att författarna har en kritisk hållning under hela 

arbetsgången och samlar in relevant fakta till studien för att skapa en tillförlitlig grund (Thurén, 

2013). Författarna har under studiens gång haft detta i beaktning genom att använda sig utan 

trovärdiga sökmotorer samt en noggrann granskning av valda källor. Eftersom att valt ämne 

funnits under många år har författarna använt källor från en variation av årtal, de äldre källornas 

ålder har tagits i beaktande under arbetets gång. Thurén (2013) menar att användandet av 

uppdaterade källor är en fördel som ökar trovärdigheten för studien. Författarna har därför 

strävat efter att använda aktuella källor framför äldre källor i studien.  

Tabellen nedan visar de sökmotorer och sökord som användes för datainsamling. 

Använda 

sökmotorer 

Använda sökord 

Google scholar Corporate social responsibility environment, corporate social 

responsibility 

ABI/INFORM Global CSR accounting, corporate social responsibility, CSR 

DIVA CSR, responsibility environment, corporate social responsibility, 

hållbar utveckling 

Discovery CSR, corporate social responsibility, ecological footprint 

Tabell 2: Egengjord modell för samtliga sökmotorer och sökord som används i studien. 
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3.6 Etisk referensram 

Den etiska referensramen är en viktig aspekt inom forskning, men på samma sätt som den är 

viktig är den svår att definiera då alla uppfattar information och ageranden på olika sätt. I 

samarbeten mellan flera parter har alla aktörer olika syn på var den etiska gränsen går, vilket 

innebär att en tydlig kommunikation med respondenterna behövs för att motverka 

komplikationer (Bryman & Bell, 2013). I denna studie vilar den etiska referensramen på 

informationskrav, som enligt Bryman och Bell (2013) innefattar att respondenterna 

kontinuerligt får information angående syftet i studien samt vad som kommer ingå i 

forskningen. I samtal med medverkande respondenter har det tydliggjorts att insamlad data 

enbart är till grund för studien och kommer under inga omständigheter att användas för annat 

ändamål. 

Studien är uppbyggd med samtyckeskravet, vilket innebär att respondenten samtycker till hur 

den insamlade informationen används i studien samt vilken roll intervjuerna har för arbetet 

(Bryman & Bell, 2013). Studien innefattar därför inga dolda observationer. Det har även varit 

viktigt i studien att informera respondenterna om att deras delaktighet är frivillig och att 

författarna inte satt några delaktighetskrav. Detta är för att respondenterna skall känna en 

trygghet till deltagandet och genom det skapa en bättre intervjutid. Andra viktiga aspekter som 

tagits i beaktning i studien är kontinuerlig återkoppling till respondenter. Det har skett både 

innan under och efter intervjuerna för att respondenterna inte skall känna sig bortglömda samt 

ha information om studiens process. Författarna har även haft en mottaglig attityd till 

respondentens åsikter och tankar, vilket har lett till att författarna anpassat intervjutid samt 

plats utifrån vad som känns bra för respondenterna. Eftersom att den etiska referensramen 

anses vara viktigt för en god kontakt med respondenterna har detta tagits i åtanke under hela 

studiens gång (Bryman & Bell, 2013).  
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska referensram. 

4.1 SSAB 

Den 26 april 2016 utfördes en intervju med vd för SSAB, M. Lindqvist på SSABs huvudkontor 

i Stockholm, den andra intervjun hölls den 6 maj 2016, det var en mejl intervju med SSABs 

miljöchef J. Larsson. 

4.1.1 Företagens ansvarstagande  

Jernkontoret (2015) är en branschorganisation för stålindustrin, de fungerar som 

nätverksbyggare. Den svenska stålindustrin jobbar ständigt med omvandlingen till det hållbara 

samhället (Jernkontoret, 2015). För SSAB är hållbar utveckling integrerat i företagets vision 

och affärsmodell, det finns ett starkt fokus på CSR och miljö men företaget har valt att använda 

termen ”hållbarhet” i kommunikationen. SSABs vision anger riktningen för koncernens 

långsiktiga utveckling och innebär att bolaget ska verka för en starkare, lättare och mer hållbar 

värld. På detta sätt visar ledningen i bolaget tydligt att frågan har hög prioritet. SSAB strävar 

mot att bli ett av de mest hållbara stålbolagen globalt och för SSAB går hållbarhet samt 

affärsnytta därför hand i hand. För SSAB handlar det om att ta ansvar för hur alla processer i 

företagets värdekedja hanteras, från leverantörer till framtida användning av företagets 

produkter (J. Larsson, personlig kommunikation, 6 maj, 2016). 

Stålproduktioner kräver stora mängder råvaror, där de viktigaste råvarorna är järnmalm, kol, 

kalksten, olika legeringar och återvunnet stål. Vilket är de produkter som även används i 

Sverige. Genom att förbättra, effektivisera samt utveckla de arbetssätt och produkter som 

bidrar till minskade utsläpp strävar SSAB mot att minimera företagets miljöpåverkan (M. 

Lindqvist, personlig kommunikation, 26 april, 2016). De miljöansvar som stålindustrin arbetar 

efter är att i sin produktion använda resurser så effektivt att inget annat än samhällsnyttiga 

produkter lämnar företaget. Stålindustrin i Sverige menar att deras ambitioner utmanar de 

möjligas gränser (Jernkontoret, 2015). 

4.1.2 Förändringsprocesser   

I maj 2015 lanserade SSAB nya hållbarhetsmål och en ny hållbarhetsstrategi (J. Larsson, 

personlig kommunikation, 6 maj, 2016) som SSAB har lagt mycket fokus på att förankra ute i 

organisationen. Genom att se hållbarhetsarbetet som en grundpelare i allt som företaget gör. 

Genom att upprätta mål kan företaget uppvisa ständig förbättring, vilket även är ett krav enligt 

miljöledningsstandarden ISO 14001 som alla SSABs produktionsanläggningar är certifierade 
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mot. Företaget arbetar även aktivt med att integrera hållbarhetstänket inom de processer som 

redan existerar (M. Lindqvist, personlig kommunikation, 26 april, 2016). 

Hållbarhetsarbetet finns med som en del i SSABs budskap, bland annat på hemsidan, och det 

uppmärksammas av såväl kunder som andra intressenter. I termer av CSR eller hållbarhet får 

nog intresset från investerare och analytiker ses som mest avgörande i det korta perspektivet 

men ett växande intresse ses även från kunder och miljönyttan med det höghållfasta stålet 

bedöms öka i betydelse för SSABs affärer framöver (J. Larsson, personlig kommunikation, 6 

maj, 2016). 

