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”Vi måste välja mellan en global marknad som drivs av kalkyleringar om kortsiktig vinst eller 
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Förord 

Efter en termin av hårt arbete med uppsatsen, har vi nu kommit fram till slutet av 

uppsatsarbetet. Under studiens gång har vi mött ett flertal motgångar och svårigheter, trots 

detta har det varit en lärorik, intressant och rolig tid tillsammans. Med hänsyn till detta vill vi 

tacka de personer som har bidragit till genomförandet av uppsatsen. Till att börja med vill 

rikta ett stort tack till respondenterna som tog sin tid att medverka och bidrog till att vi kunde 

genomföra undersökningen. Vidare vill vi även tacka vår handledare, Cheick Wagué, för 

värdefull vägledning under studiens gång. Slutligen vill vi även tacka opponenterna för deras 

kritiska granskning av uppsatsen. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur svenska dagligvaruföretag arbetar med CSR 

internationellt. Studien strävade även efter att undersöka vilka möjligheter och svårigheter 

som förekommer, samt vilka intressenter som ligger till grund för företagens CSR 

engagemang. Den teoretiska referensramen är bestående av befintliga internationella CSR 

riktlinjer från OECD och FN, Carrolls CSR pyramid och trestegsmodell samt Freemans 

intressentteori. Vidare valde vi att genomföra en kvalitativ forskning, där fyra djupgående 

intervjuer genomfördes med representanter från Axfood, Löfbergs Lila, Oriflame samt CSR 

Sweden.  

Studiens slutsats påvisade att företagens CSR arbete är strukturerat på liknande sätt oberoende 

av marknad. Möjligheter som uppstår är att CSR attraherar och behåller arbetskraft, skapar ett 

gott rykte för varumärken samt medför att arbetsförhållanden, levnadsstandard och miljö 

förbättras. Svårigheter är däremot komplexiteten i att kunna kontrollera varje 

samarbetspartner samt hantera skillnader i språk, lagar och kultur länder emellan. Slutligen 

finns det ett flertal intressenter som motiverar företag till att arbeta med CSR, varav 

aktieägare anses vara viktigast.  

 

 

Nyckelord: Corporate Social Responsibility, CSR, ansvarsfullt företagande, hållbarhet, 

dagligvaruhandeln, intressenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The purpose of this study was to investigate how Swedish retail companies work with CSR 

internationally.The study also sought to explore the opportunities and challenges that exist, 

and the stakeholders that motivate companies CSR commitment.The theoretical framework is 

composed of international CSR guidelines of the OECD and the UN, Carroll's CSR pyramid 

and three-stage model and Freeman's stakeholder theory. Furthermore a qualitative research 

approach was applied where four in-depth interviews were conducted with representatives 

from Axfood, Löfbergs Lila, Oriflame and CSR Sweden.  

Finally, the study demonstrated the conclusion that the companies CSR strategies are 

structured in a similar way regardless of the market. CSR attract and retain workers, create a 

good reputation for brands and results in working conditions, living standards and 

environmental improvements. Difficulties, however, are the complexity of being able to 

control each partner and manage differences in language, laws and culture between countries. 

Finally there are a number of stakeholders that motivate companies to work with CSR, of 

which shareholders are considered the most important. 

 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, CSR, sustainability, retail, stakeholders 
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Begreppsdefinitioner  

Corporate Social Responsibility Att företag, på eget initiativ, aktivt engagerar sig i 

samhällsutvecklingen.
1
 

Individual Social Responsibility Med detta menas att individer tar ett samhällsenligt 

ansvar för den påverkan som de har på samhället.  

Ansvarsfullt företagande En svensk översättning av begreppet Corporate 

Social Responsibility. 

Code of Conduct Är riktlinjer för hur ett företag ska bedriva sin 

verksamhet på ett etiskt, ekonomiskt och 

miljömässigt sätt. 
2
 

Uppförandekod En svensk översättning av begreppet Code of 

Conduct.  

Hållbara produkter Med hållbara produkter syftas det på ekologiska och 

certifierade produkter.  

Hållbar utveckling En utveckling som tillgodoser dagens och framtidens 

behov med utgångspunkt av ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter.
3
   

Dagligvaruföretag Med detta menas företag som arbetar inom eller som 

har en direkt koppling till dagligvaruhandeln.

   

Intressenter Med intressenter menas dem som presenteras i 

Freemans intressentteori.  

 

Konsumentbeteende  Konsumenters agerande vid konsumtionsbesluten. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 www.csrsweden.se 
2
 www.csrguiden.se 

3
 www.regeringen.se 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet kommer ämnets bakgrund att introduceras följt av 

problemdiskussionen för att ge en uppfattning om vad som kommer att undersökas. Detta 

kommer att följas upp av ämnets frågeställningar, syfte och avgränsningar. Slutligen 

presenteras uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Corporate Social Responsibility, CSR, har existerat i flera hundra år. Trots detta har 

uppfattningen och debatterna beträffande CSR tilltagit under de två senaste decennierna. 

Anledningen till att uppmärksamheten kring CSR har tilltagit är den ökade medvetenheten om 

att globalisering spridit samt ökat fördelar och nackdelar av ekonomiskt utvecklande runt om i 

världen. I och med att handelsbarriärer reduceras, industriella investeringar globaliseras och 

regeringar runt om i världen upplever ett avtagande makthavande, kan frågor som beträffar 

hållbar produktion, arbetsmiljö med mera inte antas bli en ”global norm”, inte heller kan 

dessa frågor avgöras helt på marknaden (Visser & Tolhurst, 2010). Det är främst av denna 

anledning som CSR Europe bildades år 1995 i Bryssel, där syftet med organisationen är att 

vägleda företag med deras internationella CSR arbete.
4
 

Syftet med CSR, eller ansvarsfullt företagande som det vanligtvis översätts till på svenska, är 

att företag skall agera ansvarsfullt för den påverkan som verksamheten kan ha på samhällen 

med utgångspunkt från ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt avseende. Det ekonomiska 

ansvaret är att företag skapar lönsamhet, upprätthåller god affärsetik och uppvisar avkastning 

till ägarna. I det sociala ansvaret belyses faktorer som jämnställdhet, arbetarnas rättigheter och 

samhällsengagemang. Slutligen innefattar den miljömässiga aspekten företags ansvar för 

verksamhetens miljöpåverkan på samhället (Grankvist, 2012). Utöver detta bör det betonas att 

CSR är ett dynamiskt begrepp, då uppfattningen av ansvarsfullt företagande varierar konstant 

på grund av reformerade krav från omvärlden. Begreppet om vad som är ansvarsfullt 

företagande och arbetet med CSR varierar i hög utsträckning mellan olika kontinenter, men 

även mellan länder inom samma kontinent. Detta försvårarar CSR arbetet för svenska företag 

som är verksamma i ett flertal länder (Grafström et. al, 2010). 

Den första framstående debatten kring CSR startade i USA år 1950, det var i samma veva som 

många stora företag gick från att vara ägda av familjer till att bli aktieägda företag med aktier 

som gick att handla på börsen. Den centrala delen av debatten i detta sammanhang var 

huruvida företag skulle sträva efter att endast tillgodose intresset hos aktieägarna, eller även 

intresset hos samhället? Nobelpristagaren Milton Friedman argumenterade för att företag 

enbart ska agera efter ägarnas intresse, varvid ägarnas intresse är att maximera värdet på 

aktierna och/eller mängden utdelning, och av den anledningen borde de ekonomiska målen ha 

störst betydelse. Friedmans argumentation belystes i hans artikel, the social responsibility of 

business is to increase its profits and nothing else (Friedman, 1970). Hans argumentation 

sträcker sig dock flera decennier tillbaka och kan därför inte relateras helt till dagens 

företagande.
5
 

1.2 Problemdiskussion 

I dagens samhälle är det väsentligt att företag, både nationella och internationella, tar hänsyn 

till CSR då det är en faktor som har en betydande inverkan på företag och deras ekonomi. 

                                                           
4 www.csrsweden.se 
5
 www.aktiespararna.se 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Per%20Grankvist&fromproduct=true
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Tidigare företagsskandaler, däribland Enron skandalen i slutet på 90-talet och H&M som år 

2012 kritiserades för förekommande av massvimningar i verksamhetens fabriker i Kambodja
6
,
 

är konkreta bevis på hur företags oetiska och ansvarslösa handlande påverkar det globala 

samhället, aktieägare, anställda, kunder samt småföretagare på ett destruktivt förfarande 

(Cacioppe et. al, 2008) (Grafström et. al, 2008). Det är på grund av förekommande 

företagsskandaler som allt fler ideella organisationer och medier granskar om och hur 

världens företag agerar ansvarsfullt ur ett etiskt perspektiv (Gamerschlag et. al, 2011). Detta i 

förbindelse med ökade påtryckningar från samhällets intressenter om att företag ska 

expandera samt prioritera CSR arbetet i högre utsträckning (Mittal et. al, 2008).  

 

Globalisering samt andra sociopolitiska faktorer har förändrat det sätt som samhällen är 

styrda. Ett flertal regeringar är tveksamma till att införa striktare regler för företag i rädsla av 

att förlora sysselsättning samt skatteintäkter, då företag väljer att flytta verksamheten till mer 

företagsvänliga länder. En del företag är dessutom verksamma i utvecklingsländer där de 

oftast möter odemokratiska regeringar, eller regeringar som är motvilliga alternativt 

oförmögna att implementera regleringar som gynnar samhällets utveckling (Crane et. al, 

2008). 

Ett flertal internationella företag använder utvecklingsländer som deras källa till billiga 

råvaror och billig arbetskraft, men i dessa utvecklingsländer kan det dock förekomma 

aktiviteter som ett CSR arbete ämnar motarbeta. Dessa aktiviteter är allt från korruption till 

låg standard på arbetsförhållanden och miljöskydd. Den största utmaningen för företag när de 

ställs inför sådana omständigheter ligger i att bedriva sin verksamhet på ett förfarande som 

skulle anses vara socialt ansvarsfullt i deras hemländer (Ibid). Inställningen till CSR skiljer 

sig kontinenter och länder emellan, varför det kan vara komplext för svenska globala företag 

att säkerställa att deras fabriker, leverantörer och övriga samarbetspartners i den globala 

värdekedjan tar ett samhällsansvar enligt verksamhetens riktlinjer och normer (Crane et. al, 

2008). Detta är en väsentlig aspekt som kan vara problematisk för svenska företag då det 

direkt påverkar deras CSR arbete, eftersom att deras internationella affärspartners inom den 

globala värdekedjan kan skada och förstöra företagets position i samhället.
7
 

 

Företagens handlingssätt beträffande CSR på den internationella marknaden är en omfattande 

och problematiskt process att lyckas genomföra. Förutsättningar och krav från länder samt 

kontinenter varierar i betydande omfång. Utöver detta är CSR processen även problematisk då 

det saknas en universell definition av fenomenet, vilket medför att företag har en egen 

definition som de arbetar utifrån. Med hänsyn till detta blir CSR arbetet problematiskt och 

komplext för internationella företag, eftersom uppfattningen, CSR konceptet samt arbetet 

avviker mellan företag ur både ett internationellt och nationellt perspektiv (Hopkins, 2009). 

Ett internationellt företag måste förvalta verksamhetens ekonomiska ansvar till aktieägarna, 

följa samhällets juridiska lagar och förordningar samt agera ansvarsfullt enligt kraven från 

verksamhetens intressenter. Dock kan dessa förpliktelser medföra problem och konflikter, 

eftersom kraven varierar beroende på länder som företag är verksamma inom samtidigt som 

förutsättningar förändras med tiden, vilket gör det svårt för företag att tillgodose alla 

intressenter i det globala samhället (Lawrence et. al, 2005). Intressenter är en betydelsefull 

grupp för företag, detta ur både en affärsetisk och företagsetisk synvinkel. Anledningen är att 

intressenterna möjliggör det för företag att kunna överleva och konkurrera långsiktigt. 

Problematiken med intressenterna i detta sammanhang är att deras krav på företagens CSR 

                                                           
6
 www.fairtradecenter.se 

7
 www.regeringen.se 

http://www.fairtradecenter.se/
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arbete ständigt varierar samt avviker, och av den anledningen är processen att lyckas 

tillgodose samtliga intressenter samtidigt komplex för företagen. Utöver detta betonade Adam 

Smith att det är viktigt att företagen ser till att deras CSR åtaganden inte kränker intressenter 

som företagen inte prioriterar i lika hög utsträckning (Brown & Forster, 2013).  Ett 

framgångsrikt företag är dock det företag som hittar tillvägagångssätt att bemöta 

problematiskt ansvar och som utvecklar strategier utifrån detta (Lawrence et. al, 2005). De 

företag som tillämpar CSR som ett strategiskt hjälpmedel har i syfte att uppnå legitimitet som 

kan medföra fördelar för deras verksamhet (Godson, 2009). Det är väsentligt att företagens 

CSR engagemang kommuniceras på korrekt sätt och är genomförbara, eftersom att 

intressenters krav kommer att tillta och av den anledningen är det väsentligt att företag infriar 

sina förpliktelser (Grafström et. al, 2008). 

 

Det ställs krav från ideella organisationer, media och politiker om att företag ska ta ett 

samhällsansvar. Det finns dock ännu en intressegrupp som ställer detta krav på företag. 

Dagens konsumenter kräver allt mer att företag skall ha ett aktivt CSR engagemang samtidigt 

som företag ska värna om det globala samhället, men studier visar dock att det finns ett stort 

gap mellan konsumenters intresse av CSR och CSR arbetets faktiska påverkan på 

konsumentbeteendet (Öberseder et. al, 2011). Utöver detta perspektiv är CSR problematiskt 

för konsumenter eftersom de omedvetet kan få betala ett högre pris när de konsumerar varor 

från företag som vidtar CSR åtgärder. Anledningen till detta beror på att de flesta CSR 

åtgärder som företag vidtar är kostsamma, vilket i sin tur medför att de måste återfå utgifterna 

och detta görs vanligtvis genom att öka priset (Lawrence et. al, 2005). 

Med hänsyn till den pågående debatten och det globala medieintresset kring ansvarsfullt 

företagande, fann vi det intressant att studera CSR i ett närmre avseende. Företag kan inte 

tillgodose ett flertal intressenter samtidigt eftersom kraven skiljer sig, företagen måste välja 

den intressent som de betraktar vara väsentligast. Utöver detta skiljer sig förutsättningar 

länder emellan, vilket kan försvåra CSR arbetet då företag ställs inför utmaningen att bedriva 

verksamheten på ett sätt som betraktas vara ansvarsfullt företagande i deras hemländer. 

Utöver detta visar tidigare forskning att konsumenter kräver av företag att arbeta med CSR. 

Trots det stora konsumentintresset visar forskningen även att hållbara produkter inom 

dagligvaruhandeln inte konsumeras enligt företagens förväntan (Öberseder et. al, 2011). 

1.3 Frågeställningar 

Med hänsyn till problemdiskussionen har följande frågeställningar sammanställts:  

 

 Vilken intressent motiverar svenska företag till att arbeta med CSR och hur arbetar de 

med detta på den internationella marknaden?  

 

 Vilka möjligheter och svårigheter möter svenska företag på den internationella 

marknaden när de arbetar med CSR? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilken intressent som motiverar svenska dagligvaruföretag 

till att arbeta med CSR. Studien strävar även efter att undersöka hur företagen arbetar 

internationellt med CSR samt vilka möjligheter och svårigheter som kan förekomma.  
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1.5 Avgränsningar 

Hänsyn kommer inte tas till företag utanför dagligvaruhandeln, då dessa inte berör 

konsumenters köpbeteende i samma utsträckning samt kommer ämnet inte att studeras ur ett 

konsumentperspektiv. 
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1.6 Disposition 

 

 

 

 

Kapitel 1: 
Inledning 

• I det inledande kapitlet introduceras ämnets bakgrund följt av 
problemdiskussionen för att ge läsaren en uppfattning om vad som kommer 
att undersökas. Detta kommer att följas upp av ämnets frågeställningar, 
syfte samt avgränsning. 

Kaptiel 2: 
Teori 

• I detta kapitel kommer studiens teoretiska referensram att presenteras och 
beskrivas. Detta kommer att följas upp av en redogörelse och 
sammanfattning av den tidigare forskningen..  

Kapitel 3: 
Metod  

• Metoddelen kommer att bestå av en genomgående redogörelse av studiens 
vetenskapliga synsätt samt motivera valda metoder. Därefter beskrivs 
studiens urvalsprocess, källkritik, genomförandet av undersökningen och 
datainsamling. Detta för att slutligen presentera studiens validitet samt 
reliabilitet. 

Kapitel 4: 
Empiri 

• I empirikapitlet redovisas den data som insamlats från intervjuerna 
tillsammans med en kort redogörelse av respektive företag och intervjuad 
respondent. Underlaget i empirikapitlet kommer att ligga till grund för 
analysarbetet i nästkommande kapitel.       

Kapitel 5: 
Analys 

• Analyskapitlet avser att analysera svaren från föregående kapitel med 
datamaterialet och egna tankar som grund, samt ge svar på studies syfte 
genom att koppla datamaterialet till den teoretiska referensramen och den 
tidigare forskningen. Analysarbetet leder slutligen till att studiens 
frågeställningar besvaras i det sista kapitlet.  

Kapitel 6: 
Slutsats 

• I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser med utgångspunkt 
från syftet och frågeställningarna. Därefter presenteras förslag till vidare 
studier samt metodkritik. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer studiens teoretiska referensram att presenteras och beskrivas. Detta 

kommer att följas upp av en redogörelse och sammanfattning av den tidigare forskningen för 

att belysa tidigare betydelsefulla och intressanta resultat. 

