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Sammanfattning 
Sedan mitten på förra seklet har många exempel på ohållbart företagande uppdagats, då media 

och NGOs visat allmänheten att många företag brustit i sitt sociala och miljömässiga 

ansvarstagande. Skandaler med korrupta chefer, orimliga chefsbonusar och brister i många 

fabrikers produktionsförhållanden har tyvärr blivit allt vanligare. Detta har lett till en intensiv 

debatt kring företagens ansvarstagande i samhället, inom vilken det finns åsikter både för och 

emot ett ökat ansvarstagande.   

 

Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) har vuxit fram som en motkraft till 

företagens ansvarslöshet och är ett arbetsområde inom vilket företag kan arbeta för att utöka 

sitt sociala och miljömässiga ansvarstagande. CSR är ett paraplybegrepp för företagens 

ekonomiska, etiska, sociala och miljömässiga ansvarstagande och begreppet har ingen entydig 

definition. Syftet med denna uppsats är därför att genom en kvalitativ metod försöka redogöra 

för begreppet CSR mångbottnade betydelse. Många företag världen över arbetar idag med 

CSR och för att illustrera hur begreppet kan tolkas innehåller uppsatsen ett avsnitt som 

redogör för klädföretagen Odd Molly och WeSCs tolkningar av begreppet.  

 

Att företag idag arbetar med CSR har främst två anledningar som båda innebär ett 

konsekvensetiskt synsätt, där konsekvenserna av företagets agerande ska bli så bra som 

möjligt, så att företaget ska kunna vinna konkurrensfördelar. Det första skälet till att företag 

arbetar med CSR, är att många kunder idag föredrar att handla produkter och tjänster av 

företag som tar ett ökat samhällsansvar. Den andra anledningen är att många företag är rädda 

för att få ett medialt fokus som reflekterar negativt över verksamheten. För att minska sina 

chanser att bli granskade väljer därför många företag att arbeta med CSR i ”det tysta”, vilket 

undersökningen av Odd Molly och WeSCs CSR-arbete även bekräftar. 

 

Nyckelord: CSR, socialt ansvarstagande, företagsetik 
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Abstract 
Since the middle of the last decade many examples av unsustainable business activities has 

been revealed, while media and NGOs have shown the public that many companies have 

failed to take a social and environmental responsibility. Scandals involving corrupt leaders, 

unacceptable bonus systems and discrepancies in many company’s production conditions, has 

unfortunately become more common. This has lead to an intense debate about company 

responsibility towards society, in which there are many opinions both for and against a greater 

responsibility.   

 

The concept Corporate Social Responsibility (CSR) has arisen as a counterforce against 

corporate negligence and is a field in witch companies can improve their social and 

environmental impact on society. CSR is an umbrella term for companies economical, ethical, 

social and environmental responsibilities and the concept has no univocal definition. The aim 

with this essay is therefore thru a qualitative method, to try and describe the concept of CSR’s  

broad meaning. Many companies across the world are today working with CSR. To illustrate 

how the concept can be interpreted, this essay also contains a section that describes the two 

clothing companies Odd Molly and WeSCs interpretations of CSR.  
 

Companies today work with CSR mainly because of two reasons that both have a 

consequential approach, where the consequences of the company’s actions are supposed to be 

as good as possible, so that the company will gain competitive benefits on the market. The 

main reason companies work with CSR, is that many costumers today prefer to buy products 

and services from companies who take a wider responsibility towards society. The second 

reason is that many companies are afraid to receive a media focus that will reflect negatively 

over their businesses. To minimize the chances of being reviewed by media, many companies 

therefore choose to work with CSR “silently”, which the survey of Odd Molly and WeSCs 

CSR-work exemplifies.  

 

Keywords: CSR, social responsibility, company ethics 
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1. Inledning 
Synen på företagens sociala och miljömässiga ansvarstaganden har under de senaste 

decennierna börjat förändras. Detta har till stor del att göra med medias och allmänhetens 

ökade makt i samhället. Medias makt har lett till en intensivare bevakning av företagsvärlden 

där negativ publicitet har fått förödande ekonomiska konsekvenser för en del företag. Media 

och NGOs som tillsammans rapporterat om företagsskandaler och miljökatastrofer har även 

påverkat allmänheten till ett ökat agerande. Många företag som misskött sig har blivit utsatta 

för protester och bojkotter, där allmänheten påverkat företagen till att ta ett större socialt och 

miljömässigt ansvar.  

 

Idén om ett ökat socialt och miljömässigt ansvarstagande började växa fram i USA, då landet 

drabbades av många stora företagsskandaler som uppdagades i media (Grafström et al 2008 

sid. 16). Många företag började därför arbeta med Corporate Social Responsibility (CSR) och 

vidga sina ansvartaganden för att vinna förtroende hos allmänheten och öka sina 

konkurrensfördelar samt för att minska risken att företaget skulle bli inblandat i någon skandal 

i framtiden. Antalet företag som arbetar med CSR ökar därför hela tiden och enligt den 

amerikanska tidskriften Fortune Magazine som årligen rankar USA:s 500 största aktiebolag 

uppgav 80 % av de rankade företagen år 2005 på sina hemsidor att de arbetade med CSR 

(Grafström et al, 2008. sid. 16,17.). Även internationellt sett har under senare år antalet företag 

som arbetar med CSR, ökat enormt (Borglund et al, 2009. sid. 97,98.). I Sverige har bland 

annat klädföretaget H&M blivit uppmärksammat för sitt engagerade samhällsansvar och 

företaget ligger ständigt i framkanten inom utvecklingen av CSR. En av anledningarna till att 

H&M idag tar sitt sociala ansvarstagande på största allvar är att företaget har varit inblandat i 

flera skandaler på 90-talet, då förtroendet för företaget sjönk hos allmänheten.   

 

Denna uppsats är tänkt att beskriva och försöka reda ut CSR som begrepp, vad CSR 

egentligen innebär, samt hur detta fenomen vuxit fram i västvärlden. Begreppen etik och 

företagsetik kommer kortfattat att behandlas i ett avsnitt, då olika etiska synsätt ligger till 

grund för de tolkningar som finns av CSR och därmed påverkar hur företag uppfattar sitt 

sociala ansvarstagande. Uppsatsen innehåller även två korta exempel på verkliga händelser 

som också påverkat utveckligen av CSR och slutligen en kort redogörelse av klädföretagen 

Odd Molly och WeSCs tolkningar av CSR.  
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2.  Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats syfte är att undersöka den mångbottnade betydelsen av CSR då detta begrepp 

inte har någon entydig definition utan är fritt att tolkas av utövaren. Jag önskar även att på ett 

relativt enkelt sätt, genom mina beskrivningar, kunna ge förståelse för begreppet samt även ge 

en bild av hur företag idag arbetar med sitt sociala och miljömässiga ansvarstagande genom 

sina olika tolkningar av CSR.  

 

Uppsatsen syftar till att besvara följande frågeställningar:  
 

• Vad innebär CSR? 
• Hur har CSR växt fram i västvärlden? 

 
Genom hela uppsatsen använder jag mig av begreppen företags sociala ansvar och företags 

sociala ansvarstagande synonymt med CSR. De olika översättningarna av CSR från mina 

källor har varit mycket varierande och har därmed lämnat utrymme för olika tolkningar av 

begreppet och därför används dessa två översättningar, för att förenkla för läsaren. 

 

Uppsatsen innehåller även en kort fallstudie, där två svenska klädföretags tolkningar av CSR 

undersöks. Syftet med denna del av uppsatsen är att försöka visa hur företag i praktiken 

arbetar med ett ökat ansvarstagande. Avsikten är inte att hitta fel eller döma dessa företags 

syn på CSR, utan snarare att ge en inblick i företagsvärlden genom att visa hur två företag på 

sina sätt tolkar sitt sociala ansvarstagande.  

 

3. Metod 
Denna uppsats är genomförd genom en kvalitativ studie, där både tryckta och elektroniska 

källor har studerats. Genom informationssökningar på bibliotek samt i olika tidskrifters 

databaser, där jag använt mig av CSR som nyckel sökord, har jag hittat källor som varit 

mycket informativa och redogörande vad gäller både utvecklingen och innebörden av 

begreppet CSR. De flesta källorna har mestadels haft en positiv inställning till CSR och i dem 

radas argumenten för ett ökat socialt ansvarstagande upp efter varandra. Detta beror på att det 

mesta av informationen kommer från forskare inom den ekonomiska disciplinen, vilket gett 

uppsatsen en mer företagsekonomisk synvinkel än vad som var avsett från början. Att hitta en 

mer negativ inställning till CSR har därmed varit svårare, men nödvändigt för att kunna ge 

läsaren en rättvis bild av begreppet, samt för att kunna svara på frågeställningarna.  
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Uppsatsen kompletteras även av verkliga exempel som tydligt klargör medias roll och 

påverkan till framväxten av CSR. Dessa exempel har dykt upp kontinuerligt i många av 

källorna och bidragit till en ökad förståelse för utvecklingen av företagens sociala 

ansvarstagande. Därför är även dessa bifogade i denna uppsats, men i en något sammanfattad 

version.  

 

I uppsatsen finns även ett avsnitt som redogör för klädföretagen Odd Molly och WeSCs 

tolkningar av CSR. Denna fallstudie är genomförd för att ge en tydligare bild av hur företag 

tolkar begreppet CSR samt hur dessa tolkningar realiseras i praktiken. Dessa två företag 

valdes ut på grund av dess liknande förutsättningar, då företagen har ungefär lika stor 

omsättning och ungefär lika många återförsäljare. Båda företagen hade även medverkat i den 

offentliga rapporten ”Den blinda klädimporten”1, vilken gav liknande bakgrundsinformation 

om företagen. Avsnittet som redogör för företagens tolkningar har baserats på information 

från denna rapport samt från företagens hemsidor. Informationen har sedan kompletterats med 

information från företagen själva genom mail-intervjuer med ansvariga på företagen. På Odd 

Molly intervjuades produktchef Kristin Roos och på WeSC design- och produktchef Rickard 

Josephson. Frågorna som ställdes till företagen sträckte sig över flera områden, t.ex. hur 

ansvarsfördelningen av CSR-arbetet ser ut på företagen, om företagen har några sociala mål 

utöver de ekonomiska samt varför företagen inte kommunicerade sitt CSR-arbete via 

hemsidan?   