Inom SSAB är miljöarbetet integrerat i övrig verksamhet och informationsspridningen sker 

exempelvis genom den ordinarie linjeorganisationen eller bolagets intranät. Vid behov kan 

även riktade utbildningsinsatser genomföras. Lokalt på produktionsorterna finns ofta särskilda 

planer för att till exempel ge miljökunskap till chefer, nyanställda eller personer som innehar 

roller som identifierats som miljökritiska. SSAB visar en hög grad av ansvar både externt och 

internt gällande miljö (J. Larsson, personlig kommunikation, 6 maj, 2016). För att hålla sina 

medarbetare motiverade och engagerade inom miljöarbetet har SSAB resultat- och 

planeringsmöten med sina anställda. Det skapar en personlig utveckling hos de anställda och 

får dem att arbeta hårdare för den hållbara utvecklingen, de har även en möjlighet att själva 

komma med feedback. Eftersom hållbarhetsmålen tar utgångspunkt i de aspekter som SSAB 

identifierat som mest betydande inom detta område, strävar de efter att kunna sammanfatta 

utmaningarna för denna tidsperiod. Företaget lägger stort fokus på att kombinera målen och 

strukturerna med relevanta förbättringsaktiviteter samt uppföljning (M. Lindqvist, personlig 

kommunikation, 26 april, 2016). 

SSABs värderingar skapar företagets kultur och formar dem, värderingarna fungerar som en 

vägledning för de anställdas handlingar och deras uppträdande samt visar vad de står för. 

(ibid). Genom att koppla samman HR avdelningen med avdelningen om hållbarhet tror SSAB 

att det kan generera mycket och bättre samarbeten. På koncernnivå finns även en 

ledningsgrupp för hållbarhetsfrågor som bildar ett nätverk av expertis inom HR, miljö, hälsa 

och säkerhet samt affärsetik. SSAB genomför även självutvärderingar enligt Global Compacts 

principer samt jobbar för att bli bättre på leverantörsuppföljning (J. Larsson, personlig 

kommunikation, 6 maj, 2016). 

Inom stålindustrin handlar det inte bara om att minska utsläppen vid framtagning av stålet utan 

om vad stålet även används till i framtiden. Vilket kan göra stor skillnad för miljön. Genom en 

ökad användning av det höghållfasta stålet kan utsläppen minskas globalt. (Jernkontoret, 

2015). SSABs främsta bidrag till minskad klimatpåverkan är de högt specialiserade 
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produkterna. Det höghållfasta stålet medför utsläppsminskningar vid slutanvändningen, 

exempelvis när höghållfasta stål används för minskad vikt i fordon, det leder även till att de 

kan öka lastkapaciteten som i sin tur leder till färre resor (J. Larsson, personlig kommunikation, 

6 maj, 2016). SSAB strävar även efter att återvinna så mycket som möjligt av restprodukter, 

vilket minskar koldioxidutsläppen jämfört med om företaget skulle använda nya råvaror (M. 

Lindqvist, personlig kommunikation, 26 april, 2016). 

Både den egna produktutvecklingen och det etablerade samarbetet och kompetensstödet till 

kunder genomsyras av innovation och utveckling som gynnar både miljö och samhälle. SSAB 

tar också ett ansvar för den egna processutvecklingen. Dels för att dagens tillgängliga teknik 

ska vara så effektiv som möjligt, samt verka för att påskynda utvecklingen som krävs för att 

möta framtida krav (J. Larsson, personlig kommunikation, 6 maj, 2016). 

4.1.3 Miljödirektiv 

Företag som arbetar inom stålindustrin har lagkrav som företagen måste följa, lagkraven styr 

rapportering avseende hållbarhet och mångfaldspolicy (Jernkontoret, 2015). SSAB följer miljö-

, klimat- och energilagstiftningen och förbereder sig proaktivt för framtida förändringar (M. 

Lindqvist, personlig kommunikation, 26 april, 2016). Förutom lagarna som SSAB rättar sig efter 

arbetar företaget även globalt och omfattas där av många internationella avtal och särskilt en 

del regleringar inom EU och i USA (J. Larsson, personlig kommunikation, 6 maj, 2016). 

I grunden tycker SSAB att både syftet och utformning av miljölagstiftningen är bra. Däremot 

anser Larsson (2016) att det finns skäl till att bevaka lagstiftningen så att den inte försvagar 

konkurrenskraften för en effektiv industri med bra miljöprestanda, i relation till den marknad 

där den verkar. Drivkraften för detta är både för att stärka SSABs affär men även för att verka 

för en bättre miljö i ett globalt perspektiv. SSAB motsätter sig inte strängare miljökrav förutsatt 

att de inte snedvrider konkurrenskraften på den globala marknaden (J. Larsson, personlig 

kommunikation, 6 maj, 2016). 

4.1.4 Miljömål  

FN har satt globala mål för hållbar utveckling vilket bidrar till att stålindustrin tar ett större 

ansvar för både människan och miljön. Stålindustrin i Sverige har via branschorganisationen 

Jernkontoret, sedan år 2013 en gemensam vision för 2050. Visionen sammanfattas med “Stål 

formar en bättre framtid”. (Jernkontoret, 2015). Den hållbarhetsstrategi SSAB arbetar efter 

innehåller mätbara miljömål som rör koldioxidutsläpp, energi och avfallsminskning som skall 

uppnås till utgången av 2019, för att uppnå detta behöver företaget arbeta efter punkterna 

nedan: 
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 En bestående minskning av CO2-utsläpp om 200 000 ton per år 

 Under 2015 uppnådde SSAB cirka 40 000 ton eller 20 procent av målet. 

 En bestående minskning av inköpt energi om 300 GWh per år (elkraft och bränslen) 

 Under 2015 uppnådde SSAB cirka 60 GWh (220 TJ) eller 20 procent av målet. 

 En bestående förbättring om 30 000 ton per år i nyttjandet av restprodukter 

 Under 2015 uppnådde SSAB cirka 6 000 ton eller 20 procent av målet. 

(J. Larsson, personlig kommunikation, 6 maj, 2016). 

För att kompensera användning av fossila bränslen är SSABs mål att en betydande del av den 

elkraft som köps in från externa leverantörer ska komma från förnybara energikällor. Där 

företaget köper nordisk el som är bekräftat genom ursprungsgarantier (J. Larsson, personlig 

kommunikation, 6 maj, 2016).   

4.2 Randstad AB  

Under torsdagen den 28 april 2016 utfördes en intervju med två respondenter som arbetar 

med miljöansvar på Randstad AB, intervjun skedde på huvudkontor i Stockholm. 

Respondenterna från intervjun har valt att vara anonyma och kommer därför hänvisas till som 

A. Andersson, samt B. Bengtsson.     

4.2.1 Företagens ansvarstagande  

Randstads grundar sig i en vision om att värdens företag skall ses som en enande kraft som 

är till för att forma samhället till någonting bättre. Hållbar utveckling är därför en stor grund 

inom Randstads arbete och vision. Vilket har visast sig genom att de 2009 blev silverklassade 

i DJSI som arbetar med att presentera företag och deras insatser inom hållbar utveckling. Bara 

mellan 2008 och 2009 kunde Randstad se en ökad förbättring inom deras miljöpåverkan samt 

ekologisk effektivitet. Randstad är även med i FTSE4Good index, som innebär att företaget 

måste klara av att leverera strikta kriterier inom miljö, arbetsnormer, mänskliga rättigheter och 

relationer (Randstad, 2012). Randstads arbete inom CSR hade sin start med anledning till att 

kunna delta i större upphandlingar samt att kunderna och intressenter krävde detta (A. 