2.1 Definition av Corporate Social Responsibility 

Det finns ett flertal olika definitioner av begreppet Corporate Social Responsibility, CSR, där 

variationen och uppfattningen kring begreppet skiljer sig åt. Det existerar tusentals artiklar 

och rapporter om CSR från akademiker, företag, media, samt ett flertal böcker och tidningar 

som berör ämnet; sist men inte minst finns det även miljontals internetsidor som behandlar 

ämnet från ett flertal olika infallsvinklar. Keith Davis, forskare och författare, beskrev CSR 

som; ”företagens hänsyn och svar på frågor utanför de ekonomiska, tekniska och juridiska 

kraven inom företaget”. Ett par år senare definierade dock forskaren Archie Carroll begreppet 

så att det inkluderade alla de aspekter som Davis bortsåg ifrån. Definitionen lyder; ”det 

sociala ansvarstagandet omfattar de ekonomiska, juridiska och etiska förväntningar som 

samhället har vid en given tidpunkt på företag”. Carrolls definition av begreppet är den mest 

citerade, trots detta pågår det mycket debatter kring denna definition (Crane et. al, 2008). 

CSR Sweden definierar Corporate Social Responsibility som:  

 

“Att företag, på eget initiativ, aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR 

arbete stärker företagets relationer med såväl anställda som kunder och ägare – och 

dessutom tillväxten och lönsamheten” 

CSR Sweden
8
 

I denna studie har författarna valt att använda sig utav CSR Swedens definition, där 

författarna anser att företag aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen genom anpassning av 

etiskt, ekonomiskt, miljömässigt, legalt och filantropiskt ansvar.  

2.2 CSR-riktlinjer 
 

Arbetet kring Corporate Social Responsibility medför att svenska företag måste följa de 

ramverk, riktlinjer, certifieringar och standarder som förekommer. Dessa riktlinjer är 

internationellt orienterade och framtagna av världsomfattande organisationer som bedriver 

frågor inom CSR. Syftet med framtagandet av dessa riktlinjer och ramverk är att reducera 

företags negativa påverkan på samhället och miljön. Organisationer som arbetar med CSR ur 

ett internationellt perspektiv är OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling) och FN. Med hänsyn till detta uppmanar regeringen svenska internationella 

företag att tillämpa OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact.9
 

2.2.1 OECD:s riktlinjer för multinationella företag 

Riktlinjerna är regeringens rekommendationer till multinationella företag där målsättningen är 

att säkerställa att multinationella företagsverksamheter överensstämmer med regeringens 

politik. Målsättningen är även att uppmuntra multinationella företag till att positivt bidra till 

                                                           
8
 www.csrsweden.se 

9 www.regeringen.se 

http://www.regeringen.se/
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den ekonomiska tillväxten, miljöutvecklingen och den sociala utvecklingen. Dock är dessa 

riktlinjer frivilliga och talar endast om hur affärsverksamheter kan bedrivas ansvarsfullt och 

förenligt med internationella lagar och standarder. De företag som ansluter sig till OECD gör 

dock ett obligatoriskt åtagande att tillämpa OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
10

 
 

2.2.2 FN:s Global Compact 

 

Global Compact, GC, är en strategisk policy framtagen av FN för internationella företag. 

Dessa företag har inriktat sin verksamhet och sina strategier efter de 10 principer som 

behandlar områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Genom att 

vara engagerad i dessa områden bidrar det till att den globala ekonomin och samhället 

gynnas.
11

 

2.2.3 Kritik mot FN:s Global Compact& OECD:s riktlinjer för multinationella företag 
 

Alliance for a Corporate-Free UN har kritiserat Global Compact, de anser att systemet är 

nödvändigt för samhällets utveckling, men betonar att utan en övervakning och 

handlingsdugliga regler kan inte GC hålla företagen engagerade i CSR arbetet. Alliansen 

menar även att företag kan missbruka GC:s system genom att påstå att de arbetar med CSR 

varvid arbetet i själva verket inte är genomsyrat i företagets verksamhet. En del företag påstår 

med andra ord att de engagerar sig i CSR frågor för att erhålla en högre lönsamhet istället för 

att värna om samhällets välbefinnande.  

Akademiker och sociala aktivister konstaterar att GC i synnerhet handlar om legitimerade 

maktförhållanden i syfte att försöka göra etiska och legala företagsaffärer istället för att rikta 

in sig på samhällsutvecklingen. Av den anledningen menar de att det kan få konsekvenser för 

den ekonomiska utvecklingen, konkurrenskraften och företagslönsamheten.  

 

Forskarna Jens Martens & Penelope Simons kritiserar Global Compact för systemets brister, 

faktorer som inte beskyddas och tas hänsyn till. De betonar att Global Compact borde arbeta 

med ett flertal väsentliga faktorer för att öka systemets betydelse för det globala samhället. 

Den centrala delen av kritiken i detta sammanhang är att GC, men även OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag, är ytterligare system som bygger på självreglerande styrning. 

Systemen saknar ett juridiskt bindande krav som skulle medföra att de två organisationerna 

skulle få ut mer av systemets riktlinjer. Ett system som kontrollerar företagsbeteende och 

arbetet kring CSR anser kritiker vara nödvändigt. Slutligen betonas det att systemens riktlinjer 

är minimala standardskrav på företag, samt att dessa redan är djupt förankrade i många 

nationers lagstiftningar och regelverk (Knight & Smith, 2008)( Hägg, 1984). 

 

Kritiken mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag har förekommit i betydande 

omfång sedan flera årtionden. Forskaren Claes Hägg betonar att riktlinjerna kan medföra 

konflikter och problem i företagens uppsatta målsättningar. Företag är allt för beroende av 

samarbetspartners och dotterbolag vars engagemang i riktlinjerna eventuellt inte är 

överensstämmande med företagens och därav uppstår oenigheter samt problem i arbetet 

(Hägg, 1984). 

 

En annan faktor som OECD:s riktlinjer fått erhålla kritik för är systemets struktur. Stephen 

Tully (2001) menar att systemet och riktlinjerna är formade i synnerhet för stora 

multinationella företag. Detta eftersom små och medelstora företag har svårt att arbeta i 

                                                           
10

 www.oecd.org 
11

 www.unglobalcompact.org 
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samma utsträckning med riktlinjerna samt att de inte kan lägga ned samma mängd resurser för 

att motverka faktorer som de arbetar mot (Tully, 2001). 

Hägg (1984) tillägger även att företag kan bemöta problem i arbetet kring OECD:s riktlinjer i 

värdlandet, då riktlinjerna kan komma att inte överensstämma med värdlandets värderingar 

och visioner för hur ett företag ska styras. Företagen i sin tur kan avfärda värdlandets 

arbetssätt vilket kan skapa problem (Hägg, 1984). 

2.3 Archie Carrolls CSR-pyramid 
 

Ett företags ansvarsområden delade Carroll in i fyra nivåer; ekonomiskt,  

juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar. Utifrån dessa nivåer skapades en pyramid, där den 

ekonomiska nivån utgör grunden för pyramiden. Företag förväntas följa de lagar och regler 

som råder, och utföra sina arbeten inom ramarna för vad som är juridiskt acceptabelt, av den 

anledningen är nästa steg inom pyramiden det juridiska ansvaret. Därpå följer företagens 

etiska ansvar, det vill säga ansvaret om att göra vad som är rätt och rättvist samt minimera 

skador på intressenter. Slutligen följer det filantropiska ansvaret, detta är samhällets 

förväntningar på att företag ska vara goda samhällsmedborgare. Carroll menade att 

pyramidens beståndsdelar har sitt ursprung i rådande lagar, värderingar och normer som finns 

inom ett samhälle. Företagen bör därför anpassa sitt CSR arbete utefter denna pyramid för att 

accepteras.  

 

Trots att de olika ansvarsområdena har separerats från varandra, är dem inte oberoende av 

varandra. En separering mellan de olika områdena hjälper företag att urskilja vilka 

komponenter och skyldigheter som finns inom varje ansvar. Det mest kritiska inom samspelet 

mellan de olika ansvaren är relationen mellan det ekonomiska ansvaret och resterande 

ansvarsområden. En traditionalist skulle upptäcka en konflikt mellan ett företags 

lönsamhetsmotiv och företagets oro för samhället. Viktigt att betona dock att detta endast är 

en grov förenkling av hur företag kan och bör bedriva beslut (Crane et. al, 2008). 

Figur 1 

 
 

Källa: Archie Carrolls CSR-pyramid, egen översättning. 

 

 

 

 

Filantropiskt ansvar 

Var en god samhällsmedborgare 

Förbättra livskvaliten 

Etiskt ansvar 

Var etisk 

Obligation att göra vad som är rätt, 
rättvist och skäligt. Undvika skada 

 
Juridiskt ansvar 

Följ lagen.  

Lagen är samhällets kodifiering av rätt och fel. 
Spela efter spelets regler 

 

Ekonomiskt ansvar  

Var lönsam. 

 Den grund som alla vilar på 
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2.3.1 Ekonomiskt ansvar 

Ekonomiskt ansvar innebär att företag skall producera efterfrågade varor och tjänster till ett 

rimligt pris. Företagen ska minimera kostnader samtidigt som de ska tillhandahålla det som 

efterfrågas på marknaden. Det ekonomiska ansvaret förvandlades dock till en föreställning om 

att enbart generera maximala vinster, och har varit bestående sedan dess. Enligt Carroll är alla 

andra företagsansvar baserade på det ekonomiska ansvaret, eftersom utan den blir de andra 

endast överväganden (Carroll, 1991). 

Tabell 1 

 
Källa: Carrolls tabell, egen översättning 

2.3.2 Juridiskt ansvar 

Ett samhälle förväntar sig inte endast att företag skall arbeta utifrån ett lönsamhetsmotiv, 

företag förväntas även följa de lagar och förordningar som skapats av federala, statliga och 

lokala myndigheter. Som en uppfyllelse mellan det ”kontrakt” som skapas mellan företag och 

samhällen, skall företag uppnå deras ekonomiska mål inom lagens ramar. Om företag 

förhåller sig till dessa lagar och regler kan de undkomma sanktioner.  

Tabell 2 

 

Källa: Carrolls tabell, egen översättning 

2.3.3 Etiskt ansvar 

Ett etiskt ansvarstagande grundar sig på samhällets normer och värderingar som företag 

förväntas följa trots att dessa inte är tvingande. På ett sätt går det att påstå att etiska 

Beståndsdelar inom ekonomiskt ansvar 

1. Det är viktigt att arbeta på ett sätt som överensstämmer med målet att maximera 

vinst per aktie.  

2. Det är viktigt att engagera sig i att vara så lönsam som möjligt. 

3. Det är viktigt att behålla en stark konkurrensposition.  

4. Det är viktigt att hålla en hög effektivitetsnivå. 

5. Det är viktigt att ett framgångsrikt företag definieras som ett lönsamt sådant.  

Beståndsdelar inom juridiskt ansvar 

1. Det är viktigt att arbeta utifrån ett sätt som anses lämpligt av regering och lag.  

2. Det är viktigt att följa olika federala, statliga och lokala förordningar. 

3. Det är viktigt att vara en laglydig medborgare. 

4. Det är viktigt att ett framgångsrikt företag definieras som ett företag som 

uppfyller sina legala skyldigheter.  

5. Det är viktigt att tillhandahålla varor och tjänster som uppfyller de rättsliga 

minimikraven.  
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värderingar är den drivande kraften bakom mycket skapande av lagar och andra författningar. 

Det är viktigt att etiska ansvarsåtaganden inte påverkar intressenter såsom aktieägare, 

leverantörer, anställda och konsumenter negativt. Det etiska ansvarsåtagandet ska även ske i 

samspel med det juridiska ansvarsåtagandet (Ibid). 

Tabell 3 

 
 

Källa: Carrolls tabell, egen översättning 

2.3.4 Filantropiskt ansvar 

Filantropi innebär att företag ska vara goda företagsmedborgare, genom att engagera sig i 

handlingar eller program som främjar människors välfärd eller goodwill. Filantropi kan 

innebära att företag skänker bidrag till samhällen, konst, skolor och så vidare. Skillnaden 

mellan det filantropiska ansvaret och det etiska är att det förstnämnda inte är förväntat ur ett 

etiskt eller moraliskt perspektiv. Kommuner föredrar att företag bidrar med kapital till bl.a. 

samhällen och skolor, men anser dock inte företag vara oetiska om de inte gör detta (Ibid). 

Tabell 4 

 

Källa: Carrolls tabell, egen översättning 

Beståndsdelar inom etiskt ansvar 

1. Det är viktigt att arbeta utifrån ett sätt som överensstämmer med samhällets 

traditioner och etiska normer.  

2. Det är viktigt att inse och respektera nya eller framväxande etiska/moraliska 

normer i samhället.  

3. Det är viktigt att förhindra att etiska normer äventyras i syfte att uppnå 

företagets mål. 

4. Det är viktigt att ett företag gör det som är moraliskt och etiskt förväntat. 

5. Det är viktigt att inse att ett företags integritet och etiska beteende sträcker sig 

utöver att endast följa lagar och förordningar.  

 

 

Beståndsdelar inom filantropiskt ansvar 

1. Det är viktigt att utföra sitt arbete enligt ett sätt som överensstämmer med 

samhällets filantropiska förväntningar. 

2. Det är viktigt att stödja scenkonst.  

3. Det är viktigt att chefer och anställda deltar i frivilliga och välgörande aktiviteter 

inom deras lokala samhällen.  

4. Det är viktigt att ge stöd till privata och offentliga utbildningsinstitutioner.  

5. Det är viktigt att frivilligt delta i projekt som förbättrar ett samhälles livskvalitet.  
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2.3.5 Kritik mot Carrolls CSR-pyramid 

På senare år har företags samhällsansvar varit ett väldigt debatterande ämne, det finns ännu 

ingen generell uppfattning om vad CSR egentligen är och vad det går ut på (Lin-Hi, 2010). 

Archie Carrolls CSR-pyramid bygger på de fyra ansvarsområdena, ekonomi, juridik, etik och 

filantropi, dessa ska ske i ett samspel med varandra enligt Carroll. Det finns dock kritik mot 

att dessa ansvarsområden kan fungera i ett samspel med varandra, närmre sagt finns det kritik 

mot att det ekonomiska ansvaret och det etiska ansvaret kan samspela ordentligt. Det 

ekonomiska ansvaret är att företag ska vara lönsamma och generera vinst, samtidigt som det 

etiska ansvaret bygger på att företag ska göra vad som är moraliskt och etiskt rätt. Om ett 

företag säljer sina produkter på en marknad där konsumenterna lever på en väldigt begränsad 

privatekonomi, bör företaget även anpassa sig efter detta. Som exempel har en far spenderat 

tjugo cent om dagen på tobak, när denna far får frågan om hans barn någonsin äter ägg, svarar 

han att han inte har råd med det. Ur ett ekonomiskt perspektiv kunde dessa tjugo cents ha 

spenderats på ägg till barnen istället för på tobak. Under dessa omständigheter skulle etiken 

argumentera för att fadern har rätt till att själv avgöra vad han ska spendera sina pengar på, 

däremot vore det fel av tobaksföretagen att marknadsföra och uppmuntra honom till det köpet, 

trots att företagen har ett ekonomiskt ansvar att öka lönsamheten och vinsten (Davidson, 

2009). Kritik har även riktats mot det faktum att det filantropiska ansvaret ingår i CSR 

pyramiden. I sin artikel argumenterar författaren Nick Lin-Hi om att filantropi inte är något 

nytt. Företag har sedan en lång tid tillbaka donerat till välgörenhet och bidragit till att försöka 

göra samhällen bättre. Detta innebär dock inte att företag är ansvarsfulla, han skiljer mellan 

vad som ingår i den dagliga verksamheten och vad som är ansvarsfullt. Lin-Hi menar att ett 

företag inte kan anses vara ansvarsfullt endast på grund av sina filantropiska aktiviteter, när 

samma företag kan lura konsumenter och muta regeringar. En stor donation till ett barnhem 

kompenserar inte för någon form av barnarbete (Lin-Hi, 2010). Utöver den kritik som riktas 

mot CSR pyramiden och dess beståndsdelar, finns det även kritik som riktar sig mot det 

faktum att företag överhuvudtaget har ett ansvarsåtagande. Nationalekonomen Milton 

Friedman argumenterar för att företag inte kan ha ett ansvarsåtagande, då företag är artificiella 

personer. En företagsledare är anställd av företagets ägare, han har ett direkt ansvar gentemot 

sin arbetsgivare. Detta ansvar är att bedriva verksamheten i enlighet med arbetsgivarens 

önskemål, vilket oftast är att generera så mycket kapital som möjligt på ett sätt som 

överensstämmer med de grundläggande reglerna i samhället, både de regler som finns 

reglerade i lagar men även etiska regler. Ansvaret behöver inte alltid vara enligt denna 

definition, men den viktigaste punkten är att företagsledarens främsta ansvar är gentemot 

arbetsgivarna. Friedman menar vidare att företagsledaren är en person med sina egna 

rättigheter och sin egen vilja, och som en egen person kan han ha ett visst ansvar gentemot sin 

familj, vänner, sitt land, sin kommun. Han kan ha en vilja av att skänka en del av sin lön till 

välgörenhet, detta menar Friedman går att kalla för ett socialt ansvar. Vad som är viktigt att ta 

hänsyn till i detta sammanhang är att företagsledaren gör dessa åtaganden utanför arbetet, han 

agerar alltså inte som en agent när han väljer att ta ett socialt ansvar. Han väljer att spendera 

sina egna pengar, och inte företagets pengar. Friedman menar vidare att om det är dessa 

åtaganden som anses vara sociala ansvarsåtaganden, så är det individers sociala 

ansvarsåtaganden och inte företagens (Friedman, 1970). 