 

3.1 Metodkritik 
Då CSR inte har någon entydig definition är denna studie en tolkning och sammanställning av 

andra aktörers tolkningar av begreppet. I studien försöker jag dock ta upp de aspekter som jag 

anser har varit mest betydande för att ge en förståelse för CSR, men detta medför en felkälla 

som innebär att studien inte ger en heltäckande bild av ämnet.  

 

En annan felkälla som måste beaktas i studien är mail-intervjuernas reliabilitet, då 

intervjuerna genomfördes med ansvariga på företagen Odd Molly och WeSC. Frågorna som 

ställdes till företagen var avsedda att vara så lika som möjligt, men en viss variation var dock 

nödvändig då intervjufrågorna utgick ifrån företagens hemsidor samt från den ovannämnda 

rapporten, vars information om företagen var av både varierande mängd och kvalitet. Detta 

                                                 
1 ”Den blinda klädimporten” sammanställdes av organisationen Swedwatch och behandlar problematiken kring 
svenska klädföretags brist på insyn i leverantörskedjan. Rapporten publicerades år 2008.  
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medförde att företagens svar blivit något olika, vilket innebär en felkälla mot de olik 

formulerade frågeställningarna som även måste beaktats i sammanställningen av intervjuernas 

resultat. Ett annat problem som kan vara svårt att identifiera är svarens sanningsenlighet, då 

intervjun behandlar ett mycket omdebatterat ämne som kan vara känsligt för företagets 

verksamhet och image. Risken finns att svaren blir färgade och förbättrade av hur företaget 

vill framställa sig, än att svaren verkligen skildrar hur företaget faktiskt tolkar CSR.  

 

4. Vad innebär CSR? 
Corporate Social Responsibility (CSR) är det internationellt gångbara begreppet för företags 

sociala ansvarstagande. CSR är ett paraplybegrepp och har ingen entydig allmängiltig 

definition och det finns inte heller några riktlinjer för hur ett CSR-arbete bör fortgå. Detta 

innebär att det finns olika åsikter och teorier om vad CSR egentligen innebär och att 

begreppet kan tolkas relativt fritt av utövaren. Därför finns det idag flertalet benämningar på 

företags arbete med socialt ansvarstagande, förutom CSR, som t.ex. ”Corporate Citizenship”, 

”Corporate Responsibility”, ”Business Sustainability” eller ”Corporate Accountability”, CSR 

är dock det epitet som användas mest (http://www.junoconsulting.com./20090520). Oavsett hur ett 

företags CSR-arbete är strukturerat baseras det oftast på minst tre huvudområden som 

innefattar ett företags ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvarstagande. Etiskt 

ansvarstagande räknas även ofta in under något eller under några av dessa ansvarsområden 

och ses ofta som ett övergripande ansvarstagande, där företaget bör vara lyhört inför de 

oskrivna regler som finns i samhället. Vad som egentligen menas med dessa ansvarstaganden 

är dock upp till utövaren att förtydliga och förmedla och därför kan företag som arbetar med 

dessa olika ansvarstaganden arbeta på helt skilda sätt. Då företag inte är skyldiga till att ta ett 

ökat socialt ansvar utöver vad lagen kräver, bygger CSR på ett frivilligt arbete med befintlig 

lagstiftning och direktiv som minimikrav. Kärnresonemanget som CSR bygger på innebär 

således att företagen har ett vidare ansvar gentemot samhället förutom det lagstadgade 

ansvarstagandet, där företagen internaliserar verksamheternas externa effekter i den dagliga 

verksamheten (Jonker, 2005). 

Då det inte finns någon definition av CSR finns det en idag en mängd olika tolkningar av 

begreppet: 

 

”Ett begrepp som innebär att företag på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 

hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenter utöver vad lagen kräver.” 
                                                                        
                                                                                (EU kommissionens definition av CSR, Löhman & Steinholtz, 2003) 
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“The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical and 

discretionary (philanthropic) expectations that society has of organisations at a given point 

in time” 
                                                                   (Carrolls, 2004) 

 

"Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave 

ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the 

workforce and their families as well as of the local community and society at large" 
 

 (The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), definition av CSR, 2009) 

 

Det finns en mängd olika teorier om vad CSR egentligen innebär samt hur det mest effektiva 

CSR-arbetet uppnås. Förenklat sett handlar de flesta teorierna om att förena områdena för 

ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt ansvarstagande. Det finns därför en mängd olika 

strategier för företag som vill arbeta med CSR. Ett vanligt verktyg som ofta ligger till grunden 

för detta arbete är att ett företag definierar en företagsetik, där företaget uttrycker vad man tar 

ställning för och emot. Innebörden av begreppet företagsetik kommer att behandlas i 

nästkommande avsnitt och efter det följer en redogörelse för två av de mest uppmärksammade 

tolkningarna av CSR.   

 

4.1 Företagsetik 
Företag tolkar och definierar sin företagsetik på olika sätt, vilket beror på att människans 

etiska referensramar skiljer sig åt beroende på egna erfarenheter och värderingar. Detta 

påverkar hur företag förhåller sig till CSR, eftersom företag består av människor som har 

olika åsikter och uppfattningar om vad etik är. Dessa olika synsätt styr våra handlingar som i 

sin tur påverkar hur företag agerar i olika situationer. Att företag arbetar med etik är därmed 

inget nytt, utan har skett och sker överallt då företag måste fatta beslut vid olika moraliska 

ställningstaganden. Att ett företag definierar en företagsetik kan vara grunden av ett vidare 

CSR-arbete men kan även ses som en tolkning av CSR, då detta arbete innebär att företaget 

ser över sin verksamhet och definierar sociala och miljömässiga ställningstaganden.  

 

Människor har oftast olika referensramar baserade på individuella upplevelser och 

erfarenheter och därför kan vi ha olika uppfattningar om vad etik är. Därför kan det vara det 

viktigt för ett företag sammanställa en gemensam och tydlig företagsetik, som de anställda på 

företaget rättar sig efter. Hur ett företag arbetar styrs av denna etik och påverkar företaget i 
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sina ställningstaganden t.ex. om företaget ska betala ut löner svart, utnyttja obetalda 

praktikanter, källsortera i lunchrummet eller kanske sälja förbjudna kemikalier.  

 

Företagsetik är ett annat ord för ett företags uttalade spelregler eller riktlinjer som de anställda 

måste följa oavsett yrkesroll. Dessa riktlinjer kan vara fastställda som antingen positiva eller 

negativa föreskrifter, som uppmanar de anställda hur de ska agera genom skyldigheter, 

uppmaningar, förbud eller plikter (http://www.proetica.se/20090506 ). Dessa regler bör fungera 

som ett ramverk för företagets verksamhet samt vara enkla för de anställda att omsätta i 

praktiken vid olika ställningstaganden.  

 

Företagsetik är idag ett mycket omdebatterat ämne, speciellt i västvärlden, där moraliska 

frågor ofta ställts mot kapitalistiska argument (Borglund et al. 2009 sid. 85). Ett exempel som 

ofta debatteras i media är om det verkligen är etiskt riktigt att transnationella företag flyttar 

sin produktion till låglöneländer och nyttjar både billig arbetskraft och dessa länders ofta 

mycket lägre sociala och miljömässig lagstiftning. Ett annat exempel där företags etiska 

synsätt varit i fokus och som är otroligt aktuellt är om det är rimligt att toppchefer tar ut höga 

chefsbonusar och rätt till höga fallskärmsavtal även om företagen går med förlust.  

 

En tydlig företagsetik kan genom ett seriöst arbete öka företagets trovärdighet och kan även 

ge företaget konkurrensfördelar på marknaden. Ett exempel på hur företag arbetar med etiska 

ställningstaganden är genom policyn och uppförandekoder. Dessa består ofta av en rad olika 

regler och krav som företaget ställer på sin egen verksamhet samt på andra blivande 

samarbetspartners. Att företag arbetar med policyn och uppförandekoder blir idag allt 

vanligare då dessa verktyg är enkla för företagen att sammanställa och lägga upp på sin 

hemsida och förmedla till allmänheten.  

 

De etiska synsätt som dominerar inom företagsetik idag är konsekvensetik och pliktetik och 

båda dessa synsätt återfinns inom den normativa etiken. Konsekvensetiker anser att det som 

avgör om en handling är ”rätt” eller ”fel” är om dess konsekvenser är övervägande goda.  

Vem eller vilka som ska få ta del av dessa goda konsekvenser säger konsekvensetiken 

ingenting om utan detta är subjektivt. Företagsvärlden har länge dominerats av detta synsätt, 

där företag agerar så att vinsten för verksamheten hela tiden ska kunna maximeras. Ett 

exempel på ett konsekvensetiskt synsätt är att företag idag börjar arbeta med CSR då detta kan 

ge konkurrensfördelar på marknaden. Flera ekonomiska analysmetoder är utvecklade efter ett 

konsekvensetiskt synsätt, t.ex. scenariometoder och kostnadsnyttoanalyser, där för- och 
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nackdelarna av olika handlingars konsekvenser vägs mot varandra och analyseras (Brytting, 

1998 sid 35). Ett mera pliktetiskt synsätt har under senare år även börjat integreras i 

företagsetiken och detta synsätt är konsekvensetikens motsats. Pliktetiker anser att det som 

avgör om en handling är ”rätt” eller ”fel” är om handlingen är utförd i enighet med plikten 

oavsett handlingens konsekvenser. Plikten som alltid bör följas kan vara t.ex. lagar, religionen 

eller de normer som finns i samhället. Ett pliktetiskt synsätt på företagsetik kan t.ex. vara att 

företag arbetar mot korruption även om det skulle gynna verksamheten i vissa ageranden eller 

att företag idag tar ett ökat socialt ansvar, då de anser att många intressenter kräver detta och 

att respektera dessa krav skulle då vara det enda principiellt rätta (Borglind et al, 2009. sid, 

88,89.) 