Andersson, personlig kommunikation, 28 april, 2016). Randstad har ett stort fokus på 

samhällsansvaret inom hållbarutveckling och HR tar stor plats (B. Bengtsson, personlig 

kommunikation, 28 april, 2016; Randstad, 2012), vilket visar sig i företagets globala CSR 

rapport. Den globala rapporten uppgår till 184 sidor där miljöansvaret är utspritt i hela rapporten 

(B. Bengtsson, personlig kommunikation, 28 april, 2016). 
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4.2.2 Förändringsprocesser   

Randstad anser att de har en god balans mellan att lägga pengar på hållbar utveckling och att 

få en god vinst, där Randstad lägger en hel del pengar på miljöutbildningar samt att 

upprätthålla god kunskap hos de anställda. Tjänstebranschen som Randstad arbetar inom har 

som sagt en relativt liten miljöpåverkan, dock ligger deras interna utmaning i de flygresor som 

de anställda gör varje år (A. Andersson, personlig kommunikation, 28 april, 2016). Resor till 

andra städer är någonting som Randstad är i ett stort behov ut av, då Randstad samarbetar 

mycket mellan de olika städerna (A. Andersson, personlig kommunikation, 28 april, 2016; B. 

Bengtsson, personlig kommunikation, 28 april, 2016). 

En utmaning som Randstad tidigare stått inför är deras pappersförbrukning, som innefattar all 

den fakturering, kundjournaler samt arkivering företaget tidigare varit tvungna att göra i 

pappersformat. Randstad har nu fått igenom att allt detta skall ske i PDF format vilket kommer 

innebära en markant förbättring i pappersförbrukningen (B. Bengtsson, personlig 

kommunikation, 28 april, 2016). En annan utmaning som Andersson och Bengtsson (2016) 

kan se inom företaget är trovärdigheten till den data som plockas ut. Eftersom att relevant data 

för miljö tas ut och sammanställs manuellt, vilket skapar där en ökad risk för att fel kan uppstå. 

Fel som kan innebära att resultatet inte blir 100 procent korrekt (A. Andersson, personlig 

kommunikation, 28 april, 2016). 

De kommande fem åren kommer innebära stora förvandlingar som företaget står inför, och är 

även en utmaningen Randstad står inför. Dessa stora förändringar är att Randstad idag håller 

på med ett uppköp av ett annat företag. Vilket kommer innebära att företaget har svårt att 

planera framåt, eftersom att företaget inte riktigt vet hur det kommer se ut om några år (B. 

Bengtsson, personlig kommunikation, 28 april, 2016). En annan utmaning som Randstad står 

inför idag för att kunna minska deras miljöpåverkan, där organisationskulturer kan ses som en 

avgörande faktor. Det finns idag inte något kollektivt engagemang till en hållbar utveckling utan 

det som finns är mer ett enskilt engagemang. Idag vill inte de anställda lägga tid på den 

hållbara utvecklingen, utan vill fokusera på mer effektiv tid (A. Andersson, personlig 

kommunikation, 28 april, 2016; B. Bengtsson, personlig kommunikation, 28 april, 2016). 

Företaget har idag förbättringsblanketter på deras intranät som även innefattar förbättringar 

för miljö. Där de anställda kan skicka in förslag som sedan tas upp vid den interna revideringen 

som Randstad har en gång om året, detta för att ge de anställda en möjlighet till att vara med 

och påverka till det bättre (A. Andersson, personlig kommunikation, 28 april, 2016). Gällande 

denna förbättringsblankett råder det dock ett tvivel om de anställda har information om 

blankettens existens (A. Andersson, personlig kommunikation, 28 april, 2016; B. Bengtsson, 

personlig kommunikation, 28 april, 2016). 
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För att få ner de antal flygresor som de anställda gör varje år har företaget upprättat tydliga 

direktiv för att sträckorna Göteborg - Stockholm skall trafikeras med färdmedlet tåg. Just denna 

sträcka är den vanligaste sträcka som de anställda gör och påvisar en markant förändring till 

antal flygresor (A. Andersson, personlig kommunikation, 28 april, 2016). För att undvika 

onödiga flygresor har Randstad även satsat en stor del på teknisk utrustning som skall 

underlätta videokonferenser mellan företagen (B. Bengtsson, personlig kommunikation, 28 

april, 2016). 

För att få de anställda uppdaterade på de miljömål som finns inom företaget skickas 

uppföljningar ut var sjätte vecka gällande hur miljöarbetet går, miljömålen finns för de anställda 

i intranätet där de själv kan gå in och hämta informationen. För att förmedla ut miljömålen får 

den nyanställde även en introduktion i miljöarbetet. Randstad lägger även fokus på att 

samarbetspartners och fastighetsägare skall förbättra sig inom sin miljöpåverkan. Genom att 

styra en öppen dialog kring förbättringsområden, ett exempel på detta är Randstads externa 

sophämtning som företaget själva betalar för. Någonting som Randstad gör då 

fastighetsägaren inte har valt att göra detta (A. Andersson, personlig kommunikation, 28 april, 

2016). 

4.2.3 Miljödirektiv 

De lagar som Randstad rättar sig efter är allmänna krav, miljöbalken kapitel 1 och 2, miljöfarlig 

verksamhet- & hälsoskydd samt kemikalier förteckningen & avfallshantering. Men även tillsyn 

och egenkontroll som innefattar brandrelaterade aspekter. Utifrån dessa lagar har ledningen 

upprättat tydliga direktiv på hur företaget och anställda skall efterleva dessa (A. Andersson, 

personlig kommunikation, 28 april, 2016). Gällande de interna lagarna och målens grad anser 

både Andersson och Bengtsson (2016) att de är realistiska och skall därför utan problem gå 

att efterleva. 

4.2.4 Miljömål  

Den miljöpolicy som är specificerad för Randstad Sverige är att de ständigt arbetar för att 

minska miljöpåverkan och föroreningar. Detta genom att aktivt arbeta med de fem punkter 

nedan (Tiel, 2014). 

 Att aktivt välja material, produkter och tjänster med liten miljöpåverkan   

 Minska sin energianvändning. 

 Upprätthålla miljömedvetandet hos deras medarbetare 

 Regelbundet analysera verksamheten och förbättringsförslag som kommer in från 

deras medarbetare. 

 Följa de miljölagar och andra krav som gäller för deras verksamhet. 
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(Tiel, 2014) 

När det kommande årets mål sätts inom företaget ser ledningen över det föregående årets mål 

samt hur det har gått att uppnå dessa. De som sätter målen är ledningen och det görs i augusti 

eller september, när ledningsgruppen har det årliga genomgångsmötet. De största fokus som 

företaget har gällande miljöansvaret är resorna. Företaget inom tjänstebranschen har en 

väldigt liten miljöpåverkan i det stora hela. Det fokus som finns inom detta företag är utöver 

resor även elförbrukning, transporter och papper, vilket är de fyra element som Randstad 

fokuserar på. Var tredje år går ledningsgruppen och konsultcheferna igenom hur det gått 

utifrån den revisionen som har gjorts inom företaget. Randstads intranät skall fungera som en 

plats där cheferna över de olika avdelningarna kan gå in och ser hur företaget ligger till, och 

genom det ha en god chans att förbättra sig innan målens utgångsdatum är. (A. Andersson, 

personlig kommunikation, 28 april, 2016). Att många företag använder sitt arbete inom 

hållbarutveckling i marknadsföringssyfte var någonting som både Andersson och Bengtsson 

(2016) var osäkra på och som de tidigare inte stött på. 