2.3.6 Trestegsmodell av CSR 

Archie Carrolls CSR pyramid har fått kritik över åren, av den anledningen bestämde både 

Carroll och Mark Schwartz att det vore lämpligt att modifiera modellen. Trots att det finns ett 

stort värde i Carrolls CSR pyramid, kan det anses vara förvirrande att modellen består av en 

pyramid. För en del föreslår pyramiden en hierarki av CSR nivåer där toppen, det vill säga det 

filantropiska ansvaret, uppfattas vara det viktigaste och det som eftersträvas av företag medan 
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det ekonomiska ansvaret är det minst värderade. Detta är uppenbarligen inte det syfte som 

Carroll ämnade förmedla, då han föreskriver att de ekonomiska och rättsliga områdena är de 

mest grundläggande. Således medför pyramiden en förvirring och en problematik. Pyramiden 

kan heller inte helt fånga de ansvarsområden som överlappar varandra, en nackdel som 

erkänns av Carroll. Detta har en grundläggande betydelse inom CSR och bör därför finnas 

tydligt avbildad i någon föreslagen CSR modell.  

Utöver den förvirring som en pyramid modell medför, har det även uppstått förvirring kring 

det faktum att det filantropiska ansvarsområdet anses vara ett ”ansvar”. Carroll medger att det 

kan vara felaktigt eller missvisande att kalla sådana aktiviteter för ansvar, på grund av dess 

frivilliga karaktär. Den nya trestegs modellen föreslår att om en sådan kategori ska existera, 

skulle den bäst kunna arbetas in under det ekonomiska och/eller etiska ansvaret. Centrala 

anledningar till detta är att ett filantropiskt engagemang helt enkelt bygger på ekonomiska 

intressen samt att det är svårt att skilja mellan filantropiska och etiska aktiviteter på en 

teoretisk och praktisk nivå (Schwartz & Carroll, 2003). 

En annan viktig fråga med Carrolls CSR pyramid är den ofullständiga diskussionen kring 

vilka kriterier ett företag bör uppfylla för att anses vara ansvarsfulla inom varje område, 

särskilt inom juridiska och etiska områden. En ofullständig diskussion begränsar den 

teoretiska grunden som är nödvändig för att utnyttja modellen inom vissa empiriska studier 

eller undervisningsändamål.  

Med hänsyn till ovanstående diskussion kring de nackdelar som finns med Carrolls CSR 

pyramid, har en trestegsmodell av CSR arbetats fram. Den är bestående av de tre 

ansvarområdena; ekonomi, juridik och etik. Dessa ansvarsområden är definierade enligt 

Carrolls CSR pyramid, med undantag av att det filantropiska ansvarsområdet inarbetas i det 

etiska och/eller ekonomiska ansvaret. Denna modell talar om att inget av de olika 

ansvarsområdena är viktigare eller mer betydande i förhållande till de andra (Ibid). 

Figur 2 

Källa: Schwartz & Carrolls modell av trestegsmodellen, egen översättning. 

Rent etiskt 

Rent legalt 
Rent ekonomiskt 

Ekonomiskt/Etiskt     Etiskt/Legalt 

Ekonomiskt/Legalt 

Ekonomiskt/Etiskt 

           /Legalt 
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En viktig egenskap hos trestegsmodellen är skildringen av de ekonomiska, juridiska och 

etiska ansvarsområdena som överlappar varandra. Detta resulterar i sju kategorier som kan 

illustreras och analyseras. Nedan följer en beskrivning av kategorierna: 

 Rent ekonomiskt: aktiviteter som är av ren ekonomisk natur måste ha en direkt eller 

indirekt koppling till ekonomiska fördelar, samtidigt som dessa aktiviteter är olagliga, 

omoraliska eller oetiska. 
 Rent legalt: aktiviteter som inte anses vara etiska eller som inte har någon direkt eller 

indirekt koppling till ekonomiska fördelar. Mycket få aktiviteter betraktas som endast 

legala då de flesta legala aktiviteter även är etiska, samt kräver ekonomiska inslag.  
 Rent etiskt: aktiviteter som inte har juridiska konsekvenser eller som inte har någon 

direkt eller indirekt koppling till ekonomiska fördelar. 
 Ekonomiskt/Etiskt: aktiviteter som inte bygger på rättsliga överväganden, men som är 

ur etiskt och ekonomiskt perspektiv samtidigt. Dock kommer så gott som all 

verksamhet inom denna kategori innebära passiv efterlevnad av lagen då all olaglig 

verksamhet anses vara oetiskt.  
 Ekonomiskt/Legalt: det är ett väldigt få antal företag som bedriver både ekonomiskt 

och rättsligt ansvar, samtidigt som de är oetiska. Anledningen är att en verksamhet 

som arbetar enligt lagen samtidigt anses vara etisk.  
 Legalt/Etiskt: aktiviteter som uppstår på grund av att dem juridiskt krävs och är etiska, 

men som inte bidrar till någon ekonomisk fördel.  
 Ekonomiskt/Legalt/Etiskt: aktiviteter som motiveras av ekonomiska, legala och etiska 

principer faller in under denna kategori. Ur en normativ synpunkt är denna kategori 

det företag ska eftersträva om möjlighet finns (Ibid). 

2.3.6.1 Kritik mot trestegsmodellen 

 

Trestegsmodellen är en förbättring av de delar hos CSR pyramiden som har ifrågasatts och 

kritiserats, dock finns det även begränsningar hos denna modell som bör anges. Det går att 

argumentera för att de tre olika ansvarsområdena är sammanvävda och oskiljaktiga, vart och 

ett av dessa områden är endast ”rena” i vissa avseenden. Det kommer fortfarande att existera 

en viss överlappning mellan dem, åtminstone i viss utsträckning. Som exempel kan en ”rent 

ekonomisk” åtgärd fortfarande vara i enlighet med lagen, även om det inte var syftet.  

Enligt Carroll och Schwartz kan det även föras kritik mot att de tre ansvarsområdena inte är 

allomfattande, det kan finnas aktiviter som företag bedriver utan hänvisning eller koppling till 

något av de tre områdena. I sådana fall skulle det vara nödvändigt att justera modellen för att 

ta hänsyn till andra eventuella faktorer som påverkar företag. Dessutom kan det ske 

komplikationer vid internationella affärer, där risken finns att etiska och juridiska åtagande 

förväxlas. Vilka normer bör beaktas, hemlandets eller värdlandets som företaget arbetar 

inom?  

Slutligen går det att tillägga att en del av kategorierna (rent ekonomiskt, rent etiskt, 

ekonomiskt/legalt) sällan tillämpas, vilket begränsar den praktiska tillämpningen av modellen. 

Den största anledningen till detta beror på hög korrelation mellan aktiviteter som är både 

ekonomiska och legala, samt legala och etiska (Ibid).  
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2.4 Intressentteorin 

  
Intressentteorin skapades av Edward Freeman år 1984, Strategic Management: A stakeholder 

approach är Freemans arbete där teorin belystes först. Sedan dess har engagemanget kring 

teorin ständigt ökat i samhället (Agle, 2008). Freemans avsikt med intressentteorin var att 

erbjuda ett pragmatiskt tillvägagångssätt för hur företag ska hantera strategiska frågor kring 

intressenters krav och förväntningar, detta för att hjälpa företag att åstadkomma ett bättre 

resultat (Laplume et. al, 2008). Intressenter i sin tur är alla som har en inverkan på företaget 

samt är beroende av företaget samtidigt som företaget påverkas och är beroende av 

intressenterna (Lawrence et. al, 2005). I sin bok som åskådliggör intressentteorin definierar 

Edward Freeman intressentgrupper som;  

”Any identifiable group or individual who can affect the achivevement of an organisation’s 

objectives, or is affected by the achievement of an organisation’s objectives”  

 
Edward Freeman 1984, s. 6 

 

Intressenterna består av olika grupper, där förväntningarna och kraven på företagen varierar. 

De största och mest inflytelserika intressenterna är aktieägare, leverantörer, anställda och 

konsumenter. Med dessa intressenter i åtanke måste företag balansera upp för de olika 

förväntningar som respektive intressent har. Företag måste även värna om intressenternas 

förväntningar, då intressenternas inflytande i samhället kan öka, vilket bidrar till att företaget 

blir mer beroende av intressenterna (Ibid). 

Teorin fungerar som ett verktyg för beslutsfattare och ledning, då den underlättar indelningen 

av företagets intressenter i primära samt sekundära intressenterer. Vanligtvis brukar ägarna 

bedömas vara företagens primära intressenter tillsammans med kunder, leverantörer och 

anställda. Utöver detta påvisar teorin även relationen mellan företag och individer, grupper 

och andra organisationer, vilket är sekundära intressenter. Denna grupp kan vara ideella 

organisationer, kritiker och media. Detta gör att företag kan prioritera och värna om de 

intressenter som anses vara mest betydelsefulla att tillgodose för att verksamheten ska 

överleva på långt sikt. Sekundära intressenter har ett viss inverkan på företag, men det 

förekommer inga direkta affärsuppgörelser dem emellan (Clarkson, 1995). 

Figur 3 

 
Källa: Freemans reviderade version av intressentteorin. De primära intressenterna (Fassin, 2009), egen 

översättning. 

Företaget 

Ägare 

Kunder 

Anställda 

Leverantörer 

http://jom.sagepub.com.till.biblextern.sh.se/search?author1=Andr%C3%A9+O.+Laplume&sortspec=date&submit=Submit
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2.4.1 Kritik mot intressentteorin  
 

Intressentteorin har trots sin starka position kritiserats från flera håll i och med dess 

antaganden. Bruzelius och Skärvad konstaterar att teorin är en oföränderlig modell som enbart 

belyser företagens intressentsamlingar vid givna perioder.  

Freeman menade att teorins respektive intressentgrupper har lika stort inflytande på en 

företagsverksamhet, detta anser dock Bruzelius och Skärvad inte stämmer överens med 

verkligheten. De anser inte detta vara tillförlitligt då intressenters engagemang och påverkan 

på företag varierar över tiden. Med detta resonemang hävdar de att teorin visar en felaktig bild 

av den sociala verkligheten (Bruzelius & Skärvad, 2011). Modellen har även kritiserats för att 

den inte har en tillräckligt bra teoretisk grund som förtydligar och klargör företagens beteende 

enligt Key. Den förtydligar inte enskilda aktörers, interna och externa, förfarande samtidigt 

som ingen djupgående logik har identifierats i relationen mellan intressenter och företag.  

Key kritiserar även teorin utifrån fyra aspekter; teorins bristande förmåga att förklara 

processer, den ofullständiga kopplingen som görs mellan interna och externa variabler, teorins 

bristande förhållande till företags miljömässiga frågor och visioner samt teorins 

ouppmärksammade engagemang till system som företag är verksamma inom (Key, 1999). 

2.5 Tidigare forskning 
 

Corporate Social Responsibility är ett väl utforskat ämne av den anledningen att det är 

intresseväckande och betydelsefullt, samtidigt som det ständigt ökar i relevans. Företag oroar 

sig över hur deras beslutsfattande och handlingssätt påverkar samhällets miljö och välfärd. 

Anställda, konsumenter, investerare och aktieägare kräver att företag ska ta ett socialt ansvar. 

När företagen arbetar för att uppfylla dessa krav, kan de inte helt och hållet överge andra krav 

såsom att maximera lönsamheten. Precis som när det kommer till andra beslut, kan CSR 

beslut inte fattas i enskildhet, utan bör beslutas under en förståelse av vilka för- och nackdelar 

som kan uppstå i och med CSR. Det kan vara en svårighet för företag att tillfredsställa alla 

intressenter samt uppnå alla de mål och krav som ställs på företag. Risken finns att en del mål 

eller krav lämnas åt sidan i mån att uppnå andra. Ett perspektiv som har undersökts är 

konsumenters inställning till företags CSR engagemang och hur det påverkar konsumenters 

köpbeteende. Det är känt att konsumenter kräver allt mer information från företag gällande 

CSR frågor, men undersökningar visar att det finns ett stort gap mellan konsumenters 

uppenbara intresse av CSR och deras konsumtionsförmåga. Det är med hänsyn till detta som 

Magdalena Öberseder et. al belyser det paradoxala i detta sammanhang. Studiens resultat 

påvisar att bedömningen av företagens CSR engagemang är en komplex och hierarkiskt 

strukturerad process. Intresset för CSR är stort bland konsumenter, men vid köpbesluten har 

det en liten betydelse (Öberseder et. al 2011). 
 

Det finns även en pågående debatt om hur och varför företag engagerar sig i CSR. Med 

hänsyn till detta debatteras det ifall företag arbetar med CSR på grund av att de är goda 

samhällsmedborgare och värnar om samhällets utveckling, eller för att de anser att CSR 

kommer att leda till en ökad lönsamhet. Resultatet från den tidigare forskningen i detta 

sammanhang påvisade att majoriteten av företag arbetar med CSR för att öka verksamhetens 

lönsamhet och tillväxt. Eftersom CSR medför att allmänhetens uppfattning av de 

internationella företagen blir betydande bedömde företag att ett CSR engagemang var ett bra 

tillvägagångssätt för att uppnå målsättningarna. Med hänsyn till detta påvisades det att ett 

CSR arbete medförde att företag kunde bevara och öka kundkretsen samt lojalitet hos de 
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anställda. En liten del av de undersökta företagen påpekade att CSR arbetet var för att 

upprätthålla förtroendet och främja samhället samt regeringarna (Moir, 2001). 

I sin artikel studerade McAdam och Leonard vilka möjligheter företag kan erhålla när de 

arbetar med ett ansvarsfullt företagande. De främsta möjligheterna som diskuteras och anses 

vara de mest väsentliga för företag är; hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt, social 

jämnställdhet, anställdas välbefinnande samt beskyddande av miljön (McAdam & Leonard, 

2003). 

 

Falkenberg & Brunsael undersökte däremot möjliga utfall som CSR kan leda till inom ett 

företag. Resultatet konstaterade att företag erhöll strategiska fördelar tack vare resultatet av ett 

komplext CSR engagemang. Ett företags CSR initiativ baseras på de värderingar som finns 

inom företaget, och dessa förmedlas utifrån det rykte som företaget har. Författarna 

argumenterar för att när företaget inser att deras CSR engagemang leder till ökade 

möjligheter, kommer andra företag att kopiera arbetssättet. Detta kommer innebära att 

arbetssättet inte längre kommer att vara en strategisk fördel, utan en strategisk nödvändighet 

som företag bör ha för att vara konkurrenskraftiga (Falkenberg & Brunsael, 2011). 
 

Corporate Social Responsibility kan även medföra svårigheter för företag. Internationella 

företag som arbetar med CSR i utlandet kan möta på en del komplexitet med sitt arbete. 

Arbetet kring och värderingarna av vad som är ansvarsfullt företagande skiljer sig åt mellan 

kontinenter och länder. Detta medför att internationella företag står inför en utmaning då de 

måste avgöra om de ska tillämpa globala CSR strategier eller lokala CSR strategier med 

hänsyn till landet som de etablerar verksamheten i. Alan Mueller påvisade en rad för- och 

nackdelar med respektive val av CSR strategi. Forskningen studerade hur mexikanska 

dotterbolag i fordonsindustrin arbetade med CSR och vilka CSR strategier företagen 

tillämpade gentemot de stora moderföretagen som befann sig på den europeiska marknaden. 

Undersökningens resultat konstaterade att de mexikanska dotterföretagen CSR arbete 

påverkades i hög utsträckning av hur och vilka CSR strategier som moderföretaget tillämpade 

på den europeiska marknaden. Det som däremot var intresseväckande med studiens utfall var 

att det fanns en del dotterföretag som ansåg sig vara självständiga verksamheter oberoende av 

moderföretaget. Dessa företag engagerade sig mer proaktivt med CSR arbete och beaktade 

inte moderföretagets CSR arbete i lika hög utsträckning. Utöver detta fokuserade dessa 

företag på den inhemska marknadens CSR riktlinjer, det vill säga de lokala strategier som 

tillämpas på den inhemska marknaden. De dotterföretag som däremot inte var lika 

självständiga agerade i högre utsträckning enligt moderföretaget, vilket också bidrog till att 

deras CSR strategier var globala. Anledningen till att dessa inte var lika proaktiva i sitt arbete 

berodde på att de ständigt blev kontrollerade av moderföretaget, vilket medförde att de inte 

var självständiga i den mån de själva hade önskat (Mueller, 2006). 

 

I en liknande forskning undersöktes förhållandet mellan CSR och företagsstrategier. I 

undersökningen fokuserades det på vilken påverkan CSR strategier hade på företagens 

konkurrensförmåga. Med hänsyn till detta studerades företag i olika branscher, där 

strategierna och företagsstorleken varierade. Studiens resultat konstaterade att CSR har en 

positiv inverkan på företagens konkurrensförmåga. Detta gällande i synnerhet de större 

företagen samt de företag som var mest proaktiva strategiskt. En förklaring till detta är att de 

större företagen har ett mer aktivt CSR engagemang än små och medelstora företag. 

Resultatet åskådliggör även att ett CSR engagemang bör integreras som en del av företaget 

och dess strategier. Detta för att företag skall uppnå en ansenlig konkurrensförmåga som de 

strävar efter (Longinos et. al, 2012). 