 

Följande två avsnitt i uppsatsen redogör för två etablerade och mycket framträdande 

tolkningar av CSR. Dessa tolkningar ser lite olika på begreppet CSR, men är båda överens om 

att en tydlig företagsetik är en viktig del av företagens ansvarstagande. Dessa teorier menar att 

företagen måste engagera sig mer och ta ett större ansvar i samhället då många intressenter 

idag kräver detta av företagen. Det räcker idag inte med att bara satsa på prisvärda och 

kvalitativa produkter utan företagen måste även satsa på etiskt ansvarstagande, då det har 

blivit en del av konkurrensen (Löhman & Steinholtz, 2003. sid. 15).  

 

4.2. CSR som en pyramid   
CSR som en pyramid, är en mycket uppmärksammad tolkning CSR som utvecklades av den 

brittiske ekonomen Archie B. Carroll under början av 1990-talet. Avsnittet är baserat på 

Carrolls artikel ”Managing ethically with global stakeholders: A present and future 

challange”, som publicerades år 2004 i tidskriften ”Academy of Management Executive”. 

Denna teori tolkar CSR som en internalisering av fyra dimensioner av ansvar: det 

ekonomiska, det lagstadgade, det etiska samt det filantropiska och tillsammans bildar dessa 

nivåer en pyramid. Carroll ansåg att det ekonomiska ansvaret är företagets främsta 

ansvarsområde och därför utgör det ekonomiska ansvarstagandet basen av pyramiden. 

Företaget måste oavsett syn på socialt ansvarstagande alltid se till att intäkterna överstiger 

utgifterna, annars går företaget med förlust och är olönsamt. Därför utgör alltid ekonomin 

basen inom företagande. Nästa nivå i pyramiden är det lagstadgade ansvarsområdet, där 

företaget är ansvarigt för att alltid agera regelrätt inom lagens ramar. Carroll ansåg att 

företaget alltid ska följa lagarna som minimikrav, men även föregå med gott exempel. Han 

anser att det är företagets skyldighet, då dess verksamhet påverkar samhället som dess 

intressenter är en del av. Nästa nivå i pyramiden är det etiska ansvarstagandet, som innebär att 
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företaget bör agera utifrån de oskrivna reglerna som finns i samhället. Företaget måste vara 

lyhört för samhällets normer och värderingar och försöka förena dessa med företagets mål, så 

att dessa inte strider mot varandra. Lagkrav bör ses som minimikrav och företaget bör därför 

konstant arbeta för att hela tiden förbättra arbetet med ett hållbart företagande, samt bör ligga 

i framkanten av utvecklingen. Den sista nivån är toppen av pyramiden och är företagets 

filantropiska ansvarstagande. Detta innebär att företaget aktivt bör engagera sig i 

samhällsutvecklingen på ett frivilligt sätt. Det filantropiska och det etiska ansvarstagandet 

förutsätter båda ett frivilligt engagemang, men den etiska nivån styrs ändå av ett oskrivet krav 

från samhället om att företaget bör hålla sig inom ramarna för våra normer och värderingar. 

Detta gäller inte det filantropiska ansvarstagandet som bör ske på en helt frivillig basis. 

Företaget kan utöva detta ansvarstagande genom att bidra med ekonomiska donationer till 

samhället eller genom andra praktiska bidrag, så som byggnationer av t.ex. barnhem, skolor 

och idrottsplatser. (Carroll, 2004) 

 

 

 

 

 
                                                                                                     

Bildtext: Denna bild illustrerar Carrolls pyramid  som är en                               

tolkning av CSR. 
(https://wiki.smu.edu.sg/MGMT003/Clean_Energy/20090502)  
               

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

4.3. Triple bottom line 
Den andra tolkningen av CSR som redovisas i denna uppsats utvecklades i mitten av 1990-

talet och kom att kallas för ”People, Planet & Profits” eller ”Triple Bottom Line”/TBL. 

Teorin utvecklades av den brittiske ekonomen John Elkington, som är en av förgrundsmännen 

inom debatten kring CSR. Detta avsnitt är baserat på Elkingtons bok ”Cannibals with forks”, 

som handlar om hans syn på företagande och företagsansvar. Elkington menade att företag 

måste förena områdena för ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande för att 

företagen ska bli så framgångsrika som möjligt. Han menade att om företagen ökar sitt arbete 
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med TBL och satsar på miljömässiga och sociala värden utöver de ekonomiska, kommer 

företagen och samhället att nå en mer stabil och hållbar utveckling, samt att både företagets 

och samhällets lönsamhet kommer att öka. Teorin om TBL har sin grund i sju revolutioner, 

som Elkington ansåg har format dagens idéer om företagsansvar.  

Dessa sju revolutioner har skett inom områdena för:  

 

 Äldre paradigm - Nytt Paradigm 
1. Marknaden Medgörlig - Konkurrens 
2. Värden Hårda - Mjuka 
3. Företagens 
transparens Stängd - Öppen 
4. Livscykel-teknologi Produktfokus - Tillverkningsfokus 
5. Partnerskap Enskilt arbete - Samarbete 

6. Tid 
Kortsiktigt 
Perspektiv - 

Långsiktigt 
perspektiv 

7. Bolagsstyrelse Avskilt - Inkorporerat 
                                                                                    (Elkington, 1997. sid 3) 

 

Förändringar inom dessa sju områden har lett företagandet mot ett nytt paradigm, inom vilken 

företagen måste agera trovärdigt och ständigt förbättra sina varor och tjänster, på grund av en 

ökad konkurrens. Inom denna konkurrens måste företagen övergå, från att tidigare i princip 

bara satsat på hårda värden som t.ex. produkter, till att satsa mer på mjuka värden, så som en 

tydlig företagsetik, miljöpolicyn och uppförandekoder. Intressenter runt om i världen vill till 

större del veta var och hur varor blivit producerade och därför räcker det inte längre för 

företagen att tillhandahålla kvalitativa och prisvärda produkter. Insynen i företagens 

produktion, strategier och redovisningar har också ökat, då detta blivit ett nödvändig steg i att 

förbättra sina konkurrensfördelar. Idag räcker det inte med att företagen beskriver hur 

produktionen går till eller vilken vision företaget har, utan detta måste också kunna stärkas 

med handlingar och dokument som bevis. Den ökade transparensen som ett företag kan visa 

upp bidrar till att öka företagets trovärdighet, då företaget visar att det inte finns någonting att 

”dölja” i verksamheten. Det finns ytterliggare sätt för företagen att öka sin trovärdighet och 

sina konkurrensfördelar. Exempelvis genom att satsa på miljövänligare och effektivare 

produktutveckling och livscykelanalyser. Idag satsar fler och fler företag på 

produktutveckling ur ett helhetsperspektiv, där det finns ett ökat ansvar för produkten ”från 

vaggan till graven”. Genom att satsa på bra och miljövänliga material, bästa möjliga teknik 

och genom att ta ansvar för både produktionsavfall och den uttjänade produkten kan företag 

minska verksamhetens negativa påverkan på samhället och miljön. Den femte revolutionen, 

som Elkington menar ska ha påverkat dagens idéer om företagsansvar, är revolutionen kring 

företags partnerskap. Elkington ansåg att under en viss period i historien, omkring slutet av 



 14

1970- och 80-talet, skedde stora förändringar inom företagsvärlden. Företag och NGOs som 

tidigare varit svurna fiender började närma sig varandra och samarbeta. Flera företag tog hjälp 

av experter inom dessa organisationer för att kunna utveckla sina verksamheter. Om företagen 

lyckades utveckla strategier och tekniker, som de kritiska organisationerna var nöjda med, 

hoppades företagen på att motståndet mot deras verksamheter skulle minska. Den sjätte 

revolutionen är tidsperspektivet och denna revolution genomsyrar alla de tidigare ovan 

nämnda förändringarna. Tidsperspektivet som Elkington ansåg ha varit endast brett och 

kortsiktigt har ersatts med ett idag mycket mera långsiktigt perspektiv, som sträcker sig över 

både seklen och generationer. Med ett brett tidsperspektiv, menar Elkington att samhället 

genom media får information om vad som händer ute i världen och denna information 

uppdateras varje minut. Trots ett brett tidsperspektiv var dimensionerna ofta kortsiktiga i 

samhället, men detta anser Elkington har förändrats då samhällsutvecklingen strävar efter att 

bli hållbarare. Tidsperspektivet har blivit ett viktigt element då t.ex. staten, kommuner eller 

företag planerar att genomföra förändringar. Därför har verktyg som livscykelanalyser, 

kalkyler, datasimulerings- och scenariometoder blivit vanliga tekniker för att studera 

förändringar över tiden. Den sista revolutionen som Elkington tar upp är ”corporate 

governance”, vilket fritt kan översättas till bolagsstyrning. Elkington anser att denna 

revolution är en blandning av de sex tidigare nämnda revolutionerna, samt att dessa 

tillsammans med företagens styrning avgör hur väl företagen kommer att lyckas med sitt 

arbete med TBL. Styrningen av företaget måste på ett tydligt sätt integrera de sju 

revolutionerna i verksamheten och görs detta på ett trovärdigt sätt finns dom bästa 

förutsättningarna för företaget att nå högt satta mål. Företagets ledning bör samtidigt 

förtydliga sin egen del i detta arbete (Elkington, 1999 sid 3-13)  

 

Processen att lyckas med förenandet av ansvarstagande inom TBL kan vara svårt och 

kostsamt för många företag, men Elkington är övertygad om att ett lyckat och ärligt TBL- 

arbete och engagemang lönar sig i slutändan. Han menar att övergången mot en mer hållbar 

kapitalism, som idag sker i vårt samhälle, är den mest komplexa revolutionen och den måste 

tas itu med, för den är samtidigt nödvändig och går inte att undkomma (Elkington, 1999 sid 2). 