4.3 BDO AB 

Under måndagen den 9 maj 2016 utfördes en intervju med revisor och ansvarig för CSR på 

BDOs kontor i Västerås, som tillhör BDO Mälardalen AB. 

4.3.1 Företagens ansvarstagande  

BDO är ett tjänsteföretag vilket betyder att det inte finns någon tillverkning som påverkar miljön, 

därför handlar det istället om tjänsteresor inför möten och utbildningar. Att vara engagerade i 

CSR gör också att företaget agerar proaktivt vilket ger en större konkurrenskraft inom 

branschen. Eftersom att BDO arbetar med reglerade tjänster som, till exempel skatt och 

revision, gör det att CSR är mycket centralt framförallt mot deras kunder. I och med att de 

arbetar med kundernas hållbarhetsrapportering och revisionen av den, vill de själva vara en 

förebild genom att arbeta med CSR i takt med samhällsutvecklingen och de krav som deras 

kunder ställs inför (L. Lidgren, personlig kommunikation, 9 maj, 2016). 

4.3.2 Förändringsprocesser   

Förändringar som att sluta använda pappersutskrifter för att minska miljöpåverkan genereras 

genom digitalisering, där en portal skapas för att rapporter ska kunna skickas via Internet 

istället. Respondenten ställer sig dock kritiskt till om digitaliseringen får en positiv 

miljöpåverkan. Eftersom att det förbrukas mer elektricitet och skapas ny hårdvara som kostar 

pengar och resurser att tillverka, gentemot det papper som används för att skriva ut exempelvis 

rapporter (L. Lidgren, personlig kommunikation, 9 maj, 2016). 
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Kontoret i Västerås har även några lokala utmaningar som innefattar belysning, 

luftkonditionering och sophantering. Eftersom att lokalerna är i en ombyggd industribyggnad 

där sophantering och elektricitet hanteras av fastighetsägaren, kan BDO ha svårt att påverka 

och avgöra om eventuella åtgärder ska tas vid för att minska miljöpåverkan, men det är en 

pågående diskussion mellan BDO och fastighetsägaren. Enligt respondenten tas energi för 

givet och tillägger att det behöver skapas en högre medvetenhet om att energin i framtiden 

kommer att kosta mer (L. Lidgren, personlig kommunikation, 9 maj, 2016). Inom branschen 

försörjer sig företag genom att använda modern teknik, situationen leder till ett moment 22. 

Information finns lättillgängligt i mobiltelefoner och datorer, konsumenterna vill åt informationen 

och företagen vill finnas på den marknaden vilket gör att energifrågan inte tas upp (L. Lidgren, 

personlig kommunikation, 9 maj, 2016).   

Under de närmsta fem åren vill BDO genom ett kritiskt tänkande se över verksamhetens och 

sina kunders förbrukning samt undersöka mer förnyelsebar energi för en hållbar utveckling. 

Arbetet kring BDOs hållbarhetredovisning uppdateras varje år och sker centralt för hela byrån. 

Genom att visa upp rapporteringen via deras hemsida upprätthåller de den transparens som 

de önskar i sin verksamhet. De arbetar även indirekt med hållbarhetsredovisning och frågor 

gällande CSR hos sina kunder (L. Lidgren, personlig kommunikation, 9 maj, 2016). 

Förbättringar sker genom färre resor för möten och distansutbildningar, genom digitalisering 

kan medarbetarna mötas och göra utbildningar över Internet istället för att åka till varandra. 

Cyklar har köpts in till kontoret för att minska miljöpåverkan och används vid till exempel 

kundbesök. BDO är även igång med en digitalisering av rapporter och annat pappersmaterial 

för att minska på pappersförbrukningen och samtidigt underlätta för sina kunder (L. Lidgren, 

personlig kommunikation, 9 maj, 2016). 

Genomgående i BDO är utbildning och kunskap grundpelare i deras arbete inom CSR. För att 

få fler medarbetare, kunder och övriga i samhället att minimera sin miljöpåverkan genom att 

till exempel lämna bilen hemma och ta cykeln istället, minska sin energiförbrukning eller 

sopsortera. Respondenten tillägger att hållbarhetsfrågan i stor utsträckning handlar om energi 

och menar att okunskap inom området gör det svårt för konsumenter att ta ställning till deras 

miljöpåverkan. För att dessa förändringar ska ske behövs det kunskap och utbildningar inom 

ämnet (L. Lidgren, personlig kommunikation, 9 maj, 2016). 

I samhällsperspektiv är det positivt om BDO använder sin roll för att påverka företagen och se 

om till exempel en relevant riskanalys är gjord. De ser även sin nära kundkontakt som en fördel 

när det kommer till miljöansvaret inom CSR och respondenten har själv engagerat sig i ett 
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affärsnätverk i Västerås som behandlar frågor gällande CSR samt gör det möjligt för de 

medverkande att utvecklas av varandra (L. Lidgren, personlig kommunikation, 9 maj, 2016). 

4.3.3 Miljödirektiv  

BDO är inte bundna till att rapportera sin miljöbelastning men upprätthåller ändå varje år en 

hållbarhetsrapport för att visa sin transparens inom sitt miljöansvar. Den senaste 

hållbarhetsrapporten innefattar sex sidor med kortfattad information om hur BDO arbetar för 

minimera sin miljöpåverkan (BDO, 2015). När BDO arbetar med kunder som har en 

anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet är det kundens eget ansvar att förhålla sig till 

lagar och regler. Denna typ av verksamhet är även bunden till att rapportera sin 

miljöbelastning, genom att förklara på vilket sätt de påverkar miljön. BDO medverkar sedan i 

kundernas rapportering samt tar ställning till och bedömer den (L. Lidgren, personlig 

kommunikation, 9 maj, 2016). 

4.3.4 Miljömål  

BDOs övergripande miljömål är att vara en aktör och förebild för deras kunder, genom att 

arbeta kontinuerligt med kompetensutveckling och utbildningar inom miljöfrågan. BDOs 

miljöansvar går ut på att minska antalet resor, öka medvetenheten och skapa en bra 

miljökommunikation. För att ta sig ut till sina kunder måste medarbetarna i vissa fall ta bilen, 

men det uppmuntras att undersöka andra alternativ som att till exempel cykla om avståndet till 

kunden är lite kortare. BDOs arbete med revision av hållbarhetsrapporter hos kunder är under 

uppbyggnad och finns med i deras tjänsteutbud men marknadsförs inte i dagsläget, något som 

kan komma att ändras inom en snar framtid. Respondenten tillägger att det också handlar om 

en beteendeförändring och att det sker successivt både i företaget och på konsumentnivå (L. 

Lidgren, personlig kommunikation, 9 maj, 2016). 
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5 Analys 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen med den empiriska referensramen 

för att tillsammans visa en analys och resultat. 