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Rodney%20McAdam%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Denis%20Leonard%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Rodney%20McAdam%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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När väl företag engagerar sig i CSR arbeten medför det som tidigare sagt möjligheter, dock 

förekommer det även kostnader. Kostnader är ett faktum som företag inte kan undvika 

eftersom dessa är starkt förknippade med ett CSR engagemang. Kostnader som uppstår i 

samband med CSR är mestadels alternativkostader, som bland annat donationer i form av 

produkter/tjänster eller likvida medel till olika välgörenhetsändamål och evenemang. Dock 

ska det betonas att fördelarna med företagens CSR arbete kan vara högre än kostnaderna, 

vilket är en anledning till att företag bedriver ett CSR arbete. De möjligheter som ansvarsfullt 

företagande kan medföra är ökad lönsamhet för företaget, positiv publicitet från media vilket i 

sin tur har en positiv påverkan på konsumenter och det övriga samhället samt kan det medföra 

kostnadsbesparingar i värdekedjan. Den viktigaste fördelen enligt Geoffrey Sprinkle och 

Laureen Maines är den globala sociala välfärden som CSR kan bidra med. Detta är dock en 

faktor som inte går att mäta, men som medför ett förbättrat samhälle (Sprinkle & Maines, 

2010). 

 

Arbetet kring CSR varierar i olika länder, vilket Maignan och Ralston belyste i sin artikel. 

Forskningen undersöker hur europeiska företag arbetar med ansvarsfullt företagande gentemot 

amerikanska företag, i vilken utsträckning företagen försöker visa ett socialt ansvarstagande 

till samhället samt vilka faktorer det är som motiverar företag till att arbeta med CSR. Utöver 

detta undersöktes det även hur företag arbetar med att förmedla en bild till samhället som 

goda samhällsmedborgare. Resultatet visar att arbetet kring CSR varierar i hög utsträckning 

mellan företag i olika länder. De amerikanska och brittiska företagen arbetade och diskuterade 

CSR principer i betydande omfång. Detta engagemang skiljde sig gentemot de franska och 

nederländska företagen där CSR engagemagen bland företagen inte var lika väsentligt. Med 

undantag för de brittiska länderna påvisades det inte lika högt CSR engagemang bland de 

europeiska företagen som studerades i förhållande till de amerikanska. De amerikanska 

företagen var även i sin tur mer angelägna att betraktas som goda samhällsmedborgare än 

europiska företag. 

 

Det som motiverar företag till att arbeta med CSR var möjligheten till värdeskapande, detta 

gällde framförallt i de europeiska länderna. De amerikanska företagens motivationsfaktor var 

möjligheten till ökad prestationsförmåga i kombination med att de ville betraktas som goda 

samhällsmedborgare. Utöver dessa motivationsfaktorer nämndes även etisk affärsverksamhet 

och påtryckningar. Med dessa resultat presenterade går det att se tydliga skillnader i 

europeiska och amerikanska företags inställning, arbete och engagemang till CSR (Maignan 

& Ralston, 2002). 
 

Med hänsyn till den tidigare forskningen fann vi det intressant att undersöka varför svenska 

företag arbetar med CSR samt hur arbetsprocessen ser ut på den internationella marknaden. 

Det är ett fåtal studier som har undersökt CSR ur ett svenskt företagsperspektiv och dessutom 

har studierna inte undersökt vilka intressenter som motiverar företag till att arbeta med detta. 

Som den tidigare forskningen visar, ställer konsumenter ett högt krav på att företag ska ta ett 

samhällsansvar, dock konsumeras inte hållbara produkter i den mån som företag önskar. Det 

är av denna anledning som vi vill undersöka svenska dagligvaruföretag. Vidare vill vi även 

undersöka vilka svårigheter och möjligheter som företagen möter på den internationella 

marknaden.  
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3. Metod 

Metoddelen kommer att bestå av en genomgående redogörelse av studiens vetenskapliga 

synsätt samt motivera valda metoder. Därefter beskrivs studiens urvalsprocess, 

genomförandet av undersökningen och datainsamling. Detta för att slutligen presentera 

studiens validitet, reliabilitet och källkritik. 

3.1 Forskningsansats 
 

I vetenskapen finns det tre olika forskningsansatser att tillämpa. De vanligaste är den 

deduktiva och den induktiva ansatsen. Den tredje ansatsen är abduktion, denna är en 

kombination av de tidigare två ansatserna.   

En deduktiv ansats utgår från generella teorier och principer för att sedan dra konkreta 

slutsatser om forskningsområdet. Denna ansats testar hur väl den insamlade empirin 

överensstämmer med studiens utvalda teorier. Den induktiva ansatsen däremot arbetar till en 

början med datainsamlingen, för att sedan använda datamaterialet för att utveckla eller skapa 

nya teorier. Detta för att kunna dra generella slutsatser (Bryman & Bell, 2005). 

Abduktion är ansatsen där forskare arbetar med både induktion och deduktion. 

Utgångspunkten till en början är att induktivt framföra en preliminär teori, för att sedan med 

deduktiva metoder pröva teorierna för att kunna utveckla dessa eller generera nya teorier 

(Patel & Davidson, 2011). 

Denna studie kommer att grunda sig på den deduktiva ansatsen, då studien utgår från 

befintliga och generella teorier som behandlar ämnesområdet. Med hänsyn till detta kommer 

det slutligen att dras specifika slutsatser om problemområdet med hjälp av den insamlade 

empirin. Anledningen till varför vi betraktade induktion och abduktion som opassande 

ansatser för denna studie berodde på att syftet inte är att utveckla eller skapa nya teorier, vi 

visste redan vilka teorier som skulle behandlas i studien. Utöver detta betraktades den 

deduktiva ansatsen vara den mest passande då uppsatsen studerar ett komplext ämnesområde, 

där vi vill dra specifika slutsatser om CSR problematiken som studeras, istället för generella 

slutsatser som avser CSR i helhet.       
 

3.2 Val av metod 

 

Vi valde att tillämpa den kvalitativa ansatsen, då det möjliggör för oss att få mer detaljerade 

och djupgående förklaringar från företagen angående de problemområden som studien 

åskådliggör. Detta skulle kunna ha varit problematiskt om den kvantitativa ansatsen hade 

tillämpats, då en enkätundersökning kan begränsa svaren från respondenterna, vilket kan 

medföra att svaren inte blir tillräckliga för att uppfylla studiens syfte. 

 

En kvalitativ undersökning av ett forskningsämne är ett lämpligt val när forskaren vill kunna 

erbjuda en djupgående beskrivning av ett komplext problemområde (Denscombe, 2009). 

Detta är överensstämmande med vad vi avser att redogöra. Den kvantitativa ansatsen däremot 

betonar kvantifiering (Bryman & Bell, 2005), vilket är anledningen till att den inte tillämpas, 

eftersom det inte skulle medföra en tillräcklig detaljerad och djupgående information som 

krävs för att uppnå studiens syfte.     

  

Ännu en anledning till varför vi ansåg den kvalitativa ansatsen vara mer lämpad än den 

kvantitativa, beror på att studiens problemområde inte har några direkt uppenbara och 

allmänna svar. Detta gör att respondenterna vid intervjuerna kan formulera sina egna svar 
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istället för att vara begränsade och strikt styrda av ett fåtal svarsalternativ som vid en 

kvantitativ ansats. Med hänsyn till detta anser författarna att studien ska baseras på en 

kvalitativ ansats, där längre intervjuer kan genomföras med respondenterna för att erhålla 

betydelsefull och djupgående data. Risken att gå miste om betydelsefull information reduceras 

på så sätt eftersom respondenterna utvecklar och argumenterar för sina svar samtidigt som de 

kan få möta följdfrågor att besvara. Den kvalitativa ansatsen brukar vara en väldigt flexibel 

och ostrukturerad metod, vilket är lämpligt för denna studie då det är tänkt att respondenterna 

ska besvara frågorna samtidigt som de kan tillägga egen information som de anser vara av 

väsentlig betydelse. Detta tillvägagångssätt ökar möjligheten att på ett korrekt förfarande 

fånga det perspektiv som ämnas studeras (Ibid). 
 

3.3 Insamling av data 

3.3.1 Primärdata & Sekundärdata 

De data som samlas in direkt från källan kallas för primärdata. Metoder för att samla in 

primärdata kan vara intervjuer och enkätundersökningar. De data som däremot hämtas från 

böcker, artiklar och från annan allmänt utgiven information kallas för sekundärdata. Detta är 

data som andra forskare samlat in direkt från källan (Johannessen & Tufte, 2003). 

I denna uppsats har informationsinsamlingen bestått av både primär- och sekundärdata. I 

teoriavsnittet har relevant litteratur, vetenskapliga artiklar och elektroniska källor legat till 

grund för den information som presenterats, vilket innebär att teoriavsnittet består av 

sekundärdata. Empiriavsnittet är däremot byggt på intervjuer som vi själva genomfört, vilket 

medför att avsnittet består av primärdata. Intervjuerna har genomförts med en CSR ansvarig 

från respektive företag som medverkade i studien, samt med en CSR expert från CSR 

Sweden. Anledningen till varför intervjuer har gjorts med både företag och experter beror på 

att det ger en djupare förståelse för forskningsområdet samt en bredare synvinkel. En 

kombination av primär- och sekundärdata har medfört en variation i den information som 

studerats. Detta anses nödvändigt, då informationen belyser olika delar av problemområdet 

samt ger en bredare grund att bygga en analys på. 

3.3.2 Urval 

Den population som studien utgick ifrån var svenska dagligvaruföretag som arbetar med CSR 

internationellt. Då populationen är väldigt bred, gjordes ett urval. Det finns ett flertal olika sätt 

att genomföra urval på. Det går att välja ut sina respondenter utifrån ett bekvämlighetsurval 

som innebär att respondenterna är utvalda på grund av smidighetsskäl. Andra 

urvalsmöjligheter är systematiska urval, som innebär att forskaren exempelvis väljer ut vart 

tjugonde företag som finns listad på Large Cap, eller strategiska urval som innebär att 

forskarna själva väljer ut de företag/personer som de anser vara mest lämpade att delta i 

studien (Bryman & Bell, 2005). 

I denna uppsats har det endast varit stora svenska företag som studerats. Anledningen till 

varför kriteriet var stora svenska företag beror dels på att det är en del av syftet att studera hur 

svenska företag arbetar med CSR, samt att det oftast är större företag som har ett CSR arbete 

och har implementerat detta i företaget. Ett CSR engagemang är oftast inte lika integrerat hos 

mindre företag, det kan bero på brist av resurser (Borglund et. al, 2008) 

Val av företag gjordes ur ett strategiskt urval, där vi skapade ett antal kriterier som ett företag 

behövde uppfylla för att få delta i studien. Kriterierna var att företagen skulle ha sitt 

huvudsäte i Sverige och dessutom befinna sig på den internationella marknaden, ha ett CSR 
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engagemang som framgick av företagens årsredovisningar eller hemsidor, befinna sig inom 

dagligvaruhandeln, och dessutom skulle varje deltagande företag ha en CSR representant 

inom företaget som arbetar med dessa frågor dagligen. Det senaste kriteriet ansågs nödvändigt 

då vi ville intervjua respondenter som har en koppling till företagens CSR engagemang. Ett 

flertal företag blev kontaktade, både via telefon och mail, slutligen var det tre företag som 

valde att medverka i studien. Dessa är Oriflame, Löfbergs Lila och Axfood. Utöver dessa 

företag deltog även CSR Sweden i studien för att få ett expertis utlåtande. Empirin utgörs av 

de intervjuer som har genomförts med representanter från respektive företag. 

Tabell 5 

Företag Representant Position Intervju form 

Axfood Åsa Domeij CSR ansvarig Personlig intervju 

Oriflame Alice Devine CSR ansvarig Telefonintervju 

Löfbergs Lila Eva Eriksson CSR ansvarig Telefonintervju 

CSR Sweden Marianne Bogle CSR expert Mailintervju 

 

Källa: Egen sammanställning.  

3.4 Genomförande av undersökning 

Insamlingen av data skedde mestadels från litteratur och artiklar, som söktes via Södertörns 

Högskolebibliotek och Stockholms Universitetsbibliotek. Insamlingen skedde även via 

databaserna JSTOR, Business Source Premier samt företagens hemsidor.  

Vetenskapliga artiklar och litteratur studerades för att få en djup samt generell uppfattning om 

vilka olika resultat som tidigare forskning resulterat i. Därefter studerades olika teorier och 

modeller kring CSR samt vilka CSR riktlinjer som olika organisationer skapat. Ett urval 

gjordes bland all denna information, och den information som ansågs mest relevant till denna 

studie ligger till grund för teoriavsnittet. Efter att denna information bearbetats, började 

empiriavsnittet ta sin form med hjälp av intervjuer som strukturerades med hjälp av frågor 

som berörde företagens olika ställning till CSR.    

Trots att tyngdpunkten i insamlingen av data låg i respondenternas svar så kompletterades 

empiridelen med information från företagens hemsidor samt rapporter om CSR som företagen 

hade publicerat. Anledningen till detta var att respondenterna i vissa fall hänvisade oss till 

deras hemsida. 

3.4.1 Intervju 

Innan intervjuer ägde rum studerades varje enskilt företag djupgående genom företagens 

hemsidor och årsredovisningar, för att få en inblick i hur företagen arbetar med CSR i Sverige 

och globalt. Därefter skapades ett antal intervjufrågor som delades in i olika teman, detta för 

att intervjumallen ska vara strukturerad men även för att sammanställningen av datamaterialet 

skulle kunna genomföras på ett strukturerat sätt. Vid genomförandet av intervjuerna hade vi 

förberett ett antal frågor som ställdes till respondenterna, utöver detta ställdes även följdfrågor 

under intervjuerna. Detta arbetssätt möjliggjorde för respondenterna att klarlägga sina svar 

fritt utan några styrda svarsalternativ, vilket medförde att svaren vart djupgående och 

relevanta för studien.  
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Intervjuerna med Alice Devine, Oriflame, och Eva Eriksson, Löfbergs Lila, genomfördes via 

telefonkontakt. Devine och Eriksson fick ta del av intervjufrågorna en vecka innan 

intervjuerna ägde rum, tanken var att de skulle kunna få förbereda svaren i förväg så att dessa 

skulle bli så specificerade och djupgående som möjligt. Intervjuerna skedde via 

telefonkontakt dels på grund av Devine begäran, då denna intervjuform passade hennes 

schema bäst, dels på grund av att Eriksson har sitt kontor i Karlstad. Intervjun med Åsa 

Domeij, Axfood, genomfördes via ett personligt möte på Axfoods huvudkontor i Solna. 

Intervjun med CSR experten Marianne Bogle skulle ursprungligen ske via personligt möte på 

CSR Swedens huvudkontor, dock blev det ändringar i sista minut på begäran av respondenten. 

Intervjun fick istället genomföras via mail där Marianne fick intervjufrågorna skickade till sin 

mailadress. Intervjuerna tog 50-90 minuter, och bestod av 13-20 frågor, varvid en del 

följdfrågor skapades under intervjuns gång. Under samtliga intervjuer fördes anteckningar 

som stödord, och dessutom spelades intervjuerna in med hjälp av mobiltelefoner. Dessa 

ljudinspelningar användes sedan för att sammanställa intervjuerna och för att minnas vad som 

sagts samt för att inte riskera att gå miste om väsentlig information.  

 

3.5 Validitet  

Validitet innebär att mäta det som är avsett att mätas, vilket innebär att datamaterialet som 

samlas in ska vara relevant, korrekt samt representera verkligheten. Validitet förekommer i tre 

olika former; begreppsvaliditet, intern validitet samt yttre validitet. Begreppsvaliditet 

fokuserar på förhållandet mellan undersökningsområdet samt det insamlade datamaterialet 

och hur väl underlaget representerar studiens problemområde. Intern validitet betonar 

huruvida kausalitet existerar mellan undersökningen och verkligheten, medan yttre validitet 

beslutar om undersökningens resultat kan generaliseras (Johannessen & Tufte, 2003). 

 

Studiens begreppsvaliditet betraktas vara hög, då det empiriska materialet speglar ämnet. 

Intervjufrågorna formades med stor noggrannhet och behandlar ämnet samtidigt som en del 

frågor var specifikt anpassade mot problemområdet. Syftet var att empirin skulle vara så 

relevant som möjligt och representera undersökningsområdet. Den interna validiteten i studien 

bedöms även den som hög, då respondenterna till stora delar fick erhålla likartade frågor. 

Anledningen till att frågorna formades på ett likartat sätt berodde på att det skulle finnas en 

grund för kausalitet mellan respondenternas svar. Studiens yttre validitet betraktas vara 

relativt hög, då företagens arbetsmetoder inom CSR till stora delar är överenstämmande.  

3.6 Reliabilitet 

 

Reliabilitet behandlar tillförlitligheten hos studier och huruvida resultatet kommer att 

överensstämma om studien skulle genomföras på nytt (Bryman & Bell, 2005). En hög 

tillförlitlighet innebär att samma studie kan genomföras vid flera tillfällen och empirin 

ideligen är densamma (Denscombe, 2009). 

I denna studie betraktas reliabiliteten vara hög, då primärkällan bestod av ett flertal intervjuer 

med respondenter som är experter och ansvarar för det undersökta ämnesområdet i sina 

respektive företag. Detta medför att de utfrågade respondenterna har kompetensen som krävs 

för att frågorna ska besvaras på ett tillförlitligt sätt. Med hänsyn till detta bör resultatet 

överensstämma även om studien undersöks på nytt av andra forskare. Det som dock kan vara 

problematiskt och som kan reducera undersökningens tillförlitlighet är det ständiga 

utvecklandet och påverkan som ämnet har på omvärlden. Detta kan medföra att 

förutsättningarna och kraven blir striktare med tiden, vilket gör att företag agerar annorlunda 

för att tillgodose kraven från samhället. En annan faktor som kan bidra till att studiens 
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tillförlitlighet minskas är att respondenterna svar kan vara partiska, av den anledningen att de 

intervjuade vill att deras företag ska framstå som bra.  