 

4.4. Kort sammanfattning av de ovannämnda tolkningarna av CSR 
Avsnitten om företagsetik, Carrolls pyramid samt Elkingtons TBL redogörs för olika synsätt 

av CSR, som kan hjälpa företag att tolka innebörden av begreppet. Dessa behöver inte 

användas separat, utan kan integreras och tillsammans bidra till att företag hittar en egen 

definition av begreppet. Att företag fastställer en företagsetik är idag vanligt och kan ses som 
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en tolkning av CSR eller som grunden av ett vidare CSR-arbete, därför har företag som 

arbetar med CSR ofta en väldefinierad företagsetik. Carrolls pyramid och Elkingtons TBL är 

två tolkningar av CSR som båda poängterar den viktiga betydelsen av företags etiska 

ansvartaganden. De anser att företagen måste ta ett ökat etiskt ansvar för att kunna 

vinstmaximera sina verksamheter, då samhället alltmer efterfrågar ett ökat etiskt 

ansvarstagade utöver vad lagen kräver.  

 

Carroll och Elkington beskriver på olika sätt hur företag kan öka sin lönsamhet genom att ta 

ett ökat ansvarstagande gentemot samhället. Båda dessa tolkningar av CSR innebär att företag 

måste integrera det ekonomiska ansvartagandet med ett ökat socialt, miljömässigt och etiskt 

ansvar, vilket antas generera en ekonomisk vinst för företaget samt leda till en mer hållbar 

utveckling för samhället. Resultatet av dessa tolkningar kan därför ses som relativt lika trots 

att Carroll och Elkington lägger fram olika teorier för hur detta resultat ska kunna uppnås. 

Elkington väger till skillnad från Carroll även in historiska aspekter i sin tolkning av CSR, 

vilket kan ge ett tydligare perspektiv på hur synen på företagsansvar förändrats över tiden. 

Nästa avsnitt ägnas därför åt framväxten av CSR genom ett historiskt perspektiv.  

 

5. Företagens sociala ansvarstagande genom ett historiskt 

perspektiv  
5.1. Hur har CSR växt fram i västvärlden? 
Debatten kring företagens sociala ansvarstagande har i stort sett existerat så länge det funnits 

företag, ända sedan industrialiseringen, och denna debatt har historiska rötter i alla delar av 

världen (Grafström et al. 2008. sid. 27,28.) Denna debatt har alltid varit aktuell då företag 

genom historien ständigt haft en enorm påverkan på samhället. Denna påverkan såg dock 

olika ut på olika platser beroende på företagens storlek, sysselsättning och geografiska läge.  

 

Från 1600-talet fram till mitten på 1800-talet såg situationen i västvärlden ut ungefär som den 

gör i många u-länder idag, dvs. ett företag sysselsatte en hel ort eller by och bidrog samtidigt 

ekonomiskt eller praktiskt till samhället genom boende, sjukvård, idrottsplatser och 

undervisning (Grafström et al. 2008. sid. 28). Detta i utbyte mot att de anställda var lojala mot 

företaget och underordnade sig en viss hierarki (Borglund et al 2009. sid. 39). I Sverige 

kallades denna samhällsstruktur för brukssamhällen och var dominerande i de flesta länder i 

västvärlden fram till industrialiseringen (Borglund et al 2009. sid. 39). Strukturen för 

brukssamhällena levde kvar länge, främst i många småorter och på geografiskt avlägsna 
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platser och övergavs snabbast i de större städerna. På de flesta platser, där flera industrier och 

verkstäder etablerade sig, hade företagen ofta inte ett lika utvecklat samhällsansvar och i takt 

med att industrialiseringen och urbaniseringen ökade övergavs samhällsstrukturen för 

brukssamhällena och företagens sociala ansvarstagande minskade mer och mer.  

 

Företagens främsta uppgift kom mer och mer att handla om ett ekonomiskt ansvarstagande 

gentemot samhället och detta innebar att företagen hela tiden skulle effektivisera sin 

verksamhet för att öka den ekonomiska avkastningen till aktieägarna. Genom denna strävan 

skulle även den största ekonomiska samhällsnyttan uppnås samt en ökad välfärd. Företagens 

ansvar gentemot andra intressenter, förutom aktieägarna, minskade oerhört vilket ledde till 

försämrade konsekvenser för både arbetarna i fabrikerna och för miljön.   

 

Från mitten av 1900-talet förbättrades dock arbetarnas situation i samhället genom ökade 

juridiska rättigheter och framväxten av fackföreningar (Borglund et al 2009. sid. 39). 

Fackföreningarna stred för arbetarnas rättigheter till bättre arbetsvillkor, så som högre löner, 

kortare arbetsdagar och förbättrad arbetssäkerhet. Samhället och fackföreningarna stod på ena 

sidan av denna ständiga kamp och företagen på den andra sidan. Under denna tid skapades 

därför en maktfördelning i samhället kring företagandet och dess konsekvenser. Genom att 

betala skatter och avgifter till staten, kan man säga att företagen, köpte sig fria från sitt 

samhällsansvar. Företagen såg sig endast ansvariga att agera inom lagens juridiska gränser 

och tog inget socialt eller miljömässigt ansvar utöver detta, då detta ansågs tillhöra statens 

skyldigheter. 

 

Den amerikanska ekonomen Milton Friedman (1912-2006) hade en mycket central roll i 

diskussionen om företagens sociala ansvarstagande och citeras därför ofta i dessa 

sammanhang. Friedman ansåg att företagsledningar och styrelser, som beslutade om att 

ekonomiskt satsa på välgörenhet och mer socialt anpassade åtgärder som var dyrare än de 

normala åtgärderna, egentligen ägnade sig åt stöld. Han menade att de stal från ägarna som 

kunde ha fått en högre utdelning, stal från kunderna som kunde ha fått billigare produkter och 

tjänster, samt stal från de anställda som kunde ha fått högre löner (Brytting, 1998. sida 16). 

Dessa tankar sägs Friedman ha sammanfattat i det kända citatet; 

 

” The Business of business is business” 
                                                                                                    ( Brytting, 1999. sid. 16) 
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Detta synsätt kan härledas ända från 1700-talet, från den liberalistiske ekonomen Adam Smith 

vars kända ekonomiska teori menade att marknaden styrs av en osynlig hand. Smith 

influerade Friedman och de har båda påverkat många efterkommande ekonomer. De ansåg 

båda att människan och företagen borde tillåtas agera friare på marknaden och genom en 

minskad kontroll och reglering av staten, skulle både människan och företagens strävan efter 

egenvinning och vinstmaximering leda till en självreglerande marknad samt till störst nytta 

för samhället. Denna syn som framför allt såg företagens ansvar i monetära termer menade att 

företagens ansvar främst handlade om att erbjuda samhället produkter och tjänster, erbjuda 

allmänheten jobb, samt att betala ut löner och skatter och på så vis verka för ett bättre 

samhälle. Detta synsätt lever fortfarande kvar idag och har många talesmän bland annat den 

brittiske professorn David Henderson, tidigare chefsekonom över OECD, är en sann 

förespråkare. Henderson (2005) anser att företag alltid bör agera ansvarfullt men att ett ökat 

socialt ansvartagande inte bör integreras i företagens ansvarsområden. Han menar, precis som 

Friedman, att företagens främsta uppgift är att vinstmaximera sin verksamhet och att 

företagens uppgift är att vara motorn i den ekonomiska utvecklingen som leder till en ökad 

välfärd. Detta är syftet med företagande som har lett våra samhällen till det välstånd vi har 

idag, att bromsa denna utveckling genom att tvinga företagen till ett ökat ansvarstagande 

skulle därmed också innebära att utvecklingen bromsas, enligt Henderson (Henderson, 2005).   

 

Denna ekonomiska och ganska mekaniska syn på företagande, som fortlöpte under hela 1900-

talet och fram tills idag, ledde framförallt till en ökad ekonomisk sysselsättning i samhället, 

men även till ökade negativa konsekvenser för miljön. Negativa effekter i naturen uppstår ofta 

med en viss fördröjning, då miljön har en naturlig motståndskraft som försöker att återställa 

negativ påverkan. Därför inträffade många miljökatastrofer under 1900-talet då naturen under 

en längre tid försökt att stå emot industrialiseringens destruktiva effekter. Under 1960- och 

70-talet uppdagades därför många ekologiska kollapser, där djur och ekosystem inte längre 

klarade av föroreningar ifrån industrin. Den amerikanska biologen Rachel Carsons bok ”Tyst 

vår”, som utkom år 1963, var en verklig väckarklocka för allmänheten. Boken handlade om 

biomagnifikation av bekämpningsmedel, vilket innebär att farliga ämnen tas upp av mindre 

djur, ackumuleras och att ämnena sedan vandrar upp in näringskedjan och skadar 

toppkonsumenter. Dessa för människan oförutsedda konsekvenser kom enligt Carson att leda 

till en tyst vår, då hon uppmärksammat hur fåglars reproduktionsförmåga skadats av 

bekämpningsmedel. Carsons bok blev mycket omdebatterad och ledde till protester hos 

allmänheten och kom då även att sätta företagens etiska agerande och miljömässiga 

ansvarstagande i centrum. Det ledde till en intensiv debatt kring företagens ansvarstagande, 
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där det traditionella ekonomiska synsättet mot argumenterades av samhälls- och naturvetare 

som både såg ekonomiska och biologiska fördelar med ett ökat ansvartagande.   

 

Idén om att företag bör ta socialt ansvar fick först fotfäste i USA under 1960-talet och spreds 

senare till Asien, Europa och på senare år även till Afrika och Latinamerika (Grafström et al. 

2008 sid.16). Att utvecklingen började i USA har inte bara med Carsons bok att göra utan 

påverkades av flera andra författare, ekologer, miljöaktivister och andra välansedda personer 

(Jamison 2003. sid. 71). Det ökade informationsflödet i samhället, genom radio, tv och 

tidningar ledde även till en ökande miljömedvetenhet, då artiklar och program som berörde 

miljöproblematiken uppmärksammades i hemmen på ett helt nytt sätt (Jamison, 2003. sid. 71). 

Samhällskritiken mot företagens ohållbara verksamheter ledde även till den organiserade 

miljöaktivismens etablering och till bildandet av flera NGOs, som t.ex. Greenpeace, Friends 

of the Earth och WWF. Under denna tid inleddes den period som allmänt kom att kallas för 

”gröna vågen”, där människor som tröttnat på samhällets ohållbara utveckling sökte sig bort 

från städerna. Dessa tankar om en grön ideologi ledde under 1960- och 70-talet till skapandet 

av en grönare politisk inriktning, där miljöpolitik blev en stor del av agendan.  