5.1 Företagens ansvarstagande 

En av de största utmaningarna som företagen står inför är att skapa en filosofi inom företaget 

med inriktning på ett ansvarsfullt beteende (Gupta, 2012), vilket kan vara en anledning till 

varför SSAB arbetar för att de lagar och regler de förhåller sig till skall etableras i hela 

företagets kultur (J. Larsson, personlig kommunikation, 6 maj, 2016). Randstad har haft 

motgångar med detta eftersom att det idag är de enskilda individerna i företaget som är 

engagerade och arbetar för att uppnå företagets miljömål (B. Bengtsson, personlig 

kommunikation, 28 april, 2016). BDO har däremot valt att skapa miljövänligare alternativ för 

de anställda samtidigt som de strävar efter att vara en bra förebild för sina kunder (L. Lidgren, 

personlig kommunikation, 9 maj, 2016). I studien framkommer det att det finns en likhet i hur 

de tre företagen arbetar för att minska sina koldioxidutsläpp, metoderna för att minimera detta 

skiljer sig dock markant. Anledningen till att det skiljer sig är troligtvis för att företagens 

koldioxidutsläpp ser olika ut. SSAB arbetar aktivt med att minska koldioxidutsläppen som 

framkommer vid tillverkning av stål (J. Larsson, personlig kommunikation, 6 maj, 2016), medan 

Randstad och BDO fokuserar på att minska sina utsläpp genom färre antal tjänsteresor (A. 

Andersson, personlig kommunikation, 28 april, 2016; L. Lidgren, personlig kommunikation, 9 

maj, 2016). 

I studien framgår det att de tre företagen har ett stort engagemang för att uppnå ett hållbart 

samhälle, genom att de själva tar sitt ansvar och sprider sin kunskap vidare. Luo & 

Bhattacharya (2006) styrker betydelsen i att ledningen agerar ansvarsfullt gentemot samhället. 

SSAB och Randstad påvisar att ledningen tar detta ansvar på stort allvar (A. Andersson, 

personlig kommunikation, 28 april, 2016; J. Larsson, personlig kommunikation, 6 maj, 2016), 

vilket även kan ses som en moralisk skyldighet enligt Carroll (1999). På lång sikt tror författarna 

att om ledningen tar ansvar för miljön, styr de hela företaget mot sina miljömål. Detta kan skapa 

en företagskultur som gynnar företaget, genom att ledning och medarbetare arbetar 

tillsammans och strävar efter samma miljömål. 

Både SSAB och Randstad använder metoder som att kontinuerligt upprätta rapporter, 

sammanställningar, uppföljningar samt lägesrapporter under året för att påvisa sitt 

ansvarstagande (A. Andersson, personlig kommunikation, 28 april, 2016; Jernkontoret, 2015). 

En annan metod som framgår i studien är att SSAB och Randstad arbetar aktivt för att skapa 

samarbeten och dialoger gällande miljöansvar med nya och befintliga samarbetspartners (A. 



Titel: ”Miljöansvaret inom CSR hos olika företag”   
Författare: Maja Lindqvist, Nathalie Johansson & Rebecka Thörnblom 
 
  

Sida 27(36) 
 

Andersson, personlig kommunikation, 28 april, 2016; J. Larsson, personlig kommunikation, 6 

maj, 2016). Att skapa och upprätthålla detta är viktigt för att skapa gemensamma 

förutsättningar till att uppnå målen (Global portalen, 2016; Regeringskansliet, 2015). 

SSAB arbetar med att utbilda chefer och de personer som ansvarar för företagets 

miljöpåverkan (J. Larsson, personlig kommunikation, 6 maj, 2016), även BDO anser att det är 

viktigt att utbilda de anställda för att sedan kunna föra vidare denna kunskap till sina kunder 

(L. Lidgren, personlig kommunikation, 9 maj, 2016). Dobers och Springett (2010) styrker att 

det är viktigt att samla in förkunskap för att kunna ta sitt miljöansvar, eftersom att kunskapen 

kan leda till att företagen uppmärksammar sin miljöpåverkan och därefter engagerar sig för att 

förminska den. Randstad urskiljer sig från SSAB och BDO eftersom att de arbetar för att 

samtliga anställda kontinuerligt skall gå på miljöutbildningar (A. Andersson, personlig 

kommunikation, 28 april, 2016). Samtliga respondenter är eniga om att kunskapsspridning är 

en viktig aspekt för att nå en hållbar utveckling, författarna ställer sig dock frågande till om 

graden av utbildning inom företaget har en betydande koppling till ökat miljöansvar. Eftersom 

att Randstads respondenter själva ställer sig frågande till om utbildningen skapar en 

gemensam drivkraft inom företaget, vilket anses vara vagt inom företaget idag.  

I flera fall händer det att hållbarhetsarbetet stärks först efter att företagen insett att de inte 

håller sig till de uppsatta målen, därför är det viktigt att företagen arbetar med deras 

förkunskaper och att de tidigt i processen identifierar vilka miljömål de ska sträva efter (Ness, 

1992). Genom att arbeta med Global Compact uppnår företagen ett hållbart beteende, 

standarden finns till för att företagen själva ska kunna definiera mål och strategier inom 

området (Ayuso & Roca, 2014; Gupta, 2012; Jutterström, 2011; UN Global Compact, 2016). 

Inom SSAB finns en ledningsgrupp på koncernnivå som arbetar med hållbarhetsfrågor och 

genomför utredningar enligt Global Compacts principer (J. Larsson, personlig kommunikation, 

6 maj, 2016). Det finns ingenting som tyder på att SSAB hade haft samma framgång utan 

denna standard, samtidigt finns det inte heller något som påvisar motsatsen.  

Både inom SSAB och Randstad går all information via intranätet vilket anses vara en effektiv 

metod (A. Andersson, personlig kommunikation, 28 april, 2016; B. Bengtsson, personlig 

kommunikation, 28 april, 2016; J. Larsson, personlig kommunikation, 6 maj, 2016). Utifrån vad 

som framkommit i studien kan det ifrågasättas hur många som faktiskt tar del av informationen, 

eftersom att detta även ifrågasätts av båda företagen. Om det finns en osäkerhet till vilka som 

tar del av informationen kan det bli svårare för företaget att uppnå och upprätthålla sina mål 

(Guth & Taqiuri, 1965). I studien ser författarna att det kan vara en fördel om företagen 

granskar informationsflödet hos de anställda, eftersom att det eventuellt kan effektivisera 

arbetet för att uppnå målen. De etappmål som är etablerade inom Randstad kan ifrågasättas 
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eftersom att de anställda inte kollektivt strävar efter att uppnå de gemensamma målen genom 

att använda sig av de bestämda strategierna (A. Andersson, personlig kommunikation, april, 

2016). Eventuellt kan målen missförstås av de anställda, vilket gör det svårt för dem att skilja 

på vilka mål som är interna respektive externa (Lauesen, 2011; Ness, 1992). 