3.7 Källkritik 

För att samla information och data har litteratur och vetenskapliga artiklar studerats. Dessa 

artiklar och litteratur anses vara relevanta för studien, och tillförlitliga. Litteraturen och de 

vetenskapliga artiklarna är hämtade från Södertörns Högskolebibliotek, Stockholms 

Universitetsbibliotek samt databaserna JSTOR och Business Source Premium. Vi sökte 

relevant och aktuell litteratur samt vetenskapliga artiklar. En del av de vetenskapliga 

artiklarna är dock inte publicerade det senaste decenniet, vilket kan medföra att 

tillförlitligheten minskar då informationen eventuellt inte är aktuell i dagsläget.  

Information och data har även samlats in med hjälp av elektroniska källor. Den information 

som samlats in från Internet berör de studerande företagen, det vill säga information om 

företagen som är hämtad från deras respektive hemsidor. Den information som finns angiven 

på hemsidorna kan betraktas som subjektiv då företag vill uppfattas på bästa möjliga sätt. Med 

hänsyn till detta har vi kontrollerat informationen med respondenterna för att säkerställa att 

denna verkligen är korrekt. 

Kritik som kan riktas mot studiens primära data är att respondenterna kan ha varit partiska i 

sina svar, då dem kan ha svarat på intervjufrågorna på ett sätt som återspeglar företagen enligt 

deras önskemål. Vi är medvetna om detta och av den anledningen har följdfrågor skapats 

under intervjuernas gång för att säkerställa att respondenternas information är korrekt.  
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4. Empiri 

I empirikapitlet redovisas den data som insamlats från intervjuerna tillsammans med en kort 

redogörelse av respektive företag och intervjuad respondent. Underlaget i empirikapitlet 

kommer att ligga till grund för analysarbetet i nästkommande kapitel.      

4.1 Bakgrundsinformation 

4.1.1 Axfood 

Personlig intervju med Åsa Domeij, internationell CSR ansvarig, den 12/4 – 2013. Domeij har 

tidigare ansvarat för miljöfrågor i riksdagen för Miljöpartiet under två mandatperioder.  

Om företaget 

Axfood är ett svenskt företag som grundades år 2000 genom sammanslagning av Hemköp, 

D&D Dagligvaror samt förvärv av Spar Inn Snabbgross, Spar Sverige och Spar Finland. 

Verksamheten bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. 

Axfoods affärside är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept som vilar på tydliga 

och attraktiva kunderbjudanden. Axfood hade år 2012 en omsättning på ungefär 36 miljarder 

kronor (Axfood årsredovisning, 2012).  

4.1.2 Löfbergs Lila 

Telefonintervju med Eva Eriksson, internationell CSR chef, den 4/4 – 2013. Eriksson har en 

lång bakgrund inom Löfbergs Lila som kvalitétschef och arbetsmiljöchef. 

Om företaget 

Löfbergs Lila är ett av Nordens största familjeägda kafferosterier och en av världens största 

importörer av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe. Verksamheten grundades år 1906 av 

bröderna Anders, John och Josef Löfberg och idag består Löfberg koncernen av nio 

dotterbolag som är fördelade i Sverige, Norge och Lettland. Utav verksamhetens totala inköp 

av kaffe är 26 procent certifierade inköp. Utöver detta hade företaget en omsättning år 2012 

som beräknades till ungefär 1,5 miljard svenska kronor (Löfbergs Lila årsredovisning, 2012).  

4.1.3 Oriflame 

Telefonintervju med Alice Devine, internationell CSR ansvarig, den 18/3 – 2013. Devine har 

ett tidigare förflutet som affärsutvecklare inom Oriflame.  

 

Om företaget 

Oriflame är ett kosmetikaföretag som grundades i Sverige år 1967 av bröderna Jonas och 

Robert Af Jochnick samt Bengt Hellsten. Oriflames koncept har sedan verksamheten 

grundades varit att tillverka skönhetsprodukter som är inspirerade av den svenska naturen och 

en företagsvänlig kultur. Oriflames produktutbud bygger på mer än fyra årtionden av 

hudvård – och kosmetikaexpertis. Idag är Oriflame ett stadigt globalt växande 

kosmetikaföretag som säljer sina produkter i alla världsdelar. Verksamhetens breda utbud av 

skönhetsprodukter skapar en omsättning på cirka 13,5 miljarder kronor (Oriflame 

årsredovisning, 2012). 
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4.1.4 CSR Sweden 

Mailintervju med Marianne Bogle, verksamhetsansvarig på CSR Sweden, den 16/4 – 2013. 

Bogle har varit verksamhetansvarig sedan verksamheten grundades år 2002 samt 

styrelseledamot för CSR Europe. 

Om organisationen 

CSR Sweden är ett nätverk för svenska företag, som är sponsrat av näringslivet och startades 

år 2002 genom Stiftelsen Svenska Jobs and Society. Verksamhetens främsta uppgifter är att 

inspirera företag i sitt arbete med ansvarsfrågor och att främja diskussionen mellan 

näringslivet och politiker. Detta görs genom att sprida CSR kunskap mellan företag och 

intressenter för att stimulera nytänk samt genom att erhålla internationell kunskap och 

erfarenheter från moderorganisationen CSR Europe.
12

 

4.2 CSR arbetet 

4.2.1. Axfood 

Domeij berättar att Axfood arbetar mycket på den internationella markaden men har enbart en 

utländsk verksamhet och det är ett inköpskontor i Kina. Inköpskontoret arbetar med att 

genomföra revideringar hos köpare, säljare och leverantörer samt kontrollerar att Axfoods 

uppförandekoder följs. Utöver detta är arbetet på den internationella marknaden främst med 

leverantörer och samarbetspartners som Axfood gör inköp ifrån. Domeij talar även om att 

verksamheten ständigt kontrollerar leverantörer och övriga samarbetspartner från den 

internationella marknaden oavsett vilket land de kommer ifrån. När det handlar om Axfoods 

egna märkesvaror som säljs till den internationella marknaden undertecknar 

samarbetspartnerna ett särskilt ramavtal efter önskemål från Axfood, detta för att säkerställa 

att försäljning inte sker till parter som strider mot exempelvis EU:s skyddslagstiftning, 

betonar Domeij. Inköpen från utlandet däremot fullbordas via agenter eller direkt av Axfood 

och då är det viktigt att de utländska parterna uppfyller verksamhetes uppförandekod som är 

en grund för Axfood. Domeij menar att…  

”… Även om affären samtycks av överenskommelserna så vet vi att det finns problem inom 

vissa områden och då vill vi ha en signatur från våra internationella samarbetspartners att 

dem följer avtalen och regleringarna som förekommer.” 

Utöver detta kontrolleras de internationella samarbetsparterna ständigt, detta görs genom 

revisioner från verksamheten. Det viktiga i detta sammanhang är att revidera parterna där 

huvudproduktionen sker. När det sker kontroller av teodlingen i Indien kontrolleras fabriken, 

men i synnerhet kontrolleras odlingen, eftersom att huvudproduktionen sker där. När odlingen 

kontrolleras är det enbart de väsentliga delarna som beaktas och inte vart samarbetsparterna 

exempelvis köper in plastkorgarna ifrån. Domeij menar även att det inte är antalet led som 

Axfood upplever som det väsentliga att kontrollera, utan där huvudproduktionen genomförs är 

det mest relevant att genomföra revisionerna. Domeij berättar att samarbetspartners i enskilda 

fall får flera möjligheter att åtgärda misstag som de orsakat, anledningen till det beror på att 

det kan vara en väsentlig samarbetspartner som Axfood inte vill förlora alternativt att de visar 

en stor förändringsvilja till att förbättra sig inom bristfälliga områden. Vid ett tillfälle i Kina 

genomfördes det revisoner och parterna var beredda att förändra sig inom bristfälliga 

                                                           
12
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områden. Under senare år när revisioner genomförsdes i området konstaterades det att 

förändringsviljan har avstannat eftersom att organisationen samarbetar med ett företag som är 

större än Axfood. Det nya samarbetet har medfört att organisationen i Kina inte är lika 

beroende av Axfood samtidigt som deras nya kund inte har lika strikta krav. Av den 

anledningen avslutade Axfood samarbetet eftersom förändringsviljan hade avstannat och det 

fortfarande fanns betydande brister.  

Kraven som finns på de utländska samarbetsparterna är en kombination utav samhällets 

förväntningar tillsammans med verksamhetes egna uppförandekoder. Dessa uppförandekoder 

är en grund som verksamheten följer eftersom att lagstiftningarna varierar beroende på land 

och kontinent. Skulle ett lands lagstiftning vara lägre än uppförandekoderna tillämpas dessa 

fortfarande, men ifall lagstiftningen är striktare är det den som gäller. 

Områden inom CSR  

När det kommer till olika områden inom ansvarsfullt företagande är den ekonomiska faktorn 

den mest självklara. Denna är given menar Domeij, eftersom att allt som genomförs i 

verksamheten är för att stimulera den ekonomiska lönsamheten. Det juridiska området är även 

den väsentlig och självklart genomförs inget utanför ramarna av vad som är tillåtet. Dock 

anser Axfood att den juridiska faktorn inte är utmanande nog och anser att lagstiftningarna är 

toleranta och borde bli striktare. Då Axfood agerar striktare än lagstiftningen inom flera 

frågor blir det besvärligare för verksamheten att avfärda varor med farligt innehåll eftersom 

att lagen tillåter en del av dessa. Ibland medför det även att varor blir dyrare när Axfood 

ersätter det farliga innehållet, vilket i sin tur gör att försäljningen av varan försämras 

konstaterar Domeij. 

Det som är till verksamhetens fördel är att elpriset är högt, vilket gynnar verksamhetens 

miljöarbete. Axfood strävar efter att reducera energiförbrukningen med 30 procent och är 

därför inte lika beroende av elpriset som andra företag. Den filantropiska delen påverkar inte 

hur hållbara företaget är och påverkar inte verksamhetens CSR arbete. Syftet med filantropi är 

att stödja bra organisationer och bra ändamål, exempelvis är Axfood i samarbete med Rädda 

Barnen där varor ibland säljs till förmån för Rädda Barnen. Verksamheten har som policy att 

stödja organisationer inom miljö, mat samt barn och ungdom.  

När det kommer till miljöarbetet arbetar Axfood bland annat med solvatten, vilket görs genom 

solvattendunkar i Uganda där plastdunkar renar vattnet med hjälp av solen. Detta medför att 

allmänheten får rent vatten, ved behöver inte huggas för kokandet av vatten samt är det en 

standardförbättring. Handlingssättet är något Axfood vill imitera genom att lansera flaskor där 

halva intäkten går till att köpa solvattendunkar.  

Axfoods utländska samarbetspartners arbetar med olika områden inom CSR i varierande 

utsträckning. Det som avgör vad parterna fokuserar mestadels på är vad som debatteras mest i 

landet samt vilken del som påverkar landet mest. I de länder där det förekommer stora sociala 

problem i form av dåliga arbetsförhållanden kommer dessa frågor att ställas i fokus menar 

Domeij. Axfood genomför revisioner när det handlar om arbetsförhållandena i både Sverige 

och utlandet. I Sverige kontrolleras enbart de utsatta områdena som bland annat städares 

arbetsförhållanden, medan i Kina kontrollerar Axfood alla samarbetsparter oavsett område. 

Anledningen till detta är att arbetsförhållandena i Kina generellt sätt inte är acceptabla ur ett 

europeiskt perspektiv. Domeij berättar även att Axfood är strikta med att unga barn inte ska 

utnyttjas i arbetslivet. Ett barn som arbetar vid sidan av skolan bedömer verksamheten vara 
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acceptabelt, eftersom det inte hindrar skolgången. Däremot är det inte acceptabelt att barn 

under 15 år arbetar.  

Axfood arbetar aktivt med CSR och vill ständigt utveckla sig inom området berättar Domeij. 

Att verksamheten inte har kommit lika långt inom varje CSR område beror på vad Axfood 

prioriterar samt hur länge de har arbetar med varje område. När det kommer till 

klimatpåverkan, kemikalier och arbetsförhållanden har de fortfarande mycket att arbeta med 

konstaterar Domeij. 

Målsättningar med CSR  

Axfoods målsättningar är att reducera klimatpåverkan med 75 procent fram till år 2020 och att 

verksamheten ska bli klimatneutral fram till dess. Utöver detta finns det delmål om att 

reducera energianvändningen med 30 procent per kvadratmeter i verksamhetens lokaler till år 

2015. Arbetssättet kring dessa mål sker stegvis, det första stora steget var när Axfood 

övergick till förnyelsebar el. Utöver detta så installerades det detaljerade och kontinuerliga 

mätningar för elförbrukningen i butikerna för att mäta elanvändandet. Verksamheten har en 

anställd energitekniker vars arbetsuppgift är att effektivisera elanvändandet. Detta gör att när 

mätsystemen är installerade kan analyser och förändringar genomföras och där kan upp till 10 

procent el reduceras. När det kommer till bilresor är det Eco Driving som gäller samt att 

reducera antalet tjänsteresor i syfte att förbättra klimatet. Axfood har byggt upp en kapacitet 

för att kunna genomföra videomöten i syfte att undvika det ständiga resandet. Axfood har 

även som målsättning att all material ska gå till biogas. De strävar efter att material inte ska gå 

till förbränning och det görs genom att verksamheten bland annat har långgående 

källsorteringar i alla butiker. Verksamheten arbetar även med att allt matavfall samt livsmedel 

som inte konsumeras ska gå till biogas, vilket är ett långsiktigt projekt som Axfood i 

dagsläget inte har realiserat.   

4.2.2 Löfbergs Lila 

Eriksson berättar att arbetet på den internationella marknaden är relativt nytt för 

verksamheten. Löfbergs är etablerade i Danmark sedan år 2002 och år 2010 expanderade 

verksamheten även till Lettland. Utöver detta har verksamheten ett rosteri i Norge samt 

genomförs det försäljningar i Norge, Danmark, Lettland, Litauen och England. De danska och 

norska verksamheternas arbetssätt och visioner med CSR stämmer överens med kraven från 

huvudkontoret i Sverige. I Lettland däremot har de inte kommit lika långt i arbetet generellt 

och därför finns det avvikelser. När det kommer till CSR arbetet i Lettland har det genomförts 

frekventa besök från Sverige i syfte att integrera CSR policyerna. Anledningen till detta är att 

Löfbergs Lila vill att CSR arbetet i försäljnings – och fabriksländerna ska stämma överens 

med policyerna från huvudkontoret i Sverige. Löfbergs Lila specificerar inte CSR arbetet efter 

något av dessa länder, utan har ett globalt tillvägagångssätt som de arbetar utifrån. Då 

verksamheten i Lettland inte har en radikal eller ett integrerat CSR engagemang fokuserar 

huvudkontoret på att utveckla arbetet med ansvarsfullt företagande succesivt, detta för att det 

skall överensstämma med de övriga ländernas CSR arbete. Det förekommer dock ett flertal 

svårigheter i Lettland, då inhemska företag och invånare inte har höga krav när det gäller 

arbetssätt samt då miljötänket inte är likt de nordiska länderna. Med hänsyn till detta berättar 

Eriksson att Löfbergs Lila har en långsiktig plan att förbättra verksamheten i Lettland. 

Eriksson menar även att… 
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”… Det är enklare att arbeta med ansvarfullt företagande i länder som fungerar till stor del 

som Sverige, men samtidigt är det spännande och en utmaning att arbeta med det i länder 

som skiljer sig från Sverige, som bland annat Lettland.” 

Löfbergs Lila vill att verksamheterna ska arbeta på ett överensstämmande sätt när det kommer 

till CSR, därför arbetar huvudkontoret med att ha en balans mellan ländernas olika 

förväntningar. Enligt Eriksson fungerar det inte att arbeta enbart ur det svenska samhällets 

förväntningar, eftersom detta skulle medföra komplikationer i utlandet.  Exempelvis menar 

hon att ifall verksamheten enbart fokuserar på det svenska samhällets förväntningar medför 

detta svårigheter i de utländska verksamheterna eftersom synen och tankesätten avviker och 

av den anledningen skulle medarbetare inte acceptera det. 

Eftersom länders lagstiftningar avviker i vissa fall arbetar verksamheten med 

uppförandekoder som gäller för alla Löfbergs verksamheter och rosterier. Anledningen till 

detta enligt Eriksson beror på att de utländska verksamheterna skall vara medvetna om vad 

som förväntas av dem utöver respektive lands lagstiftningar. Personal från huvudkontoret i 

Sverige brukar även åka ned till verksamheterna för att kontrollera hur uppförandekoderna 

följs samt förstå lagstiftningarna i respektive land, detta för att kunna möjliggöra en 

uppfattning om länders villkor vid affärer för att inte agera emot lagen och skapa onödiga 

problem. 

Att kontrollera de utländska verksamheterna är något som genomförs regelbundet. I Danmark 

och Norge är CSR arbetet helt integrerat enligt huvudkontorets policyer. Där är det de interna 

cheferna som ansvarar för CSR arbetet och ser till att allt genomförs som det är tänkt. Sedan 

genomförs det årliga revisioner i de danska och norska rosterierna för att kontrollera CSR 

arbetet. Detsamma gäller för verksamheten i Lettland trots att det inte är fullt integrerat enligt 

policyerna. Eriksson berättar även att det finns en avvikelse mellan verksamheternas 

prioriteringar inom CSR. Exempelvis är det stor fokus på arbetsfrågor och arbetsförhållanden 

i Danmark medan det fokuseras mer på miljöfrågor i Sverige. Det förekommer att 

verksamheterna hjälps åt vid behov då de fokuserar på olika frågor inom CSR samt befinner 

sig inom olika faser. När Danmark till exempel arbetar med miljöfrågor rådfrågar de den 

svenska verksamheten som fokuserar mycket på denna problemsamling betonar Eriksson. 

Detta gäller även för verksamheten i Lettland, där är det inte lika självklart med 

arbetsmiljöfrågor och säkerhetsfrågor. Av den anledningen hjälper huvudkontoret i Sverige 

till med arbetet kring dessa delar.  