  

Även på den internationella politiska arenan började miljöproblemen och våra samhällens 

resursslösande, ohållbara utveckling att uppmärksammas. OECD:s rapport ”Science, Growth 

and Society”, 1971, FN-konferensen i Stockholm, 1972, Montrealprotokollet och 

Brundtlandrapporten 1987, Rio-konferensen och Agenda 21, 1992, Kyotoprotokollet, 1997, 

och Global Compact, 1999, är alla exempel på politiska initiativ som ökat debatten kring 

företagens ansvar och som satt press på företagen till ett ökat socialt ansvartagande.  
 

 

5.2 Medias påverkan på företagen  
En annan faktor som bidragit till den ökande diskussionen kring företagsansvar är även de 

otaliga företagsskandaler, som uppdagades under slutet av 1990-talet. Medias roll och makt 

hade i och med det ökade informationsflödet börjat växa i samhället, då informationen blev 

mera lättillgänglig för allmänheten, genom tv, tidningar, radio och internet. NGOs som 

tillsammans med media rapporterade om företagsskandaler, fick enorm uppmärksamhet i 

samhället. För flera NGOs blev den mediala arenan en plats där stora kampanjer för viktiga 

frågor ofta genomdrevs och fick stor genomslagskraft. Media blev ett verktyg för att försöka 

påverka allmänhetens och företagens agerande, vilket många gånger också lyckades då 

allmänheten protesterade och bojkottade företag som tvingades till att bli mer ansvarstagande 
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(Waddock et al 2002).  Många uppmärksammade företagsskandaler ledde till ett ökat intresse 

hos allmänheten samt till ett ifrågasättande av företagens etiska värderingar och ageranden. 

Mediala skandaler inom både oljeindustrin och inom detaljhandeln ledde till att dessa 

branscher tidigt började med satsningar inom CSR och har lett till att många företag inom 

dessa branscher idag tar socialt ansvarstagande på största allvar (Grafström et al 2008. sid. 43). 

Inom oljeindustrin minns vi bland annat Shells planerade djuphavsdumpning av 

oljeplattformen Brent Spar och Lundin Petroleum som anklagades för brott mot FN- 

konventioner i Sudan (Grafström et al 2008. sid.44). Inom detaljhandeln har både Nike och 

H&M vid flertalet tillfällen blivit anklagade för att inte ha tillräcklig kontroll över sina 

leverantörskedjor och för att företagen inte tar ett tillräckligt ansvar vad gäller både arbetarna 

och miljön i produktionsländerna. Andra skandaler som fått enorm medial uppmärksamhet är 

bland annat den amerikanska energijätten Enron och det amerikanska telecombolaget 

Worldcoms konkurser som skedde under år 1999 efter att olagliga verksamheter inom 

bolagen uppdagats. Två år senare drabbades även Sverige av en enorm företagsskandal, 

genom den mycket kritiserade Skandiaaffären (Grafström et al 2008. sid.17).  

 

Media har haft och har än idag, en stor roll då det gäller att dokumentera och offentliggöra 

företags verksamheter både nationellt och internationellt. Den ökade spridningen samt den 

ökade lättillgängligheten av information i samhället, har påverkat företag till att arbeta mer 

långsiktigt hållbart, vare sig de vill eller inte (Löhman & Steinholtz, 2003, sida?). Men 

mediaindustrin verkar inte bara granskande för nyhetsstoffets värde utan arbetar också 

analyserande för att tillfredsställa miljarder intressenter runt om i världen. Medias makt och 

möjlighet att sätt press på företagen är enorm och har lett till många positiva konsekvenser, 

men denna makt är inte alltid till intressenternas fördel (Borglund et al. 2009 sid. 33).  
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Här följer två exempel på hur medias makt påverkat företags sociala ansvarstagande: 

 

Exempel 1.  Shell och Brent Spar-skandalen 

En av många omtalade kampanjer som Greenpeace genomdrivit och som fått stor genomslagskraft, är kampanjen 

mot företaget Shells hantering av oljeplattformen Brent Spar. Denna oljeplattform hade använts i Nordsjön i 

ungefär femton år och skulle avvecklas under slutet av år 1995. Shell undersökte med hjälp av flertalet forskare 

hur oljeplattformen på bästa sätt skulle avvecklas och efter många undersökningar visade resultatet att en 

dumpning av oljeplattformen till havs vara det bästa alternativet. Dumpningen skulle ske där den ämnade göra så 

lite skada som möjligt på de marina ekosystemen, enligt forskarna, samt att dumpningen visade sig vara den 

mest kostnadseffektiva lösningen. Shell fick klartecken från den brittiska regeringen och innan beslutet 

klubbades igenom, utfäste regeringen en tidsfrist på två månader, inom vilken allmänheten, organisationer eller 

andra nationer kunde komma med invändningar. Men då inga protester eller andra synpunkter noterades 

klubbades förslaget igenom och Shell fick godkänt för att fortskrida med projektet. Konflikten kring Brent Spar 

startade två veckor efter att tidsfristen om invändningar från den brittiska regeringen hade gått ut, då Greenpeace 

valde att ockupera oljeplattformen. Denna protest fick enorm medial uppmärksamhet och ledde till att flera andra 

organisationer och nationer (bl.a. Tyskland, Holland, Danmark, Belgien, Island) också började protestera. De 

nationella protesterna ledde i sin tur till att EU antog en resolution mot dumpningen av Brent Spar, vilket satte 

ytterliggare press på Shell. Den enorma våg av motstånd som Greenpeace startat visade sig även hos allmänheten 

som bojkottade Shells produkter i flera länder. Under juni 1995 rapporterades att Shell hade förlorat 50 % av sin 

försäljning av olja i Tyskland, men också stora delar av sin försäljning i Danmark och Holland. Bojkotten ledde 

också till att Shell förlorade många upphandlingar och blev på så vis också bojkottade av sina underleverantörer.  

Den 20 juni 1996 beslutade Shell att dra tillbaka beslutet och dumpningen av Brent Spar, trots att den blivit 

godkänd på alla nationella instanser (Grolin, 1998).  

”Brent spar-affären” fick Shell att ompröva sina värderingar och ageranden och företaget bestämde sig för att se 

över och förändra sin verksamhet. Denna förändringsprocess handlade till stor del om att Shell började 

ifrågasätta sitt grundläggande sätt att driva affärer, men även företagets organisation, struktur samt vision. Shells 

ihärdiga arbete för att öka sin trovärdighet och förbättra sitt rykte resulterade år 1998 i rapporten ”Profits & 

principles – does there have to be a choice?”. Rapporten redovisade nio områden inom vilka Shell ville öka sitt 

engagemang och ansvarstagande. År 1999 kom rapporten ”people, planet & profits” som beskrev hur företaget 

ytterliggare ville utöka sina sociala och miljömässiga ansvarstaganden samt bli ledande inom dessa 

ansvarsområden inom sin bransch (http://www.business2000.ie/pdf/pdf_3/shell_3rd_ed.pdf./20090501). Shells 

långsiktiga arbete inom CSR-området har idag gjort företaget till ett av de ledande företagen i världen inom CSR 

och företaget har blivit ett föredöme för många andra företag (Löhman & Steinholtz. 2004 sid. 113). 

 
 

 

Bildtext: Bilden visar en av Greenpeace båtar på 

väg ut till oljeplattformen Brent spar.  

(http://www.greenpeace.org./20090419). 

 



 21

 

 

Exempel 2. Enron-skandalen 

Under slutet av 1990-talet hyllades den amerikanska energijätten Enron dagligen i media och utsågs sex år i rad 

av Fortune Magazine till det mest innovativa företaget i världen. Men det visade sig att företaget var en bluff; 

ledningen var korrupt och fifflade med bokföringen, företaget överträdde flera energilagar samt att bolagets aktie 

var kraftigt övervärderad. Företaget hade även en tydligt utarbetat uppförandekod, som i själva verket inte 

följdes.  Enron gick tillslut i konkurs, vilket ledde till en ekonomisk förlust för tiotusentals amerikaner, då många 

förlorade jobbet samt förlorade pengar då aktien dök. I denna skandal hade även media ett stort ansvar, då både 

nyhetsprogram, artiklar och magasin hyllade företaget. Media underblåste och förstorade förväntningarna på 

Enron, utan att noggrant granska hur det egentligen låg till, vilket ledde till en bubbla på marknaden (Borglund et 

al. 2009 sida 52).  

 

Från det mediala perspektivet är det enkelt att förstå hur viktigt det är för företag att vara 

ärliga och trovärdiga i sina teoretiska mål och i sina pratiska handlingar. Att backa upp ord 

med handlingar är A och O, för utan trovärdighet kommer företagen att tappa förtroende från 

intressenterna. Det är varken enkelt eller billigt för företag att bygga upp trovärdighet 

gentemot sina intressenter men att satsa på ett hållbart arbete är betydligt billigare jämfört 

med de enorma kostnader och minskade intäkter som en framtida skandal kan medföra. Att 

bygga upp ett förtroende kan göras genom en definition av olika områden som företaget vill 

att trovärdigheten ska grundas på. Att ha en tydlig företagsetik, uttalade mål samt en klar 

strategi för hur företaget ska nå sin vision, är alla exempel på områden som kan väntas skapa 

förtroende.  

 

5.3. Kort sammanfattning av framväxten av CSR 
Från mitten på 1900-talet ökade spridningen och lättillgängligheten av information genom 

olika medier vilket innebar en ökad kontroll och granskning av företagens verksamheter runt 

om i världen. Många företag blev ertappade med oetiska aktiviteter och blev centrum för ett 

enormt medialt fokus som fick negativa konsekvenser för dessa företags verksamheter.  Under 

samma period började även miljörörelsen att växa fram och flera NGOs grundades. Dessa 

samarbetade ofta med media och avslöjade flera stora företagsskandaler, där man försökte 

påverka allmänheten och företagens ageranden. Allmänhetens konsumentmakt över företagen 

blev också tydligare under denna period då allmänna protester och bojkotter ledde till stora 

ekonomiska förluster för företagen och som slutligen tvingade företagen till att förändra sitt 

agerande. På den politiska arena skedde även förändringar där internationella organisationer 

och makthavare började inse betydelsen av att integrera ekonomi, samhälle och miljö i den 

fortsatta samhällsutvecklingen. Stockholmskonferensen, Riokonferensen, Agenda 21 och 
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Global Compact är alla exempel på initiativ till att internationellt vidga ansvarstagandet inom 

företagsvärlden.  