BDO och SSAB arbetar proaktivt för att vara beredda på förändringar. BDO menar att ett 

proaktivt arbete även ger en större konkurrenskraft för företaget (L. Lidgren, personlig 

kommunikation, 9 maj, 2016). Burke och Logsdon (1996) anser att den ständigt växande 

konkurrensmarknaden inom CSR kräver att företagen uppdateras och utvecklas i högre takt, 

även Papagiannakis et. al. (2013) menar att det krävs aktivt arbete med att öka företagets 

medvetenhet och ansvarstagande för att skapa ett proaktivt förhållningssätt till miljöproblemen. 

Detta underlättar i arbetet med miljöstrategierna och krävs för att de ska lyckas (Papagiannakis 

et. al., 2013). Genom studien kan författarna se att det finns en fördel i att företagen arbetar 

proaktivt eftersom att det långsiktigt kan innebära en minimering av oförutsedda skador och 

kostnader för företaget. 

Att det finns studier som påvisar att det finns ett samband mellan stort miljömässigt ansvar och 

ett förbättrat resultat (Sariannidis et. al., 2013; WWF, 2014), är någonting som respondenten 

från BDO inte kunde bekräfta eller uttala sig om. Randstad ansåg sig däremot ha en god 

balans mellan vinst och miljömässigt ansvarstagande, men kunde inte uttala sig om deras 

miljömässiga ansvarstagande i sig lett till ökad vinst (A. Andersson, personlig kommunikation, 

28 april, 2016). Genom att öka sitt miljöansvar tror SSAB att detta kommer generera fler affärer 

vilket i sin tur genererar en högre vinst (J. Larsson, personlig kommunikation, 6 maj, 2016). 

Eftersom att kopplingen mellan vinst och miljömässigt ansvarstagande inom samtliga av de 

granskade företagen varit otydlig, kan de gynnas av att analysera dessa variabler för att 

förbättra sina resultat. 

De tre granskade företagen upprättar alla en hållbarhetsredovisning, vilket enligt Amran el. al. 

(2014) och Luo och Bhattacharya (2006) gör att företagen blir mer villiga att ta större ansvar. 

Randstad har en tydlig och välarbetad hållbarhetsredovisning för Randstad internationellt och 

eftersom att Randstad Sverige inte publicerar sin rapport separat, ingår det i den internationella 

rapporten (B. Bengtsson, personlig kommunikation, 28 april, 2016). Enligt Branco et. al. (2014) 

upprättar majoriteten av svenska företag en hållbarhetsrapport som är mer än tio sidor lång. I 

studien framgår det att både Randstad och SSAB är en del av majoriteten medan BDO är av 

minoritet. Den information som framkommer i rapporterna i de tre företagen kan dock 

ifrågasättas, eftersom att information kan anses vara vinklad eller missvisande. 

Respondenterna från Randstad var de enda aktörer som ifrågasatte rapportens trovärdighet, 

anledningen till detta är för att företagen använder sig av manuella metoder för att framställa 
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rapporterna. Ifrågasättandet av rapporterna styrks av Amran et. Al. (2014) som anser att 

missvisade information kan existera i dem. 

5.2 Förändringsprocessen 

För att företaget skall kunna uppnå de mål och visioner som finns behöver strategierna för 

dessa vara tydliga (Guth & Taqiuri, 1965). Randstad har som strategi valt att använda 

företagets intranät som en plattform för att samla in förbättringsförslag från de anställda. 

Företaget värdesätter de anställdas medverkan i förändringsprocessen, vilket möjliggörs med 

denna strategi (A. Andersson, personlig kommunikation, 28 april, 2016). Genom att engagera 

de anställda i miljöarbetet kan det leda till dem kommer med lösningar som leder till förändring, 

vilket är en viktig aspekt för att skapa en balans mellan företaget och dess miljöutveckling 

(Papagiannakis et. al., 2013). Om balansen kring detta ska bli användbar behöver dock de 

anställda också ta del av denna information (A. Andersson, personlig kommunikation, 28 april, 

2016; B. Bengtsson, personlig kommunikation, 28 april, 2016). Strategins effektivitet kan 

ifrågasättas eftersom att det råder tvivel kring om de anställda erhåller informationen om 

förändringsblanketten eller inte, och att strategin därmed inte fått den lyckade effekt som den 

skulle kunna generera. SSAB använder sig också av intranätet som en plattform för att 

distribuera information till sina anställda angående miljöansvaret. Plattformen används även i 

utbildningssyfte istället för att ha fysiska utbildningar (J. Larsson, personlig kommunikation, 6 

maj, 2016). Att använda sig av intranätet som distributionskanal kan anses vara effektivt, en 

nackdel är dock att det är svårt att undersöka hur många som tagit del av informationen.  

Lauesen (2011) talar om indelningen av explicit och implicit inom CSR, där explicit innebär att 

det finns en drivkraft i företaget som vill agera för samhället och miljön. Genom att upprätthålla 

en hållbarhetsrapport varje år trots att det inte krävs en sådan av företaget, tyder på att BDO 

arbetar efter explicit CSR (L. Lidgren, personlig kommunikation, 9 maj, 2016). I Randstad 

framgår det att det är främst den enskilda individen som agerar för miljön och strävar mot ett 

hållbart samhälle (B. Bengtsson, personlig kommunikation, 28 april, 2016), därmed kan ingen 

slutsats dras kring om den gemensamma drivkraften är etablerad i företagets kulturer eller 

inte. För SSAB är genomförandet av resultat- och planeringssamtal med sina anställda en del 

av processen för att få dem mer engagerade och motiverade att arbeta med den hållbara 

utvecklingen, (M. Lindqvist, personlig kommunikation, 26 april, 2016) vilket också kan 

benämnas som att de arbetar efter explicit CSR. 

I studien framgår det att de tre företagen arbetar proaktivt med samhällets krav och genom 

dessa upprätthåller en miljöutveckling som ligger i takt med samhällsutveckling. Därmed 

granskar företagen vilka miljöpåverkningar de har för att sedan agera och ta ett större 
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miljöansvar. Eftersom att CSR och ansvarstagandet till miljön har en stor påverkan från 

samhället och media (De Geer et. al., 2009), kan det vara bra att företaget tar detta i beaktning 

i sin utveckling av sitt ansvarstagande till miljön.  

Enligt Naturvårdsverket (2016b) uppgick koldioxidutsläppen år 2014 till cirka 54 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter. För att bidra till minskade utsläpp av koldioxid uppmanar BDO sina 

medarbetare att exempelvis cykla istället för att åka bil till sina kunder, genom att erbjuda 

lånecyklar på kontoret förenklas denna uppgift ytterligare (L. Lidgren, personlig 

kommunikation, 9 maj, 2016). WWF (2014) konstaterar att mänskligheten är beroende av ett 

fungerande ekosystem och måste därför ta hand om dagens resurser. Olsson (2006) förklarar 

att den största utmaningen som företagen står inför är att finna lösningar på miljöproblemen. 

En digitalisering i företagen gör att både Randstads och BDOs medarbetare i större grad 

genomför videokonferenser och distansutbildningar, för att minimera deras utsläpp vid 

tjänsteresor (B. Bengtsson, personlig kommunikation, 28 april, 2016; L. Lidgren, personlig 

kommunikation, 9 maj, 2016). Medan SSAB fokuserar på att skapa hållbara produkter som 

används på ett miljömässigt sätt och får en ökad livslängd för att minska utsläppen (M. 