Områden inom CSR  

Löfbergs Lilas verksamheter arbetar främst med de ekonomiska och juridiska delarna inom 

CSR, detta anses vara delar som är självklara betonar Eriksson. Dessa delar är grunden för 

CSR arbetet och utan de skulle Löfbergs inte kunna arbeta med CSR i det omfång som 

verksamheten har planerat. Miljö – och socialfaktorer är också två delar som är väsentliga för 

Löfbergs Lila samt sker det mycket arbeten kring dessa områden. Exempelvis kontrolleras det 

att odlarna har säkra arbetsförhållanden genom tredje parts certifieringar samtidigt som 

huvudkontoret kontrollerar att odlarnas tillvägagångssätt är miljövänliga för samhället.  

Det filantropiska området däremot arbetar inte Löfbergs Lila med i någon form konstaterar 

Eriksson. De arbetar istället med rättvis handel, med detta menas att verksamheten investerar 

kapital i projekt inom odlingsländerna, så som utbildningar samt infrastruktur för att främja 

odlandet. Däremot investeras det inte kapital till ändamål som inte har med Löfberg Lilas 

kärnverksamhet att göra. 
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Målsättningar med CSR  

Löfbergs Lila har som målsättning att allt kaffe ska vara 100 % certifierat till år 2016, men 

Eriksson menar att det är ett tufft mål och detta mål har inte kunnat beslutas för verksamheten 

i Lettland. Anledningen är att inget ekologiskt kaffe finns där för nuvarande. Bortsett från 

Lettland gäller målsättningen för alla Löfbergs verksamheter, dock avviker tillvägagångssättet 

för att uppnå målen. Utöver denna målsättning har Löfbergs även ett uppsatt mål om att 

minska klimatpåverkan med 40 procent för verksamheterna i Sverige och Danmark. 

Dessutom ska 100 procent av den användbara energin vara förnyelsebar.  

Arbetet med dessa mål är tidskrävande och verksamheterna arbetar ständigt med att förbättras 

inom delarna. Bland annat har verksamheten i Sverige konverterat el till vindkraftsel och 

arbetar med att genomföra detta i den danska verksamheten. Sedan har det vidtagits åtgärder 

för att reducera energiförbrukningen i rosterierna utan att det påverkar produktionen, vilket 

görs genom att förvärma rosten innan rostningen utförs. Dessa tillvägagångssätt i kombination 

med att Löfberg Lilas tjänstebilar till majoriteten är miljöbilar, är exempel på hur Löfbergs 

arbetar till att bli mer hållbara. Detta är ett krav som Löfbergs Lila även har på sina 

leverantörer och samarbetspartner, det vill säga att de ska värna om miljön genom att reducera 

bränsleutsläppen genom bland annat Eco Driving. Det är dock svårt att kontrollera alla 

leverantörer och samarbetspartners då dem är många. När det väl genomförs kontroller åker 

kontrollanter till odlingsområdena för att kontrollera hur de arbetar med odlingen samt hur 

dem förhåller sin verksamhet till CSR. Detta för att Löfbergs Lila sedan ska dela med sig utav 

de policyer och visioner kring CSR som verksamheten kräver av sina odlare. Eriksson berättar 

att de i synnerhet prioriterar att kontrollera de största odlarna, eftersom deras påverkan på 

Löfbergs är betydande.   

Eriksson berättar även att Löfbergs arbetar med International Coffee Partners (ICP), som är 

ett icke vinstdrivande bolag vars syfte är att finansiera och utföra utvecklingsprojekt för att 

förbättra livsvillkoren för kaffeodlare runt om i världen. Löfbergs verksamhet bidrar med över 

en miljon kronor till projektet årligen. Idag har ICP lyckats påverka 60 000 kaffebönder och 

deras familjer positivt med detta projekt. Kaffebönderna har fått avsevärt högre löner och i 

vissa fall tredubblad inkomst, vilket har medfört en ökad levnadsstandard. 

4.2.3 Oriflame 

Devine berättar att Oriflame arbetar med olika problemsamlingar inom CSR ur ett globalt 

perspektiv och fokuserar inte på ansvarsfullt företagande med hänsyn till enskilda länder, utan 

riktlinjerna och visionen kring CSR är densamma oavsett vart verksamheten är lokaliserad. 

Det Oriflame förväntar sig av sin verksamhet i Sverige är överensstämmande med vad de 

förväntar sig av sina internationella verksamheter enligt Devine. Det är dock i Sverige som 

det grundläggande CSR arbetet genomförs för hela Oriflames organisation, detta förmedlas 

därefter vidare till de globala verksamheterna för att CSR arbetet, riktlinjerna och visionerna 

ska överensstämma. Anledningen till detta beror på att Oriflame har etablerat sin verksamhet i 

60 marknader runt om i världen och av den anledningen skulle det vara komplext och 

tidskrävande att anpassa CSR engagemanget efter respektive marknad och land. Sedan finns 

det självklart faktorer kring CSR som fungerar olika bra beroende på det land som 

verksamheten är aktivt inom, betonar Devine. Ett sådant exempel är recycling, i Sverige är det 

en självklarhet för de anställda att återvinna material korrekt när det finns tillgång till 

återvinningar. I andra länder, framförallt utvecklingsländer, är detta inte lika självklart och 

risken att allt material hamnar i samma återvinningshög är stor. Återvinning är något som är 

väsentligt för Oriflame och dess målsättning är att inget avfall ska gå till soptippen samt att 
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allt avfall från verksamheten ska återvinnas korrekt. Huvudkontoret kontrollerar detta med 

jämna mellanrum för att se hur de globala verksamheterna följer målsättningarna och arbetar 

med återvinning. Oriflame arbetar även aktivt med att se till att kunder och konsulter ska 

återvinna material i syfte att förbättra det globala samhällets miljö och försöker att utveckla 

arbetet inom detta område.  

Devine berättar att Oriflame kombinerar omvärldens förväntningar på verksamheten, dess 

varumärke och arbetet kring CSR. Men då huvudkontoret är i Sverige har det svenska 

samhällets förväntningar den största inverkan på Oriflame. Huvudkontoret anpassar inte CSR 

arbetet specifikt efter olika länders förväntningar eller krav, dock implementeras och arbetas 

det olika kring en del punkter inom CSR beroende på land. Internt inom verksamheten är 

kraven och förväntningarna identiska oavsett vilken marknad eller land som de verkar inom, 

men däremot kan det vara så att vissa frågor beaktas i högre utsträckning i vissa länder på 

grund av rådande omständigheter. 

Oriflame har tillverkningsfabriker i Polen, Indien, Kina samt Ryssland och dessa står för 60 

procent av verksamhetens totala försäljning. Att kontrollera CSR arbetet i fabrikerna som är 

internationellt lokaliserade är en väldigt enkelt process att genomföra menar Devine. Varje 

fabrik och verksamhet har en utvald individ som får erhålla riktlinjerna och visionen kring 

CSR från verksamheten i Sverige, detta skall sedan integreras i fabrikerna. För att säkerställa 

att CSR arbetet i fabrikerna överensstämmer med huvudkontorets riktlinjer och visioner 

genomförs det ständiga granskningar i fabrikerna. Detta medför att respektive utländsk fabrik 

och verksamhet kontrolleras noggrant av huvudkontoret. Alice Devine berättar att…  

 

”… I denna situation känns det som att vi har en väldigt bra övervakning på CSR arbetet i 

våra fabriker runt om i världen. Anställda reser ständigt för att kontrollera att de uppfyller 

verksamhetens riktlinjer och visioner kring CSR samt hur de kan åtgärda eventuella brister. 

Detta följs sedan upp av årliga revisioner från vår sida för att säkerställa att arbetet med 

CSR verkställs.”    

Devine berättade även att det ställs krav på de externa parterna, som internationella 

samarbetspartners. Kraven är att dessa ska följa Oriflames riktlinjer samt visioner kring CSR. 

Verksamheten har en god översikt över europeiska leverantörer inom kosmetikatillverkning, 

däremot är det svårare att ha en översikt över asiatiska leverantörer. De asiatiska 

leverantörerna följs upp på samma sätt som de europeiska, samtidigt som det genomförs 

audits, då det ständigt inträffar händelser på den asiatiska marknaden som har betydelse inom 

CSR. Med hänsyn till detta är det relevant att i ett tidigt skede identifiera riskerna i hur 

leverantörers arbete kring CSR avviker gentemot Oriflames, detta för att kunna agera och för 

att allmänheten ska vara medvetna om att Oriflame inte accepterar sådana handlingssätt. 

Verksamheten arbetar inte med leverantörer vars anställda inte har tillgång till bra 

arbetsförhållanden och fackföreningar, eller samarbetspartners som är involverade i oetiska 

affärer. För att säkerställa att leverantörer och samarbetspartner uppfyller kraven genomförs 

årliga revisioner. Utöver detta kontrollerar verksamhetens materialinköpare leverantörernas 

CSR arbete samtidigt som affärsutvecklarna ständigt arbetar med att förbättra produkterna till 

att bli mer hållbara.   

 

Områden inom CSR  

Allt arbete som fullbordas, både nationellt och internationellt, måste vara ekonomiskt hållbart, 

annars kommer företaget inte att kunna existera på sikt. Givetvis inom ramen för det som är 

lagligt i respektive land, vilket är en faktor Oriflame ständigt är medvetna om för att undvika 
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oenigheter och missförstånd. Ekonomisk lönsamhet är grunden för verksamheten och om det 

inte är lönsamt genomförs CSR åtgärderna inte. Det juridiska området tillämpas självklart i 

varje land, utöver dessa upprättas även globala riktlinjer och principer internt inom företaget, 

menar Devine. Ifall de interna principerna är striktare än ett lands lagar tillämpas de interna 

principerna. Ett bra exempel är anställdas åldersgräns, där Oriflames minimala gräns för 

arbete inom verksamheten är 15 år. Skulle det vara acceptabelt i ett land att 14 åringar arbetar 

väljer verksamheten ändå att följa de interna globala standarderna.  

Anledningen till att verksamheten är i olika arbetsfaser med områdena beror på att Oriflame 

arbetar med områdena efter prioritering och därför är det naturligt att de inte har kommit lika 

långt inom alla områden. Inom det sociala ansvarsområdet är Oriflame inte lika strukturerade 

internationellt som med de andra två CSR områdena. Devine betonar dock att Oriflame 

bedömer de sociala åtagandena vara en väsentlig faktor som de ständigt strävar efter att 

förbättra. Det filantropiska ansvarsområdet har förekommit sedan flera år tillbaka och är 

genomsyrat inom verksamheten i både Sverige och utlandet. Det är ett väldigt bra 

tillvägagångssätt att engagera Oriflames tre miljoner konsulter. Oriflame har varit med och 

grundat World Childhood Foundation och verksamhetens egen Oriflame Foundation. Inom 

miljöområdet har Oriflame arbetat sedan start och är således en väsentlig faktor för 

verksamheten eftersom det är i enighet med verksamhetens koncept.  

Arbetet med dessa CSR områden är enklare att tillämpa i länder som känner till betydelsen av 

att företag arbetar med CSR. Generellt sätt arbetas det globalt med dessa områden, men 

implementeras i olika omfattningar beroende på ländernas förutsättningar konstaterar Devine. 

Med de olika utgångspunkterna som existerar länder emellan är det till exempel mer viktigt 

att arbeta mot miljöförstöring i Mongoliet medan det i Sverige är viktigt att arbeta mot 

förbrukning av papper. En del av verksamhetens förpackningar kommer från återvunnet 

material och Oriflame arbetar tillsammans med Rainforest Alliance som hjälper till att förstå 

den värdekedja som de ingår i när det kommer till papper och hur leverantörerna arbetar med 

CSR. Arbetet med ”Sustainable sourcing” är också ett viktigt område, där har Oriflame sedan 

början använt sig utav naturliga ingredienser i produkterna. I dagsläget köps till exempel 

certifikat från Green Palm, detta är en organisation som ser till att pengarna används till 

plantage som producerar hållbar palmolja.  

Målsättningar med CSR  

Devine berättar att verksamhetens målsättningar med CSR är avsedda för fabrikerna som 

tillverkar produkterna. Målsättningarna är att minska växthusgaserna med 20 procent och 

minska vattenanvändningen med 10 procent. Respektive fabrik har som uppgift att se till att 

målen uppfylls samtidigt som fabrikerna bemöter årliga uppföljningar för att garantera att 

arbetet ligger i fas med planeringen. Verksamheten i Sverige tar beslut om målsättningarna 

och finns till som stöd vid eventuella problem, men det är fabrikerna som självgående måste 

uppfylla dessa. Anledningen till att målen ska uppfyllas självständigt är för att CSR arbetet 

ska vara integrerat i fabrikerna. 

Utöver detta arbetar Oriflame med Green Building. Hittills är det endast planerat att fabriken i 

Ryssland ska vara Leed Green Building certifierad, men målsättningen är att införa detta i fler 

fabriker. Green Building innebär att byggnaderna är koldioxidsnåla, det vill säga att de inte 

släpper ut lika mycket koldioxid som en vanlig byggnad. Utöver detta har dessa byggnader 

bra processer så att de exempelvis kan återvinna vatten berättar Devine. Slutligen arbetar de 

ständigt med att förbättra vattenfrågan som är omfattande men viktigt att beakta. De fabriker 

som Oriflame har i Kina och Indien använder mycket vatten, problemet i dessa länder är att 
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vatten är en begränsad resurs. Av den anledningen vill verksamheten se till att vara så 

effektiva som möjligt när de använder vatten. Detta gäller för Oriflames samtliga 

verksamheter.  

4.2.4 CSR Sweden 

Bogle berättar att CSR Sweden är en plattform och ett nätverkande för svenska företag att 

samlas och få inspiration i att driva CSR frågor som berör både den svenska och 

internationella marknaden. Organisationen har även ett flertal projekt i syfte att företag ska 

öka kunskapen kring CSR samt hur de skall gå tillväga vid eventuella problem med CSR 

arbetet. Exempel på sådana projekt är The Academy for Human Rights in Business och SAM. 

I dessa projekt får företag möjligheten att konferera med andra företag kring olika områden 

som är kopplade till CSR. Organisationen arbetar ständigt på den internationella marknaden, 

då CSR Sweden är ett europeiskt nätverk som består av 36 syskonorganisationer runt om i 

Europa. Bogle gav även konkreta exempel på hur CSR Sweden förmedlar ansvarsfullt 

företagande till det europeiska samhället…  

”… I Madrid har jag tillsammans med Emma Ihre, Finansdepartementet, berättat om hur 

Sveriges statsägda bolag jobbar kring CSR och hur staten som ägare har agerat. Jag har 

även framfört modellen kring Nyföretagar Centrum där Spanien är intresserade av att 

”importera” modellen och villiga att lära sig utav Sverige.” 

De svenska företagen som söker sig till CSR Sweden är oftast redan aktiva med arbetet kring 

ansvarsfullt företagande men har i syfte att förbättra och utveckla sig inom området. 

Organisationen hjälper till att bredda företags synsätt och visioner kring CSR samtidigt som 

företag inser hur betydelsefullt det är att integrera CSR inom verksamheten för att kunna 

påverka det globala samhället positivt. Utöver detta uppdaterar och hjälper CSR Sweden 

ständigt företagen med de nya krav som samhället ställer på företag.  

Att svenska företag agerar ansvarsfullt är viktig om verksamheten har en ambition att 

långsiktigt vara konkurrenskraftig. Detta eftersom att kraven på företagen ständigt blir fler till 

antalet men även striktare. Att striktare regler införs är bara positivt enligt Bogle, då företag 

som inte arbetar med CSR i den utsträckning som de påstår kommer att synas och blir 

tvungna att beakta CSR frågor om de ska vara konkurrenskraftiga. Med detta i åtanke blir det 

allt mer naturligt att företag arbetar med CSR globalt. Det väsentligaste med CSR på den 

internationella marknaden för svenska företag enligt Bogle är att vara kompetent inom CSR, 

genomföra arbetet korrekt, verifiera och följa upp CSR arbetet. 

Bogle beskriver att ett företag arbetar med CSR idealiskt när kontroller av styrningen 

genomförs korrekt, är transparenta gentemot allmänheten samtidigt som de säkerställer att 

produkter och tjänster möter globala krav samt är hållbara. Uppfyller företag dessa krav är de 

med och bidrar till ett bättre samhälle. Bogle berättar även vilka strategier svenska företag 

som hamnat i CSR skandaler på den internationella marknaden ska agera utifrån…  

”… Det är viktigt att stänga ned kommunikationen externt tills det att företagen får ordning 

på hur de skall bemöta media och andra intressenter. Utöver detta är det även väsentligt att 

företag demonstrerar för allmänheten att ett sådant agerande inte är något som verksamheten 

accepterar.” 

Med hänsyn till detta betonar Bogle att det är viktigt att noggrant genomföra och arbeta med 

riskanalysen samt utbilda sin personal för att undvika att hamna i besvärliga situationer på den 

internationella marknaden. 
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De svenska företagen som är internationellt orienterade ska arbeta med globala CSR strategier 

och riktlinjer, de ska inte ändra riktlinjerna och visionerna utifrån olika länder, däremot kan 

företag fokusera på vad som behövs i olika delar i världen. Ett exempel enligt Bogle är att 

västvärlden står inför stora problem kring hälsa som stress, diabetes och psykisk ohälsa. I 

andra världsdelar är exempelvis Malaria, blivande mödrar och HIV problem. 