För att sammanfatta detta avsnitt är det viktigt att komma ihåg att främst fyra faktorer bidragit 

till framväxten av CSR. Dessa faktorer är:  
• Media 

• NGOs  

• Allmänheten 

• Politiken 

 

Det finns dock fler faktorer som bidragit till framväxten av CSR, men dessa fyra 

huvudområden är de som har haft den största inverkan till att synen på företagandet 

förändrats. Från ett mera traditionellt synsätt som varit dominerande genom historien, har 

dessa fyra faktorer påverkat företagen till att ta ett större socialt ansvarstagande. Från att 

företagen förr endast såg sitt samhällsansvar i ekonomiska termer, anser många företag idag 

att deras ansvarsområden sträcker sig betydligt längre än så och att företagen har ett globalt 

ansvar gentemot både människor, samhället och miljön. 

 

6. Hur tolkar och arbetar företag idag med CSR? 
6.1. En redogörelse av klädföretagen Odd Molly och WeSCs tolkningar 

av CSR 
Då det inte finns någon entydig definition av CSR är det upp till varje företag att tolka och 

definiera vad som menas med detta begrepp. Detta avsnitt innehåller en redogörelse av 

klädföretagen Odd Molly och WeSCs egna tolkningar av CSR för att ge förståelse för hur det 

faktiskt ser ut i verkligheten då företag försöker arbeta med ett ökat socialt ansvarstagande.  

Informationen om företagen kommer från Swedwatchs rapport ”Den blinda klädimporten”, 

som är författad av Maria Engvall på Swedwatch och publicerades år 2008 (refereras därför 

till Engvall, 2008). Övrig information kommer från företagens hemsidor samt från mail-

interjuver med ansvariga på företagen.  

 

6.2 Odd Molly  
Odd Molly grundades år 2002 och är ett svenskt klädföretag som designar, marknadsför och 

säljer kläder för kvinnor. Företaget var vid etableringen främst inriktat på tillverkningen av 

kläder, men idag innefattar produktionen även försäljning av accessoarer och skönhetsvård. 

Idag säljs Odd Molly-produkter hos över 1500 återförsäljare i både konceptbutiker och 
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varuhus i 36 länder. Företaget har idag 36 anställda och en omsättning på cirka 268 MSEK (år 

2008). (www.oddmolly.com/ 20090501). 

Då informationen från Swedwatchs rapport och från Odd Mollys hemsida inte gav en helt klar 

bild av företagets CSR-arbete kontaktades även företaget via mail där produktchefen Kristin 

Roos medverkade i en kort intervju, där hon även bifogade företagets uppförandekod som inte 

finns upplagd på hemsidan.  

 

6.3 Odd Mollys tolkning av CSR 
På Odd Molly är ansvarsfördelningen kring företagets sociala ansvarstagande uppdelat på 

flera anställda, enligt Roos, då företaget anser sig vara för litet för att en person ska kunna 

arbeta enbart med detta område. Ansvaret ligger främst hos produktchefen som ansvarar för 

design och produktionsavdelningarna, men arbetet med socialt ansvarstagande återfinns både 

”uppåt” och ”nedåt” i företagsledet, hos ledningen, styrelsen samt hos inköparna. På Odd 

Molly utgår CSR-arbete utifrån en uppförandekod som innehåller flera olika sociala och 

miljömässiga krav som ställs på företagets underleverantörer. Uppförandekoden finns dock 

inte upplagd på Odd Mollys hemsida, då företaget hellre arbetar ”i det tysta” med sitt sociala 

engagemang, enligt Roos. Uppförandekoden är baserad på flera FN-konventioner som bland 

annat barnkonventionen och ILO:s konventioner rörande arbetsrätt.  

Odd Mollys uppförandekod innehåller krav inom nio olika områden: 
 Leverantörerna ska följa den nationella lagstiftningen 

 Förbud mot barnarbete 

 Arbetsförhållandena i fabrikerna ska vara säkra 

 Arbetarnas rättigheter ska följas 

 Arbetarnas löner och arbetstimmar 

 Förhållanden i fabrikerna ska vara rena och säkra 

 Leverantörerna ska följa den nationella miljölagstiftningen 

 Leverantörerna ska även följa den kemikalielista som sammanställts 

 Odd Molly och leverantörernas samarbete ska baseras på tillit och förtroende 

 

 (Odd Molly, code_ of_ conduct.pdf, 2008) 

 

Att uppförandekoden uppfylls av Odd Mollys underleverantörer är ett krav ifrån företaget för 

att ett samarbete ska kunna ingås. Uppförandekoden kompletteras även av en 

kemikalieförteckning som listar alla de ämnen företaget förbjuder i sin produktion samt i sina 
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produkter. Denna lista är baserad på Textilimportörernas2 samt REACHs3 rekommendationer 

och måste också ratificeras av leverantörerna vid ett eventuellt samarbete.   

 

Odd Molly har ingen miljöpolicy, så företagets miljömässiga ansvarstagande ryms inom 

uppförandekodens miljökrav. Uppförandekodens punkt angående miljöhänsyn består av en 

sammanfattande mening;  

 

“All our suppliers must comply with all the applicable environmental laws and regulations 

in the country of the operation.” 
                                                                           (Odd Molly, code_of_conduct.pdf, 2008) 

 

Fritt översatt menas att alla företagets leverantörer måste följa alla gällande miljölagar och 

bestämmelser inom landet för verksamheten. Odd Molly kontrollerar dock endast att sina 

huvudleverantörer uppfyller miljökraven och sedan är det huvudleverantörens ansvar att se till 

så att dennes underleverantörer även uppfyller kraven (Engvall, 2008. sid. 25.).  

 

Odd Molly har inga egna fabriker, utan företaget designar kläder som sedan köps som färdiga 

slutprodukter från fabriker i Indien, Kina, Marocko och Turkiet, samt från flertalet länder i 

Europa (Engvall, 2008. sid. 25). Enligt Roos sker kontroller av fabrikerna och produktionen 

årligen av företaget själva, genom besök av ett team från design och produktionsavdelningen. 

Teamet går igenom uppförandekoden och avgör hur väl leverantören uppfyller kraven;  infrias 

inte kraven kan företaget när som helst avsluta samarbete och stoppa beställda ordrar. Roos 

berättar också att företaget idag inte utför några kontroller genom en oberoende tredje part, 

men att man är just nu inne i en process där beslut om detta ska tas. Då Odd Molly expanderar 

och behovet av fler leverantörer ökar vill företaget även öka nivån för fabrikskontrollerna och 

på företaget diskuteras därför om en eventuell anslutning till internationella initiativ eller 

branschorganisationer, som genomför oberoende kontroller. 

 

När det kommer till materialval har företaget valt att inte skapa någon eko-linje, utan har 

istället valt att satsa på material som har en mindre miljöbelastning, så som siden och ull 

istället för bomull (Engvall, 2008. sid. 24). Företaget vill försöka satsa på en miljöanpassad 

                                                 
2 Textilimportörerna är en branschorganisation som tillsammans med experter tagit fram en kemikalielista över 
förbjudna och farliga ämnen som inte bör förekomma i kläder och skor importerade till Sverige. Substitut för 
dessa ämnen föreslås även i denna lista (http://www.textileimporters.se/pdf/ReGuide.PDF/22090511) 
3 REACH är förkortningen för Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals och är EU:s förordning 
gällande kemikalier. REACH trädde i kraft år 2007 och är en kompromiss till tidigare EG-förordning på 
kemikalieområdet (www. regeringen.se/20090511) 
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helhet istället för att bara satsa på vissa miljömärkta plagg, vilket ofta bara är ett 

marknadsföringsknep enligt Odd Molly (Engvall, 2008. sid. 24).  

 

6.4 WeSC  
We are the Superlative Conspericy, WeSC, grundades år 2000 och är ett svenskt klädföretag 

som, enligt hemsidan, riktar sig till ”intellektuella slackers”. WeSC producerar både kläder 

och accessoarer och målgruppen för företaget är både killar och tjejer. På sin hemsida skriver 

företaget att målet med verksamheten är att bli världsledande inom tillverkningen av 

streetkläder. Idag säljs WeSCs produkter i 22 länder och företaget har över 1500 återförsäljare 

samt 13 konceptbutiker.  Företaget har även 55 anställda och hade under år 2008 en 

omsättning på över 200 MSEK (www.wesc.com/ 20090501).  

Även detta avsnitt har baserats på Swedwatchs rapport samt på information ifrån företagets 

hemsida. Övrig information kommer från WeSCs design- och produktchef Rickard 

Josephson, som medverkat i en kort mail-intervju.  

 

6.5 WeSCs tolkning av CSR 
För att försöka förstå hur WeSC ser på sitt sociala ansvarstagande finns företagets 

uppförandekod upplagd på hemsidan, dock inte deras miljöpolicy. Genom mail-intervjun 

kunde dock miljöpolicyn tillhandahållas, samt mer information kring företagets syn på sitt 

sociala ansvarstagande, vilket ger en ökad förståelse för WeSCs tolkning av CSR. På WeSC 

anses det vara en självklarhet att arbeta med frågor rörande socialt ansvarstagande, enligt 

Josephson, och engagemanget hos företaget avspeglar sig i hela verksamheten, både i 

företagets agerande samt i varumärket (WeSC, miljöpolicy, 2008. /20090510). Anledningen till 

att miljöpolicyn eller övrig information kring detta engagemang inte finns tillgänglig på 

hemsidan, är enligt Josephson, att företaget inte vill ge utrymme för spekulationer kring 

företagets arbete med CSR innan det finns ett officiellt bolagsdokument om detta. Josephson 

berättar även att företaget för tillfället håller på med en omarbetning av sitt CSR-arbete och 

därför kommer informationen kring detta arbete endast att förmedlas tillfälligt innan en färdig 

plan med tydliga målsättningar för arbetet är fastställd. Företaget har valt att än så länge 

arbeta ”i det tysta”, men har insett värdet av att förmedla sitt sociala ansvarstagande och 

därför kommer resultatet att redovisas offentligt så fort det är klart.   