Lindqvist, personlig kommunikation, 26 april, 2016). Samtliga respondenter instämmer med 

den teoretiska referensramen gällande att de har ett ansvar gentemot miljön och att de bör 

arbeta för att skapa ett hållbart samhälle. Trots att de granskade företagen ständigt utvecklar 

sitt miljöansvar, framgår det i denna studie att utvecklingen bör ske i en högre takt än den gör 

idag för att kunna uppnå de generationsmål som Naturvårdsverket (2012) satt upp för Sverige. 

Både SSAB och Randstad använder sig till största del av förnyelsebara energikällor, medan 

BDO har en pågående diskussion med fastighetsägaren för att eventuellt kunna övergå till mer 

miljövänlig elförbrukning i framtiden (A. Andersson, personlig kommunikation, 28 april, 2016; 

J. Larsson, personlig kommunikation, 6 maj, 2016; L. Lidgren, personlig kommunikation, 9 maj, 

2016). Randstad strävar också efter att minska sin energianvändning (Tiel, 2014), 

pappersförbrukning och fokuserar även på att använda mer miljövänliga alternativ vid 

tjänsteresor (A. Andersson, personlig kommunikation, 28 april, 2016; B. Bengtsson, personlig 

kommunikation, 28 april, 2016). Genom att använda sig av förnybar energi bidrar företagen till 

en bättre miljö, om de utöver detta också kan minska sin elförbrukning kan det även gynna 

företagen ekonomiskt. Att återvinna papper och andra material är också ett sätt att minska 

sin miljöpåverkan och bör uppmärksammas mer inom företagen anser författarna.  

Att använda CSR som en marknadsföringsstrategi har visat sig fungera på grund av att kunder 

och andra intressenter ser det som någonting positivt (Luo & Bhattacharya, 2006). Det är en 

metod som varken Randstad eller BDO använder sig utav. SSAB använder sig utav CSR i 

marknadsföringen eftersom hållbarhetsarbetet är en del av budskapet hos företaget som 
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uppmärksammas av både investerare och analytiker (J. Larsson, personlig kommunikation, 6 

maj, 2016). Utifrån den teoretiska referensramen skulle företagen kunna gynnas av att 

marknadsföra sig med hjälp av CSR och hållbar utveckling. Därmed finns här en möjlighet för 

Randstad och BDO att utveckla deras användning av CSR i sin marknadsföring för att 

uppmärksamma sina verksamheter hos intressenter. 

5.3 Miljödirektiv 

Miljödirektiven har som syfte att minimera företagens miljöpåverkan och är därför upprättat 

därefter (May et. al., 2007; Svensk författningssamling, 2016). Stålindustrins miljödirektiv är 

lagstadgad och bör därför följas och kontinuerligt granskas (Jernkontoret, 2015; M. Lindqvist, 

personlig kommunikation, 26 april, 2016). Inom de två tjänsteföretagen BDO och Randstad 

framgår det att företagens miljöpåverkan inte är av samma grad som stålindustrin och den 

betydande miljöpåverkan är utsläppen som sker vid tjänsteresor.   

Det framgår att samtliga företag följer antingen medvetet eller omedvetet miljöbalken och dess 

grundläggande syfte för att främja en hållbar utveckling. Att det är viktigt med ett stort 

miljöansvar förtydligar samtliga respondenter i studien, det framgår även att de tre företagen 

har ett engagemang och en drivkraft för att uppnå ett hållbart samhälle, metoden för att ta detta 

ansvar skiljer sig dock mellan företagen. SSAB arbetar mycket proaktivt för att klara av framtida 

förändringar både nationellt och internationellt (M. Lindqvist, personlig kommunikation, 26 

april, 2016). Medan BDO och Randstad har ett stort fokus på att skapa bättre miljöansvar 

mellan externa samarbeten och sprida kunskap inom området (A. Andersson, personlig 

kommunikation, 28 april, 2016; L. Lidgren, personlig kommunikation, 9 maj, 2016). Även om 

BDO inte följer några specifika lagar i miljöbalken, kan det ändå genom den empiriska 

insamlingen tolkas att de agerar i den mån de anser möjlig för att bidra till samhällets 

hållbarhet. 

Att företagen etablerar realistiska och tydliga direktiv för företagens mål är enligt Dobers och 

Springett (2010) avgörande inom ämnet. Randstad anser också att dessa variabler behövs för 

att skapa en grundförståelse hos de anställda (B, Bengtsson, personlig kommunikation, 28 

april, 2016). I studien framgår det att både Randstad och SSAB tycker att de enskilda 

företagens direktiv är uppnåeliga. Det framgår dock inte hur dessa direktiv tagits emot av de 

anställda, men att det enligt ansvariga inom miljöområdet och CSR skall vara realistiskt för de 

anställda att arbeta vidare med. Något som bör tas i åtanke är att andra företag som inte 

arbetar lika aktivt med sitt miljöansvar kan komma att konkurrera ut företag som SSAB, 

Randstad och BDO. Enligt May et. al. (2007) kan detta leda till att företag med ett aktivt 

miljöansvar inte kan investera de resurser som de önskar på sitt miljöarbete. Miljölagarna är 
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även framtagna för att uppmana individen inom ett företag att ta sitt ansvar, vilket innebär att 

det är viktigt för företaget att kommunicera detta till sina anställda samt ge dem möjlighet att 

ta sitt ansvar på konsumentnivå (May et. al., 2007). Utmaningen som Randstad står inför är 

uppköpet av ett annat företag som kan innebära att dessa strukturer kan rubbas (A. Andersson, 

personlig kommunikation, 28 april, 2016). Därmed skulle det vara betydelsefullt för Randstad 

att kommunicera ut detta till sina anställda för att skapa en gemensam framtidsvision. 

5.4 Miljömål 

Eftersom att Randstads och SSABs vision och grund ligger i att ta ett gemensamt ansvar för 

att skapa ett hållbart samhälle, anser författarna att det skulle vara motsägelsefullt om 

Randstad eller SSAB inte skulle ta sitt miljöansvar om miljölagarna inte funnits, även om May 

et. al. (2007) hävdar motsatsen. En stor del av det miljöansvar som företagen tar är frivilligt 

eller på grund av hur de vill uppfattas. Om företagen inte blivit reglerade av lagar och regler 

kring miljö menar May et. al (2007) att ansvaret fortfarande skulle tas, men eventuellt inte i 

samma utsträckning.  

Studier har påvisat att många företag ser en problematik kring att lägga ned resurser på CSR 

eftersom detta innebär att företaget genererar en lägre vinst (May et. al., 2007). Randstad 

anser att de funnit en balans mellan att investera i CSR och att företaget ska generera vinst, 

eftersom att de investerar i CSR och deras miljöutveckling, samtidigt som de håller en stabil 

vinst (A. Andersson, personlig kommunikation, 28 april, 2016). Att Randstad uppnått denna 

balans anser författarna vara en bra grund för företagets miljöansvar eftersom att May et. al. 