Områden inom CSR 

CSRs delområden prioriteras i olika utsträckningar av företag och de väsentligaste områdena 

enligt Bogle är de ekonomiska och juridiska delarna. Utan dessa områden kan CSR arbetet 

inte genomföras korrekt och företag kommer av den anledningen att misslyckas med CSR 

arbetet menar Bogle. Miljöområdet är det område som är väsentligast efter de två berörda, 

anledningen till det beror på att miljön är ett ämne som det ständigt debatteras om globalt och 

samhället kräver allt mer av företag att de ska ta hänsyn miljöfrågor. Därefter betonar Bogle 

att de etiska problemsamlingarna är relevanta och ska beaktas för att arbetsförhållandena ska 

vara goda för anställda samt ska hänsyn tas till mänskliga rättigheter. Slutligen är det 

filantropiska det som är minst väsentlig inom CSR arbetet, det är naturligtvis bra att företag 

donerar kapital till välgörenhet och organisationer. Detta medför dock inte att företag agerar 

ansvarsfullt gentemot samhället konstaterar Bogle. 

Verksamhetens målsättningar med CSR  

CSR Sweden har ett flertal målsättningar med verksamheten, framförallt vill de förmedla 

CSRs betydelse till samhället och företag, för att öka medvetenheten om hur väsentligt det är 

med CSR och hur företag kan underlätta samt förbättra omständigheterna i samhället. Det 

krävs dock att alla företag tar sitt samhällsenliga ansvar enligt Bogle. Utöver detta har 

verksamheten målsättningen Enterprise 2020, som är ett strategiskt initiativ från 

samarbetsorganisationen CSR Europé. Syftet är att stödja företag i uppbyggandet av en 

hållbar konkurrenskraft genom att tillhandahålla en plattform för det innovativa tänket, främja 

arbetet mellan företag och deras intressenter genom att utforska nya metoder till en hållbar 

framtid samt stimulera det europeiska hållningssättet till CSR genom att engagera EU och 

andra intressenter. Detta tillvägagångssätt är en strategisk metod i syfte att förbereda företag 

för framtiden och de kommande kraven som berör CSR.  

4.3 Motivationsfaktorer 

4.3.1 Axfood 

Domeij berättar att ett CSR arbete är viktigt då det medför att kunders tillit till företag växer, 

samtidigt som medarbetare känner en trygghet och stolthet när de arbetar på ett ansvarfullt 

företag. Detta i sin tur medför att det blir enklare att rekrytera samt behålla personal. Domeij 

berättar om hästköttsskandalen som drabbade svenska livsmedelsbutiker i början av året, 

Axfood fick återta allt hästkött som hade ställts ut i livsmedelsbutikerna men istället för att 

kasta hästköttet, valde Axfood att skänka det till välgörenhet. Detta medförde dels att 

företaget agerade etiskt rätt, dels att anställda på Axfood kände glädje och trygghet av att de 

arbetar på ett etiskt företag.  

Det är ett flertal olika grupper som motiverar företaget till att arbeta med CSR, varvid 

aktieägare är en av dessa grupper. De kräver att CSR tillämpas i verksamheten samtidigt som 

ägarna är positiva till det CSR arbete som Axfood genomför. Konsumenter och media är 

också viktiga intressenter som trycker på och vill att verksamheten aktivt ska arbeta med CSR 
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menar Domeij. Utöver detta ställer i princip hela omvärlden ett krav på att företag ska arbeta 

mer ansvarfullt men fastslår att aktieägarna är mest motiverande.  

4.3.2 Löfbergs Lila 

Det finns ett flertal olika faktorer som kan bidra till att företag väljer ett ansvarsfullt 

företagande. Sådana faktorer kan vara allt från konsumenter och media till aktieägare och 

politiker. Eva nämner aktieägare som en väldigt stor motivationsfaktor. Löfbergs Lila är ett 

familjeföretag där intresset för hållbara frågor funnits med sedan verksamhetens start. De 

känner ett stort tryck från aktieägare och VD, då dessa anser att hållbara frågor är av stor vikt. 

Löfbergs VD, Lars Appelqvist, är viktig då han är otroligt motiverande och engagerad inom 

CSR, säger Eriksson. Konsumenterna och media påverkar verksamheten i en viss utsträckning 

menar Erisksson. Dessa intressenters åsikter om företaget kan få betydelsefulla konsekvenser 

och risken finns att verksamheten ställningstagande varierar kraftfullt beroende på 

intressenternas åsikter. Av den anledningen är det väsentligt att beakta både media och 

konsumenter fastslår Eriksson.  

4.3.3 Oriflame 

CSR är ett nödvändigt åtagande av företag om dem vill överleva på marknaden. Alice Devine 

berättar att ... 

”... I dagsläget går det inte riktigt att välja om man ska arbeta med CSR eller inte, utan det är 

mer av en självklarhet och förväntning samt måste vara en del av företagens strategier. Jag 

tror att det är viktigt att företag arbetar mer hållbart om dem vill överleva på marknaden.” 

Devine berättar också om det stora tryck som kommer från aktieägare. I och med att 

aktieägarna är väldigt intresserade av CSR frågor blir CSR arbetet en del av företagets kultur. 

Aktieägarnas påtryckningar har medfört att CSR är en naturlig del av Oriflames kultur och 

finns etablerat i ledningsgruppen vilket gör att de är insatta och engagerade i CSR frågor. 

Oriflame känner inte ett större tryck från konsumenter, och förklarar vidare att det kan bero på 

att Oriflames största marknader är Ryssland och forna sovjet, där konsumenter inte har lika 

stor kännedom, intresse och kunskap om CSR. Dock ser hon det som en möjlighet till att 

kunna påverka och öka deras medvetenhet om CSR och dess innebörd. Hon berättar även att 

Oriflame inte känner ett större tryck från media heller, vilket hon förklarar kan bero på att 

företaget inte är tillräckligt känt vilket medför att medias fokus inte ligger på dem. Oriflame 

har dock kontakt med över 3 miljoner människor runt om i världen som arbetar som 

självständiga konsulter och som säljer verksamhetens produkter. Oriflame har en viktig roll i 

att utveckla sina konsulter inom CSR så att de kan föra det vidare så att konsumenter blir mer 

medvetna om detta. 

För företag är det viktigt att ledningsgruppen och de stora ägarna är med på resan och att CSR 

är integrerat i företagets kultur. Detta är viktigt för att företag ska lyckas med målen inom 

CSR, annars kommer det bli en betydligt svårare process att lyckas med. CSR får inte vara en 

liten del av organisationen, utan ska vara en viktig del i organisationen där alla är medvetna 

om CSR och som ska ingå i företagets ställning utåt. Det är även viktigt att ha en kontinuerlig 

kontakt med intressenter, så att dem är medvetna om hur anställda tänker kring CSR och vilka 

strategier som de använder, menar Devine.  
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4.3.4 CSR Sweden 

Intressenter har en betydande påverkan på företag och kan stimulera företag till att arbeta med 

CSR. I synnerhet är det ägarna som har den största inverkan på företags CSR arbete. När 

ägarna är engagerade och verksamma inom området medför det självverkande att CSR 

genomsyras i företag. Sedan har självklart konsumenter en stor påverkan tillsammans med 

media, då inget företag vill att varumärket ska smutskastas i media eller av konsumenter. 

Företag mår även bra av att verka i ett samhälle som mår bra och som har en bra ekonomisk 

tillväxt, utbildningar och arbetar med hälsofrågor, vilket medför att det är väsentligt att inte 

underskatta intressenternas inverkan på företag menar Bogle. Utöver påtryckningarna från 

intressenter är CSR arbetet en komplex process att lyckas med internationellt. Med det sagt är 

det relevant att företag har kunskap och erfarenhet om de utländska marknader som de verkar 

inom för att undvika att agera mot lagstiftningarna. Bogle betonar att svenska företag måste 

genomföra noggranna riskanalyser kring hur de skall arbeta med CSR internationellt för att 

inte missuppfattas av intressenterna.  

4.4 Arbetet inom dagligvaruhandeln 

4.4.1 Axfood 

Axfood arbetar med att öka sin försäljning av ekologiska produkter med minst 6 procent till år 

2015. Axfood har lanserat nya ekologiska varor i syfte att öka försäljningen, detta går att 

observera genom de olika kampanjer som företaget har lanserat. De ekologiska varorna som 

Axfood erbjuder är låga i priset i förhållande till den kommersiella märkesledaren, detta trots 

att det är dyrare att producera ekologiska varor. Anledningen till att Axfood har låga priser på 

de ekologiska varorna är för att priset är avgörande för konsumenterna, dessa prioriterar inte 

ekologiska produkter i den utsträckning som Axfoods hade hoppats på, menar Domeij. Med 

hänsyn till detta reduceras priserna för att konsumenter ska få möjligheten att handla 

ekologiskt till ungefär samma pris.  

Problematiken i detta sammanhang är att verksamhetens marginaler blir lägre än förväntat och 

det påverkar självklart lönsamheten. De märkesledande kommersiella varorna är i själva 

verket inte så bra som de ytligt kan verka menar Domeij. Av den anledningen vill dem att 

kunder ska få bra varor och minskar därmed marginalerna på de ekologiska produkterna för 

att kunna konkurrera någorlunda gentemot de kommersiella varumärkesledarna. Sedan finns 

det ekologiska produkter där marginalerna inte kan reduceras tillräckligt eftersom att 

tillverkningen är allt för dyr och en markant reducering av priset skulle medföra förlust för 

Axfood, ett sådant exempel är tillverkningen av ekologiskt kött.  

4.4.2 Löfbergs Lila 

Löfbergs Lila är allmänt känt hos konsumenter i Sverige, men även i övriga länder som de är 

verksamma inom. Trots detta är Löfbergs försäljning inom dagligvaruhandel inte i enlighet 

med företagets målsättning. Eriksson säger att… 

”… Detta gör mig väldigt ledsen eftersom jag vet hur mycket vi arbetar med hållbart 

företagande.” 

Konsumenter väljer bort Löfbergs Lila eftersom det är något dyrare, det faktum att Löfberg 

tillverkar kaffe som är ekologisk är inget som tas hänsyn till vid konsumtionen. Det anses inte 

vara viktigt för konsumenter hur processen av kaffeodlingen har genomförts samt ifall det är 
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ekologiskt eller inte betonar Eriksson. I slutändan är det priset som har den avgörande 

betydelsen för konsumenterna. Med detta i beaktandet är försäljningen inom dagligvaruhandel 

något Löfberg eftersträvar att förbättra genom att fortsätta arbeta med hållbarhet och olika 

certifieringar på kaffet. Att konsumenter inte beaktar dessa faktorer i dagsläget bedömer 

Eriksson vara en trend som kommer att vända. De hoppas på att kunna påverka konsumenter i 

framtiden då CSR ständigt diskuteras i olika sammanhang och dess betydelse tilltar.  

4.4.3 Oriflame 

Devine berättar att Oriflames försäljning mestadels sker i Ryssland och forna sovjetstaterna 

varvid försäljningen är hög men påtryckningar från konsumenter angående ekologiska 

produkter är inte så hög. Generellt sätt har Oriflame inga produkter som är miljömärkta idag. 

Det är väldigt svårt att få produkter certifierade i dagsläget, det krävs mycket resurser och 

kostar mycket pengar. Devine menar att ... 

 ”... Den huvudsakliga frågan i slutändan blir; vad är egentligen fördelen med detta?” 

Vad som kan göras är att få en del produkter, exempelvis en produktserie, certifierad. 

Företaget satsar på att få ut den produktserien bland konsumenter, och marknadsför att den är 

certifierad, konsumenter kommer då tänka att varumärkets andra produkter också är minst lika 

bra. Det går alltså inte riktigt att satsa på att få alla produkter certifierade då detta skulle kosta 

allt för mycket pengar och inte tillföra så mycket värde då konsumenter inte prioriterar 

certifierade produkter.  

I Sverige är konsumenter mer medvetna om hållbart företagande, och därför känner Oriflame 

att försäljningen av certifierade produkter är högre i Sverige jämfört med i Ryssland och forna 

sovjetstaterna. Dock konsumeras inte certifierade produkter framför icke certifierade, detta 

beror mycket på prissättning men självklart även på konsumenters intresse av hållbarhet. 

Oriflame försöker reducera priser, så att dessa överensstämmer med prissättningen på icke 

certifierade produkter. En produktserie som Oriflame har fått Fair Trade certifierad är Eco 

Beauty serien. Att Eco Beauty serien är certifierad innebär att 95 procent av innehållet är 

naturligt, och till en viss nivå organiskt. Dessutom är förpackningen FFC-certifierad vilket 

innebär att förpackningen kommer från ett hållbart skogsbruk. 

4.4.4 CSR Sweden 

Det väsentligaste med arbetet inom dagligvaruhandeln för svenska företag är att kunna 

identifiera vad konsumenterna efterfrågar betonar Bogle. De företag som identifierar 

kundbehoven är även de vars försäljning är bäst inom dagligvaruhandeln. Med hänsyn till 

detta menar Bogle att det är viktigt att ständigt vara uppdaterad inom detta område för att 

kundbehoven ständigt varierar samtidigt som kraven inom dagligvaruhandeln förändras med 

tiden.  

Bogle konstaterar att det är viktigt att öka konsumenters kunskap angående CSR för att kunna 

öka försäljningen av ekologiska och certifierade produkter. Det är väsentligt att företag får 

konsumenter att känna värdet i de ekologiska och certifierade varorna, detta för att de ska 

vilja konsumera hållbara produkter. Det kan vara en lång process tills majoriteten av 

konsumenter väljer att konsumera ekologiska produkter, företag ska därför inte avsluta sitt 

CSR arbete endast för att dem ser motgångar i dagsläget. Detta kommer troligen förändras i 

framtiden. Slutligen betonar Bogle att det kan vara lönsamt att vid försäljning av ekologiska 

produkter koppla dessa till aktuella världshändelser, exempelvis att skapa en kampanj där 



36 | P a g e  
 

försäljningen av produkterna bidrar till välstånd för utsatta i krigsländer. Detta menar Bogle 

kommer medföra att konsumenter kan vilja hjälpa till.  

4.5 Möjligheter och svårigheter 

4.5.1 Axfood 

En möjlighet som Axfood erhållit är ett gott rykte, samhället ställer ett krav på att företag ska 

agera ansvarsfullt, i och med att Axfood arbetar hållbart har det stärkt företagets rykte. Ett 

CSR arbete skapar även ett förtroende för produkterna samt attraherar och behåller 

arbetskraft. Allt fler individer vill arbeta för ett företag som tar ett samhällsansvar då det 

skapar en trygghet för både anställda och omvärlden, dessutom stärks varumärket när företag 

tar ett sådant ansvar, berättar Domeij. Det finns dock även stora varumärkesrisker med CSR 

arbetet på den internationella marknaden. Ett felsteg från Axfood kan skada varumärket och 

Domeij betonar att det skulle vara svårt att arbeta upp verksamhetens goda varumärke igen. 

Hon vidareutvecklar och talar även om att det är finns en risk för de anställda som arbetar hos 

leverantörerna, att de kanske får arbeta under dåliga villkor eller att verksamheten blir 

miljöförstörande om de misslyckas. Det kan vara en svårighet att säkerställa att 

arbetsvillkoren är bra, fastän kontroller genomförs regelbundet så går det inte att vara helt 

säker. 

Domeij belyser även det paradoxala mellan konsumenters intresse av CSR och deras 

köpbeteende. Hon påpekar att det finns en svårighet inom dagligvaruhandeln då ett flertal 

konsumenter efterfrågar ekologiska produkter, varvid endast en del väljer att konsumera 

dessa. Anledningen beror på priset, då ekologiska produkter är dyrare. Domeij berättar dock 

att det är svårt att sänka priserna helt till den prisnivå som icke ekologiska produkter befinner 

sig på, eftersom ekologiska produkter är dyrare att producera.  

4.5.2 Löfbergs Lila 

CSR medför en ekonomisk lönsamhet, dels på grund av att det attraherar arbetskraft, dels på 

grund av kostnadsreduceringar, energibesparingar, produktionseffektivisering samt att det 

stärker varumärket. Ett starkt varumärke attraherar i sin tur konsumenter, men dock inte 

konsumenter inom dagligvaruhandeln. Ekologiska produkter är dyrare, varvid Eriksson menar 

att om konsumenter har en möjlighet att välja mellan två produkter som utgör samma 

funktion, kommer konsumenter att välja det billigare alternativet i de flesta fall. Löfbergs 

Lilas CSR arbete är i dagsläget endast framgångsrikt på den marknad som är utanför 

dagligvaruhandeln, men Eriksson tror på ungdomar och på framtiden. Hon menar att 

privatkonsumenter i dagsläget inte uppskattar ett ansvarsfullt företagande, men tror på att 

detta kommer förändras med tiden. Hon vidareutvecklar och säger att unga människor 

kommer att få en större förståelse för hållbart företagande och för vad certifieringar egentligen 

innebär. 

Eriksson tillägger att det kan vara en risk om man inte finner en balans. Löfbergs Lila kan inte 

helt konvertera allt sitt kaffe till ekologiskt, då detta skulle medföra att de skulle försvinna 

från marknaden, eftersom det inte kommer konsumeras i den utsträckningen man hoppas och 

vill. Hon vidareutvecklar och menar att det gäller att hitta en balans, och försöka sälja in 

ekologiska produkter så mycket som möjligt och påverka konsumenter. Det gäller att göra 

konsumenter medvetna om att det inte går att utnyttja de människor som odlar kaffe i 

odlingsländerna, och inte ge dem en bra lön för detta. Detta skulle i sådana fall resultera i att 

ingen skulle dricka kaffe i framtiden. Konsumenter tänker inte på detta i dagsläget, så länge 
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det finns ett billigare alternativ på hyllan kommer det alternativet att konsumeras mest. 