 

Ansvaret för WeSCs CSR-arbete ligger främst hos två befattningar inom företaget, på design- 

och produktchefen, samt produktutvecklaren. Ingen av dessa arbetar heltid med CSR, utan 

detta är en integrerad del av deras ansvarsområden, berättar Josephson. Enligt WeSCs 
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hemsida arbetar företaget med sitt sociala och miljömässiga ansvarstagande efter en 

uppförandekod som är baserad på FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och 

barnarbete, samt ILO:s konventioner rörande arbetsrätt. WeSCs uppförandekod riktar sig till 

dess underleverantörer och består av krav inom nio områden; 
• Arbetarnas löner och förmåner 

• Arbetarnas arbetstimmar 

• Förbud mot barnarbete 

• Arbetarnas rätt till facklig anslutning och kollektiv förhandling 

• Förbud mot tvångsarbete samt mot fysiska och psykiska hot 

• Förbud mot diskriminering 

• Förhållandena i fabrikerna ska vara hälsosamma och säkra 

• Miljöhänsyn 

• Leverantörerna ska följa den nationella lagstiftningen samt lokal och internationell standard 

 
                                                                      (www.wesc.com, code_of_conduct.pdf, 2008. /20090504) 

                         

Uppförandekoden sammanfattar företagets sociala och miljömässiga ansvarstaganden och är 

formulerade som krav till företagets underleverantörer. Koden kompletteras även av en 

kemilkalielista sammansatt med hjälp av riktlinjer från Textilimportörerna och även denna 

lista måste godkännas av underleverantörerna för att ett samarbete ska kunna etableras 

(www.wesc.com, code_of_conduct.pdf, 2008. /20090504).  

 

WeSC har sedan år 2008 en miljöpolicy, ”WeSCs ställningstagande i frågor angående miljön 

och mänskliga rättigheter”, som utvecklar och förtydligar företagets miljömässiga och sociala 

ansvarstaganden. Policyn har sammanställts av företagets design- och produktchef och 

redogör för företagets ställningstaganden gentemot människor, djur och miljö. Genom att 

välja bättre produktionstekniker som utgår från en japansk standard, som enligt WeSC innebär 

hårdare regler kan företaget nå en miljövänligare produktion (WeSC, Miljöpolicy, 2008. 

/20090510). Genom hårdare krav på miljövänligare produktionsmetoder, krav på vattenrening, 

krav på avfalls- och kemikaliehantering, samt genom köp av utsläppsrätter som 

klimatkompensation för transporter (WeSC, miljöpolicy, 2008. /20090510) vill företaget 

minska sin miljöbelastning så mycket som möjligt (Engvall, 2008. sid. 28.). Även genom 

genomtänkta materialval, där företaget väljer bort material som t.ex. merinoull och päls, anser 

sig företaget också kunna öka sitt sociala ansvarstagande. Miljöpolicyn redogör även för 

företagets uppförandekod, samt hur underleverantörernas arbete kontrolleras och granskas. 

Policyn innehåller även en redogörelse för företagets samarbete med olika 
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branschorganisationer som t.ex. Kemikaliegruppen4 och NICE5, samt vad syftet med dessa 

organisationers verksamheter innebär.   

 

WeSC har inga egna fabriker och den största delen av företagets produkter importeras från 

producenter i främst Portugal, men även ifrån Kina, Bangladesh och Indien (Engvall, 2008. 

sid. 28.). WeSC genomför själva kontroller, samt använder sig av oberoende agenter för att 

regelbundet granska fabrikerna, för att kunna säkerställa att leverantörerna lever upp till 

kraven i uppförandekoden (WeSC, miljöpolicy, 2008) Uppfyller en fabrik inte kraven får 

leverantören en möjlighet att åtgärda bristerna, men sker detta vid upprepade tillfällen 

kommer WeSC att överväga att avsluta samarbetet. Detta har dock inte varit något problem 

med någon av företagets leverantörer (WeSC, miljöpolicy, 2008).   

 

I framtiden vill WeSC gå med i BSCI6 eller Fair Wear7 och idag pågår därför en diskussion 

kring detta på företaget. Men för en eventuell sammanslutning till dessa organisationer måste 

företaget se över sin verksamhet och sina mål, för att analysera om företaget kan leva upp till 

dessa organisationers krav inom området för socialt och miljömässigt ansvarstagande 

(Engvall, 2008. sid. 28.). Företaget har också som ambition att under år 2009/2010 utöka 

produktionen av den tidigare lanserade ekologiska kollektionen med ännu fler produkter 

(WeSC, miljöpolicy, 2008).   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Kemikaliegruppen är en organisation som är till för att ge professionellt stöd åt medlemsföretagen gällande 
kemikalie- och miljörelaterade frågor. Organisationen är till för att hjälpa medlemmarna med utbildning samt 
skapa verktyg som kan hjälpa företaget i sin dagliga verksamhet (http://extra.ivf.se/kemi/. 20090518) 
5  
6 BSCI står för Business Social Compliance Initiative och är en organisation som vänder sig till alla branscher 
för att förbättra kontrollen och insynen över företags leverantörskedjor. Organisationen vill standardisera 
företags CSR-arbete genom att införa en allmängiltig uppförandekod och ett allmänt övervakningssystem i 
Europa, vilket skulle förenkla för företagen i framtiden, enligt BSCI 
(http://www.bscieu.com/index.php?id=2011. /20090512) 
7 Fair Wear eller Fair Wear Foundation som denna organisation även kallas, är en Holländsk icke-vinstdrivande 
organisation som arbetar för att företag inom textilindustrin ska gå samman och anta en gemensam 
uppförandekod. Syftet med organisationen är att skapa bättre sociala- och miljömässiga förhållanden i 
textilfabriker världen över 
(http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Faktadokument/guide_miljomarkning_textil.
pdf./20090512). 
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7. Analys och diskussion  
I inledningsfasen av denna uppsats, då jag försökte hitta information om CSR i böcker, 

tidskrifter, samt på internet, trodde jag att jag skulle hitta källor med ett mera 

tvärvetenskapligt synsätt av detta begrepp, eftersom CSR innebär att företag integrerar 

områdena för socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande. Då jag sökte information 

hittade jag mängder av böcker och artiklar, men främst från den ekonomiska disciplinen, inom 

vilken debatten kring CSR till största del handlar om ett ställningstagande för eller emot CSR 

som idé. Jag trodde att det skulle vara lättare att hitta information där natur- och 

samhällsvetenskapliga forskare tillsammans studerat hur företags CSR-arbete minskade 

belastningen på miljön och att detta kunde styrkas genom undersökningar och mätningar, men 

så blev alltså inte fallet och därför fick uppsatsen en mer företagsekonomisk utgångspunkt än 

tänkt. Att det finns en mängd andra begrepp som används synonymt med CSR kan vara en av 

förklaringarna till att jag främst hittade ekonomiska källor. Begreppet CSR kan vara vanligast 

inom denna disciplin, medan något av begreppets synonymer kanske är vanligare inom 

naturvetenskapen.  

 

Frågor som dykt upp under arbetets gång är, varför det finns så många ekonomiska artiklar 

och böcker skrivna om CSR och varför det är ett så otroligt omdebatterat ämne? Svaren på 

dessa frågor är inte heller helt enkla, men jag skulle påstå att debatten har sitt ursprung i två 

problemområden.  

 

Den första svårigheten är att människor ser olika på företagsansvar och att den traditionella 

synen ända fram tills idag styrts av ett synsätt som endast sett företagens ansvar i ekonomiska 

termer. Motviljan till att förändra detta synsätt har framförallt kommit från företagen själva då 

ett ökat social ansvarstagande och ett aktivt arbete för att vinstmaximera sin verksamhet 

upplevs som två motpoler som inte går att förena. Många anser att ett ökat socialt och 

miljömässigt ansvarstagande skulle innebära ökade kostnader för företaget, vilket antas 

resultera i en mindre ekonomisk vinst. Problemet med detta resonemang är att ett ökat 

ansvarstagande också genererar en vinst, men som inte bara går tillbaka till det enskilda 

företaget utan även sprids över hela samhället, samt att den vinst som ett CSR-arbete medför 

inte alltid går att mäta i pengar.  
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Det andra problemet som bidragit till debatten kring CSR har sin grund i att begreppet inte har 

någon entydig definition och därför tolkas fritt av utövaren. Frågan kring vad som egentligen 

menas med CSR upptar därför en stor del av debatten, där olika aktörer t.ex. ekonomer, 

företagsledare och NGOs försöker få klarhet kring detta problem. Att skapa en definition av 

CSR som är globalt gångbar, från nord till syd och från öst till väst, är inte en lätt uppgift, då 

alla länder har olika kulturer och olika syn på etik och moraliska värderingar. Att begreppet 

CSR inte har någon definition, kan förmodas ha både positiva och negativa aspekter för 

företagen. Fördelen är att företagen själva kan bestämma vad som ska rymmas inom 

begreppet och därefter kan utforma en egen strategi och egna mål som är skräddarsydda för 

den egna verksamheten. En negativ aspekt, av att CSR har en så mångtydig innebörd, är att 

om företagen själva inte kan enas kring en definition av begreppet, hur ska då företagen kunna 

kommunicera sitt CSR-arbete till sina intressenter så att de verkligen förstår innebörden av 

detta arbete? Ett annat problem, som uppstår kring svårigheten att definiera CSR, är att 

företag kan arbeta på olika ambitionsnivåer med sitt ansvarstagande. Då det inte finns några 

regler eller riktlinjer för hur ett bra CSR-arbete bör fortgå finns det mindre engagerade företag 

som ”åker snålskjuts” på andra företags engagemang, genom att båda företagen kan benämna 

sitt arbete som CSR, vilket kan få det passivare företaget att verka mer engagerat än vad det 

egentligen är.   