(2007) anser att det kan vara problematiskt för vissa företag att ta ansvar för miljön eftersom 

de vill maximera sin vinst. 

De generationsmål som Naturvårdsverket (2012) etablerat innebär att företagen bland annat 

ska öka andelen förnybar energi och minimera energianvändningens miljöpåverkan, målen 

fokuserar även på att de naturresurser som finns skall användas sparsamt. I studien har ingen 

utav respondenterna påvisat att de granskade företagen diskuterar dessa generationsmål men 

däremot arbetar företagen med att uppnå dessa mål dagligen. Samtliga granskade företag tar 

allvarligt på sin miljöpåverkan och vill hela tiden förbättra sig. I vilken grad de påverkar miljön 

skiljer sig mellan de olika företagen, vilket framkommer i hur de arbetar med miljöfrågor. SSAB 

har satt upp mål för att minimera sin miljöpåverkan genom en minskning av koldioxidutsläpp, 

energibesparing och avfallsminskning (J. Larsson, personlig kommunikation, 6 maj, 2016), 

medan BDO och Randstad sparar in på naturens resurser genom att digitalisera verksamheten 

och minska sin pappersanvändning (B. Bengtsson, 28 april, 2016; L. Lidgren, personlig 

kommunikation, 9 maj, 2016). Respondenten från BDO ställer sig dock kritiskt till om 
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digitaliseringen får ett positivt resultat eftersom att datorer och annan elektronik gör att 

energiförbrukningen ökar (L. Lidgren, personlig kommunikation, 9 maj, 2016). Detta är något 

som författarna anser är intressant, men tror att det krävs ytterligare efterforskning från 

företagen för att undersöka om deras digitalisering påverkar miljön i samma grad som tidigare 

med deras pappersanvändning eller inte.  
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6 Slutsats 

Forskningsfråga: Hur skiljer sig företagens ansvarstagande och arbete kring 

            miljöaspekten inom CSR?  

Det finns en hel del skillnader mellan de olika företagen gällande miljöansvar, de största 

skillnader som går att urskilja är mellan tjänsteföretagen, Randstad och BDO, och 

tillverkningsföretaget SSAB. SSAB arbetar med icke förnyelsebara resurser på ett sätt som 

inte tjänsteföretagen gör, samt att SSAB har en tillverkningsprocess som kräver mycket 

råvaror vilket leder till att de har större miljöpåverkan jämfört med BDO och Randstad. 

Strategierna för BDO och Randstad handlar om att minska miljöpåverkan som sker på 

kontoren runt om i landet, samt integrera strategier för att skapa digitala lösningar i ersättning 

för alla de tjänsteresor som sker inom företagen. SSAB har störst miljöpåverkan av de tre 

företagen, vilket har lett till att SSAB måste skapa fler tydliga strategier för att ta sitt miljöansvar. 

SSABs miljömål handlar i korthet om att minska koldioxidutsläppen, avfallen och 

energiförbrukningen. Tjänsteföretagen har som tidigare nämnts inte lika stor miljöpåverkan, 

men BDO och Randstad fokuserar på deras centrala miljöpåverkan vilket gäller tjänsteresor.   

Slutsatsen som kan dras är att vid en striktare lagstiftning tar företagen större ansvar för sin 

miljöpåverkan. Även om företagen själva vill minska sin miljöpåverkan, skulle de eventuellt ta 

större miljöansvar om det krävdes av lagen. Det görs idag stora insatser i industrin som skapar 

en mer hållbar värld, men det är en lång väg att gå innan företagen gör vad som krävs för att 

inte förstöra miljön. Tjänsteföretagen kan arbeta för att etablera tydliga och utvecklade 

strategier genom att ta lärdom från de företag som har miljödirektiv lagförda. Genom detta kan 

tjänsteföretagen finna nya områden och strategier för hur deras miljöansvar kan utvecklas. 

En tydlig strategi som kan ses gemensamt mellan de olika företagen är att de lägger tid och 

pengar på miljöutbildningar, Randstad är det företag som lägger ned störst del av sin CSR 

budget på utbildning, medan BDO och SSAB har större fokus på att utbilda utvalda positioner 

i företaget. Det går dock inte att dra en slutsats om att Randstads utbildningar genererar bättre 

miljöansvar inom företaget, men att alla tre företag ser det som en grundförutsättning för att 

lyckas med sitt miljöarbete. 

De likheter som finns mellan företagen är att de arbetar aktivt för att nå ut till sin personal 

angående företagens miljöansvar, vilket kan ses som en bra strategi för att skapa en mer 

heltäckande syn på de företagens miljöpåverkan. Samtliga företag använder sig även av 

hållbarhets rapporter antingen genom eget initiativ eller på grund utav allmänpliktiga skäl. Att 

etablera tydliga rapporter om företagets miljöansvar kan ses som en enkel strategi för företaget 
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att nå ut till kunder och intressenter. Dock skiljer sig rapporterna markant mellan de olika 

företagen, SSAB har en tydlig struktur med ett eget kapitel för företagets miljöansvar medan 

BDOs och Randstads delar kan ses som avsmalnade och inte lika tydligt specificerade. 
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7 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka hur de olika företagen kan ta lärdom av varandra samt 

hur företagen kan vidareutveckla sitt framtida miljöansvar. En annan aspekt som skulle vara 

intressant att undersöka är företagens globala miljöansvar eller att forska kring hur 

digitaliseringen påverkar miljön i förhållande till tidigare användning av exempelvis papper. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

1. Skulle ni kunna förklara kort hur ert företag ser på CSR? 

2. Nämn en grundpelare i ert arbete med miljöfrågor.  

3. Vad gör ni för att förbättra ert hållbarhetsarbete? 

4. På vilket sätt skulle ni säga att era värderingar avspeglas i ert handlande? 

5. Vilka miljölagar påverkas ni av? 

6. På er hemsida finns information om att ni följer de miljölagar och andra krav som ni 

ställs inför. Skulle ni vilja specificera vilka lagar och krav det gäller? 

7. Vad tycker ni om de olika lagar och regler som finns? 

8. Finns det anledning till strängare regler eller anser ni att de är ouppnåeliga? 

9. Vad har ni för miljömål? 

10. I ert dagliga arbete, använder ni er av förnyelsebara resurser?  

11. Använder ni några icke förnyelsebara resurser?  

12. Vilka resurser skulle ni säga att ni är beroende av och hur pass tillgängliga är dessa? 

13. Är priset på väg upp eller finns andra tillgänglighetsproblem?  

14. Vilka utmaningar ser ni inom ert CSR arbete under de närmsta 5 åren?  

15. Hur planerar ni att anta dessa utmaningar? 

16. Jobbar ni kontinuerligt med innovation och utveckling som bidrar till lösningar på miljö- 

och samhällsproblem? 

17. På vilket sätt för ni vidare ert miljötänk till era anställda? 

18. Uppvisar ni en hög grad av ansvar både internt och externt? 

19. Använder ni er av CSR i er marknadsföring? 

20. Har ni mött några förändringar i er kundkrets på grund av detta? 

 