 

Synen på företagens sociala ansvartagande började debatteras redan under mitten av 1900-

talet och den har fram tills idag påverkat stora delar av allmänheten till en förändrad syn på 

företagens ansvarsroll i samhället. Detta innebär att det idag finns ett ökat intresse hos 

allmänheten kring denna diskussion, där många efterfrågar ett vidare och långsiktigare 

ansvarstagande hos företagen. Att företag idag arbetar med ett ökat ansvarstagande beror på 

fler olika orsaker, främst på grund av påtryckningar från samhället som skett inom tre 

huvudområden:  
• Den ökade informationsspridningen i världen som har ökat insynen i företagens verksamheter. 

• Intressenternas ökade krav om mer insikt av hur varor och tjänster har producerats. 

• Politiska krav om långsiktigt företagande för ett mer hållbart samhälle. 

 

Studien indikerar att de flesta företags CSR-arbete således inte påbörjats av egen vilja, då 

företag är drivna av ett vinstmaximerande egenintresse som tidigare inte inkluderade ett 

socialt ansvarstagande. Idag har dock synen på företagens ansvarstagande börjat förändras 

och detta främst av konsekvensetiska skäl, då företagen insett att det även finns 

konkurrensfördelar med ett ökat socialt engagemang.  
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Hur företagen tolkar sitt sociala ansvarstagande påverkas ofta av ett etiskt synsätt som 

återfinns främst inom den normativa etiken och detta synsätts resonemang är både 

konsekvensetiska och pliktetiska. Företag arbetar idag med bland annat miljöpolicys, 

uppförandekoder, certifieringar och hållbarhetsredovisningar, som alla är en del av ett 

företags CSR-arbete. Dessa verktyg används främst av konsekvensetiska skäl, eftersom 

företag vill verka förtroendeingivande och därmed få konkurrensfördelar på marknaden. Men 

det finns även pliktetiska argument till varför företag arbetar med CSR, t.ex. att alla 

människor har ett lika värde och därför bör behandlas lika, samt att företag är skyldiga att 

alltid följa den gällande lagstiftningen i det landet där företaget är verksamt. Dessa 

resonemang återfinns bland annat i FN:s internationella konventioner, vilka har ratificerats av 

länder över hela världen och som påverkar företagens verksamheter. Det pliktetiska synsättet 

kan tydligt urskiljas i både Odd Molly och WeSCs uppförandekoder som baseras på en 

grundsyn om människans lika värde, samt företagets plikt att alltid följa de nationella lagar 

som berör verksamheten. Men det finns även problem kring detta resonemang då många 

företag, så även Odd Molly och WeSC, väljer att lägga produktionen i länder där den 

nationella lagstiftningen inte är lika hård som den i väst. Och det är just kring detta problem 

företag idag behöver kliva in och öka sitt eget ansvarstagande och ställa hårdare krav på sina 

underleverantörer. Kraven från dessa företag borde därför vara att underleverantörerna ska 

leva upp till lika hårda krav som i västvärlden. Detta är dock väldigt svårt att genomföra i 

verkligheten, eftersom många u-länder varken har de resurser eller den lagstiftning som krävs 

för att en total kontroll och insyn i företagens verksamheter ska vara möjlig. 
 

Avsnittet som redogör för Odd Molly och WeSCs tolkningar av CSR har tydliggjort hur 

företag idag väljer att arbeta med ett ökat socialt ansvarstagande ”i det tysta”, utan att 

kommunicera detta till allmänheten. Odd Molly väljer att inte lägga upp sin uppförandekod på 

sin hemsida, medan WeSC väljer att inte lägga upp sin miljöpolicy. WeSC har i detta fall varit 

något ”modigare” och lagt upp sin uppförandekod som går att hitta under länken för 

företagets bolagsstyrning, men företagets design- och produktchef medger dock att företaget 

avser att arbeta med CSR efter denna ”tysta” strategi. Då företag idag redovisar sitt CSR-

arbete öppet riskerar företaget att få en medial uppmärksamhet som oftast handlar om att hitta 

brister i detta arbete, då det är väldigt sällan som media faktiskt berömmer företag för sitt 

ökade ansvarstagande. Att företag idag väljer att arbeta på detta sätt, kan ha att göra med 

rädslan för att få medialt fokus, rädslan för att bli granskad och att det ska leda till negativa 

konsekvenser för verksamheten. Företag redogör därför hellre, för vilka mål och vilken vision 
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företaget strävar efter, än redovisar konkreta data från verksamheten, då tydliga mål lättare 

skapar en positiv reflektion av företagets ambitioner. Men strategin att arbeta ”i det tysta”, 

tror jag, kan leda till ett bristande förtroende för företagen, när de inte meddelar offentligt hur 

de arbetar med det sociala ansvartagandet i sin verksamhet. Det kan också verka som om 

företagen inte bryr sig om detta ansvarstagande, trots att de kanske sedan länge arbetat aktivt 

med CSR som en integrerad del av verksamheten. Att företag inte redovisar sitt sociala och 

miljömässiga engagemang kan även leda till att företaget blir mindre konkurrenskraftigt om 

blivande kunder eller ägare istället väljer andra företag som arbetar mer öppet med CSR. 

 

Enligt WeSC och Odd Mollys uppförandekoder, såg företagen väldigt lika på sina sociala 

ställningstaganden, men skilde sig på punkten för det miljömässiga ansvarstagandet. WeSC 

har en mer utvecklad miljöhänsyn vilket även tydliggjordes då företaget sammanställt en 

miljöpolicy. Varför företagens sociala ansvartaganden är mer utvecklade än de miljömässiga 

kan bero på flera anledningar, t.ex. att sociala frågor uppmärksammats mer i samhället och 

har debatterats betydligt längre genom historien än företagens ansvar gentemot miljön eller att 

företagen prioriterar det sociala ansvarstagandet i sitt CSR-arbete.  

 

Genom att ha studerat både Carrolls och Elkingtons personliga tolkningar av CSR, samt både 

Odd Molly och WeSCs tolkningar av begreppet, är det enkelt att förstå att CSR betyder olika 

saker för olika människor och företag. Då det inte finns några generella riktlinjer eller 

verktyg, för hur ett CSR-arbete bör utföras, är det upp till var och en att hitta sin egen väg. 

Genom att använda Carrolls och Elkingtons tolkningar som ett ramverk kan företagen själva 

definiera begreppet och försöka skapa sig en egen strategi för att verksamheten ska bli mer 

hållbar.  

 

Det finns inga snabba lösningar eller genvägar för hur ett bra CSR-arbete ska kunna uppnås 

och därför vill jag avslutningsvis belysa att detta arbete bör ske på ett engagerat, uppriktigt 

och förtroendeingivande sätt. Denna trovärdighet kan byggas på flera olika områden, genom 

exempelvis hög kompetens inom verksamheten, ett genuint engagemang och genom att 

regelbundet redovisa sitt arbete öppet. En öppen dokumentation och en ärlig kommunikation 

med berörda intressenter, där företaget arbetar för att ständigt utvecklas och förbättras, är de 

viktigaste beståndsdelarna inom CSR, som kan göra företaget till en attraktivare arbetsgivare 

samt ge företaget ett starkare varumärke, vilket i sin tur kan ge företaget konkurrensfördelar.  
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8.Slutsatser 
Denna studie som genomförts genom en kvalitativ metod, där syftet med studien har varit att 

ge en historisk tillbakablick över framväxten av CSR, försöka undersöka begreppets 

mångbottnade betydelse samt redogöra för två företags tolkningar av begreppet. Detta har inte 

varit en lätt uppgift, då debatten kring företags social ansvarstagande är väldigt djup och 

intensiv och det har därför varit svårt att sammanfatta och tolka innebörden av CSR. För att 

kunna svara på studiens syfte, anser jag att framförallt att tre huvudområden varit viktiga att 

urskilja som alla ger ett vidare perspektiv i denna debatt samt ökar förståelsen av CSR. Dessa 

huvudområden är: 
• Synen på företagsansvar har börjat förändras, vilket beror på påtryckningar ifrån främst media, 

allmänheten, NGOs och politiken. 

• CSR saknar definition vilket gör begreppet svår tolkat och kritiserat.  

• En del företag väljer att arbeta ”i det tysta” med CSR, då det finns en rädsla för att få negativt 

medialt fokus.  

 

Att synen på företagens ansvarstagande dominerats av ett synsätt som traditionellt sett inte 

innebär att företag tar ett ökat socialt ansvar, är viktigt att känna till för att kunna förstå 

framväxten av CSR. Begreppet CSR har idag många motståndare som fortfarande vidhåller 

att företagens ansvar gentemot samhället är av främst ekonomisk karaktär och att CSR 

innebär att den ekonomiska utvecklingen bromsas. Men det traditionella synsättet har dock 

kommit att vidgas under senare år då påtryckningar från olika aktörer i samhället mer eller 

mindre tvingat företagen till ett ökat socialt ansvarstagande. CSR blev således en strategi för 

företagen att öka sin trovärdighet gentemot dessa aktörer, genom att integrera ett socialt, 

miljömässigt och etiskt ansvarstagande i den dagliga verksamheten. Detta arbete är dock inte 

en lätt uppgift för företagen att genomföra, då begreppet CSR är svårtolkat och inte har någon 

entydig definition. Därför är det upp till varje enskilt företag att definiera sitt ansvarsområde 

och sedan försöka införliva dessa med verksamhetens strategi. Företagen Odd Molly och 

WeSC har båda liknande CSR-arbeten som innebär att företagen upprättat uppförandekoder 

samt att WeSC infört en miljöpolicy. Båda företagen har valt att arbeta ”i det tysta” med detta 

arbete, då jag tror att det finns en rädsla för att få ett negativt medialt fokus vid en mer öppen 

redovisning. Jag tror dock att denna strategi är missgynnsam, då en ökad öppenhet kan leda 

till ett större förtroende hos allmänheten. Att företagen redovisar mer av sina verksamheter, 

tycker jag ökar CSR-arbetets trovärdighet samt ger intrycket av att företaget inte har något att 
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dölja, därför anser jag att trovärdighet och öppenhet är två nyckelord för ett lyckat CSR-

arbete.   
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