Eriksson berättar även att det skiljer sig länder emellan, i England är konsumenter mer villiga 

att betala för ekologiska produkter än i Sverige. I Baltikum konsumeras i princip inga 

ekologiska produkter. Hon vet inte varför det skiljer sig åt länder emellan, men lägger vikt vid 

att det är en viktig punkt att långsiktigt jobba med.  

Eriksson tillägger att de arbetar med Code of Conduct i odlingsländerna, och det är väldigt 

viktigt att dessa följs. Denna Code of Conduct är skapad utifrån konventioner och Global 

Compact, den täcker typiska frågor som arbetsvillkor, arbetslängd, barnarbete och så vidare. 

Eftersom barnarbetsfrågan kan skilja sig åt länder emellan, har de noga uttryckt i Code of 

Conduct att det är acceptabelt att barn hjälper sina föräldrar med odlingar men detta får inte 

gå ut över deras skolgång, sömn eller lektimmar. Dessutom får barnen inte utföra arbeten som 

anses krävande. Det kan dock vara svårt att säkerställa att dessa riktlinjer verkligen efterföljs, 

och därför anser hon det vara viktigt att arbeta med certifieringar. Självklart ämnar dem 

kontrollera varje leverantör i varje odlingsland, men detta skulle vara väldigt svårt och 

tidskrävande. Eriksson berättar... 

”... Vi åker ner till odlingsländerna väldigt mycket, dock kan vi inte besöka alla. Om vi säger 

såhär; en förpackning kaffe är lika med ett träd, då kan ni själva föreställa er hur många och 

hur stora odlingar vi har. Vi köper in kaffe från 24 länder” 

4.5.3 Oriflame 

Alice Devine anser att möjligheter som uppstår är effektivisering av produktion, 

kostnadsreducering samt ett sätt att engagera anställda. Hon anser vidare att CSR medför att 

organisationen i sin helhet blir mer effektiv, vilket gör att de kan reducera risker på den 

internationella marknaden. Utöver detta lyckas de att engagera anställda inom CSR, vilket 

anses vara en möjlighet eftersom det kan föra vidare budskapet. Framförallt medför CSR dock 

en möjlighet till verksamhetens innovativa utveckling, då företaget följer 

samhällsutvecklingen och arbetar med frågor och problem som är betydelsefulla.    

En annan möjlighet är att det är ekonomiskt lönsamt för företaget att ha ett CSR engagemang. 

Allt fler arbetstagare vill arbeta på företag som bryr sig om och värnar om samhället samt 

belyser investerare vikten av att företag ska engagera sig i CSR frågor, berättar Devine. När 

ett företag är miljövänligt reduceras även kostnader, företaget skär ner på energianvändning, 

effektiviserar produktionen och den generella bilden av varumärket stärks.   

Devine berättar vidare om att förutsättningar skiljer sig åt länder emellan, varför det är viktigt 

att försöka identifiera globala risker och motarbeta dessa så fort de har identifierats. Devine 

anser att de största riskerna på den internationella marknaden är att ha en bra koll på 

leverantörskedjorna, då dessa befinner sig på många olika håll i världen och av den 

anledningen är det kostsamt och tidskrävande att kontrollera alla. Oriflame har ett flertal 

leverantörer i Asien, och dessa leverantörer har sina underleverantörer, vilket gör det svårt för 

företaget att veta om dessa arbetar med CSR i den utsträckningen som de vill. Hon ställer 

även frågan; ”hur långt går egentligen vårt ansvar att kontrollera dessa?” Då Devine anser 

det vara väldigt svårt att kontrollera hela leverantörskedjan, menar hon att det inte borde ligga 

i företagets ansvar att kontrollera alla led. Bortsett från att företag skall försöka identifiera 

globala risker, berättar hon även om de lokala riskerna inom ett land som måste beaktas. Som 

exempel berättar hon om den globala vattenfrågan som är aktuell idag, det vill säga hur 

mycket vattenanvändning som ett företag ska förbruka. Det går inte riktigt att göra en 

bedömning mellan olika länder, då förutsättningar och klimat skiljer sig åt och därför varierar 
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vattenanvändningen i olika länder. Detta kan vara en risk och svårighet om företag inte är 

medvetna om vattenanvändningen i respektive land som man är verksam inom. 

4.5.4 CSR Sweden 

Möjligheter som uppstår när företag arbetar med CSR är att företag har enklare för att 

rekrytera arbetskraft samt behålla befintlig arbetskraft. Människor vill arbeta för företag som 

tar ett samhällsansvar, då de känner sig stolta och trygga på den arbetsplatsen. Ett CSR arbete 

medför även att företaget kan få en positiv publicitet i media, vilket stärker företagets position 

på marknaden. Utöver de möjligheter som ett CSR arbete medför för företag, medför det även 

möjligheter för samhället. Samhällets invånare tillhandahåller mer hållbara produkter, miljön 

värnas om, arbetsförhållanden förbättras och mycket mer.  

Svårigheter som kan uppstå på den internationella marknaden är att företag inte har kunskap 

om hur de ska göra affärer på ett riskfritt sätt på komplexa marknader. Företag kan blanda 

ihop affärskultur och att agera rätt enligt lag, dessa behöver inte alltid överensstämma. Av den 

anledningen menar Bogle att det är viktig att genomföra en ordentlig riskanalys. De företag 

som inte genomför en ordentlig riskanalys när de verkar på riskmarknader, har fullt upp med 

att se till affärskulturen följs men glömmer bort den lag som de verkar inom. Ännu en 

svårighet för företag kan vara att säkerställa att deras leverantörer kontrollerar sina egna 

leverantörer, det vill säga veta om underleverantörerna också tar ett samhällsansvar.  
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5. Analys 

Analyskapitlet avser att analysera svaren från föregående kapitel med datamaterialet och 

egna tankar som grund, samt ge svar på studies syfte genom att koppla datamaterialet till den 

teoretiska referensramen och den tidigare forskningen. Analysarbetet leder slutligen till att 

studiens frågeställningar besvaras i det sista kapitlet.  

 

5.1 CSR arbetet 

Axfood, Löfbergs Lila och Oriflames struktur skiljer sig från varandra, Axfood har 

verksamheter etablerade enbart i Sverige medan de andra två företagen har verksamheter i ett 

flertal länder. Gemensamt för företagen är dock att CSR arbetet på den internationella 

marknaden överensstämmer med CSR arbetet på den svenska marknaden. Anledningen är att 

företagen har homogena riktlinjer och visioner för sina verksamheter, leverantörer och övriga 

samarbetspartners oavsett vart dessa är verksamma samt strävar efter att integrera CSR arbetet 

inom företagets alla verksamheter. Detta tillvägagångssätt var även vad CSR experten 

Marianne Bogle belyste vara det mest optimala då företagen arbetar med ett flertal företag 

från olika länder och kontinenter. Muellers (2006) tidigare forskning om företag och deras 

verksamheters CSR arbete på den internationella marknaden konstaterade också att företag 

ska arbeta med CSR utifrån ett globalt perspektiv.  

Att CSR arbetet överensstämmer mellan företagen och deras verksamheter är en väsentlig 

faktor för att företagen ska kunna skapa ett konkurrenskraftigt varumärke globalt. Det faktum 

att CSR kraven är konstruerade internationellt innebär dock inte att de deltagande företagen 

arbetar med varje CSR område i lika hög utsträckning i respektive land och kontinent. Archie 

Carroll hade som utgångspunkt i detta sammanhang att företag ska prioritera det ekonomiska 

ansvarsområdet, som därefter följs upp av det juridiska, etiska och slutligen det filantropiska 

ansvarsområdet. De deltagande företagens prioriteringar kring ansvarsområdena stämde till 

stora delar överens med Carrolls pyramid, undantaget var dock att de inte bedömde filantropi 

vara ett ansvarsområde. Både Löfbergs Lila och Axfood engagerar sig filantropiskt och 

skänker kapital, men endast till ändamål som har en koppling till kärnverksamheten. Oriflame 

däremot engagerar sig i all form av filantropi oavsett koppling till kärnverksamheten. Det 

filantropiska ansvarsområdet har ständigt debatterats och kritiserats, dess betydelse reduceras 

vilket kan konstateras genom att företag inte betraktar filantropi som ett ansvar samtidigt som 

Carroll reviderat sin teori och avlägsnat det som ett ansvarsområde. Om filantropi inte längre 

betraktas vara ett ansvarsområde, innebär detta att filantropi överlämnas till att bli en frivillig 

åtgärd. Det faktum att filantropi överlämnas som ett frivilligt åtagande kan innebära att antalet 

företag som väljer att ägna sig åt detta kommer att minska, vilket i sin tur kan innebära att 

mottagare av filantropiska handlingar drabbas. CSR går i helhet ut på att förbättra samhällen 

världen runt, med detta menas förbättringar av miljö, levnadsvillkor, produktion och så 

vidare. En filantropisk och en etisk handling främjar oftast utsatta människor, så som fattiga 

eller sjuka människor, om denna filantropi däremot skulle avta kommer dessa människor att 

drabbas vilket innebär att målet om att förbättra levnadsvillkoren inte uppnås i samma 

utsträckning. Carroll förnyade sin pyramid och skapade trestegsmodellen där han inkluderade 

filantropi inom det etiska ansvarsområdet, vilket är en bättre lösning än att utesluta filantropi 

helt. Det går även att se på denna argumentation från en annan synvinkel, nämligen vad skiljer 

egentligen filantropi från etik? Tidigare nämnde vi att det är viktigt att inkludera filantropi i 

ansvarsområdena, men på vilket sätt förändras det etiska ansvarsområdet genom att filantropi 

inarbetats i det? Enligt Carroll innebär etiskt företagande att företag ägnar sig åt åtaganden 

som är förväntade av samhället, men inte tvingande enligt lag. Denna definition kan även 
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beskriva filantropi; en förmögen person är exempelvis inte tvingad till att skänka kapitel till 

fattiga människor, men däremot förväntas han göra det på grund av sitt ekonomiska välstånd. 

Om det stämmer att skillnaden mellan filantropi och etik är minimal, har det egentligen aldrig 

funnits en anledning till att separera dessa från varandra överhuvudtaget.  

Ekonomen och nobelpristagaren Milton Friedman har konstaterat att företag inte har något 

socialt ansvar gentemot samhället, utan endast existerar för att ge ägarna maximal avkastning, 

det vill säga att företagens enda ansvar är det ekonomiska ansvaret. I en värld där företagens 

enda ansvar är ekonomisk vinst kommer samhällen att fallera. Hänsyn skulle inte tas till 

arbetsvillkor då företag endast skulle fokusera på billig och effektiv arbetskraft, korruption 

skulle inte motarbetas så länge detta gynnade företag och miljön skulle utnyttjas och förstöras 

då företag inte skulle ta hänsyn till miljöfarligt utsläpp. Detta är endast ett antal scenarion av 

vad som skulle kunna hända om företag inte hade ett ansvar gentemot omvärlden. En 

utveckling av alla dessa scenarion är att befolkningen troligtvis hade gjort uppror och krävt av 

företag att ta mer ansvar vilket hade inneburit att företagen blir tvungna till att göra detta för 

att behålla ett gott rykte. I slutändan innebär det alltså att företag i många fall kommer att 

behöva ta hänsyn till omvärlden och ta sitt ansvar, för att i sin tur kunna gynna företaget. Inget 

företag är en ö, för att kunna överleva på marknaden bör varje företag ansluta sig till 

omvärlden och se den som sin trädgård som måste skördas och tas hand om. Det finns även en 

annan synvinkel på detta scenario, omvärlden är nämligen också beroende av företag. Företag 

gör gott för samhällen endast genom att existera, eftersom företag ger arbetstillfällen och 

skatteintäkter. Ett samhälle skulle inte kunna funktionera om företag inte existerade och 

verkade på marknaden, både omvärlden och företag är beroende av varandra. Med detta i 

åtanke är det därför viktigt att både omvärlden och dess företag tar sitt samhällsansvar för att 

kunna förbättra det globala samhället. Att även omvärlden funktionerar utifrån Carrolls 

trestegsmodell är viktigt. Eftersom de också måste ta sitt samhällsansvar för att företag ska 

kunna skörda framgång som medför fler arbeten och samhällsförbättringar. Ifall omvärlden 

inte beaktar företagens ansvarsfulla handlingar och fokuserar enbart på egen vinning, medför 

detta att företag ändrar strategier där CSR inte ingår, detta för att kunna konkurrera och 

överleva.    

Det CSR arbete som företagen genomför på den internationella marknaden är i enhet med 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag och Global Compacts 10 principer. Företagen 

arbetar med de olika ansvarsområden samt värnar om samhället, dess befolkning och miljön 

genom att ständigt kontrollera verksamheterna, leverantörerna och övriga parter som de har 

förbindelser med. Företagen ämnar motarbeta barnarbete, dåliga arbetsförhållanden för 

medarbetarna samt produkter med skadligt innehåll. Problematiken i detta avseende är att 

arbeten och åtgärder för att förbättra livsvillkor istället kan medföra försämringar. I ett flertal 

länder är barnarbete väsentligt för att familjer ska kunna försörja sig och överleva då det råder 

fattigdom. När företag avlägsnar barnarbete förlorar familjer en betydande inkomstkälla och 

förhållandena blir svårare. De barn som förlorar möjligheten till att kunna få arbeta kan i 

många fall även förlora möjligheten till att kunna få studera och äta. Med detta resonemang i 

åtanke är det viktigt att barn ska få ha möjligheten till att arbeta, dock ska arbetsuppgifterna 

vara anpassade efter barnets förmåga. Problematik förekommer även när företag ersätter 

innehåll i produkter som de anser inte är hälsosamma, trots att detta innehåll är juridiskt 

tillåtet. När ett företag förbättrar innehållet i produkter kan det medföra att priserna stiger, och 

då en del konsumenter inte har råd med detta innebär det att företagets försäljning minskar. 

Med hänsyn till detta är det viktigt att företagen är väl medvetna om beslut som tas och vilka 

konsekvenser det har för samhället och för deras egna verksamheter.         
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De deltagande företagen har verksamheter och leverantörer globalt, vilket gör det svårt att 

tillgodose det globala samhällets förväntningar samtidigt. Med hänsyn till detta försöker 

företagen att finna en balans och kombinera förväntningarna för att tillgodose flertalet länder. 

Det största inflytandet har dock det svenska samhällets förväntningar eftersom att företagen 

har sina huvudkontor och stora delar av sina verksamheter i landet. Det är även i Sverige som 

det grundläggande CSR arbetet struktureras samt genomförs. Det förmedlas därefter till de 

utländska verksamheterna och leverantörerna för att CSR arbetet ska vara integrerat och 

överensstämmande i företagens samtliga verksamheter. Longinos et. al (2012) forskning 

undersökte vikten av att integrera CSR i företag och deras verksamheter. De kom fram till att 

ett företags konkurrenskraft blir betydligt starkare med ett väl integrerat CSR arbete. Det blir 

av den anledningen relevant att företag tar hänsyn till CSR och integrerar ansvarsfullt 

företagande i den utsträckning som krävs. Att företagen mestadels följer det svenska 

samhällets förväntningar i arbetet med CSR är en självklarhet. Då Sverige är kompetenta, 

engagerade och intresserade av ansvarsfullt företagande, vilket är en viktig faktor för att 

kunna förmedla ansvarsfullt företagandes olika ansvarsområden vidare.  

De deltagande företagen kontrollerar ständigt att verksamheterna och leverantörerna följer 

riktlinjerna samt visionerna kring CSR arbetet. Utöver detta kontrollerar företagen de stora 

odlingsområdena där huvudproduktionen genomförs för att säkerställa att CSR arbetet är i 

enhet med företagens värderingar. Detta realiseras genom att utvalda kontrollanter från 

företagen besöker verksamheterna, leverantörerna samt odlingsområdena och genomför 

revisioner för att säkerställa att CSR arbetet genomförs enligt de krav som ställts. Vid 

utförandet av revisionerna är det de väsentligaste delarna samt de områden som är mest 

utsatta som företagen fokuserar på att kontrollera och förbättra. Anledningen till att detta är 

väsentligt beror på förekommandet av företagsskandaler runt om i världen. Genom att 

säkerställa att arbetet hos samarbetspartners och i verksamheterna är enligt kraven och 

visionerna, reduceras risken att blandas in i skandaler som påverkar företagen och deras 

varumärken negativt. Frågan är dock om det verkligen går att hålla ett företag ansvarigt för ett 

annat företags oansvarighet? Om företag A som länge engagerat sig i samhälleliga frågor och 

tar sitt samhällsansvar gentemot omvärlden, väljer att göra inköp från företag B som är 

inblandad i korrupt verksamhet, vilket företag A inte var medvetande om, går det att hålla 

företag A ansvarig för företag B:s oansvarighet? Dessa två är separata företag och det går att 

hålla dessa ansvariga för deras respektive verksamheter, men inte för varandras. Ett företag 

bör kontrollera sina samarbetspartners innan ett samarbete ingås, men om samarbetspartnern 

sedan visar sig delta i korrupt verksamheten och detta är bortom företagets medvetande bör 

företaget i fråga inte hållas ansvarigt, så länge som samarbetet upphör så fort denna 

information dyker upp.  

De deltagande företagen arbetar med CSR likt amerikanska företag, detta arbetssätt stämmer 

dock inte överens med europeiska företags arbetssätt. Påståendet bygger på Isabelle Maignan 

och David Ralston (2002) forskning som åskådliggör hur ett flertal företag från USA och 

Europa, med undantag från svenska företag, arbetar med CSR. De flesta europeiska företag 

som deltog i studien arbetade inte med CSR samtidigt som de amerikanska företagen ständigt 

diskuterade och engagerade sig inom CSR. Utöver detta var de amerikanska företagen väldigt 

belägna om att betraktas som goda samhällsmedborgare. Medvetenheten kring CSR är hög 

både i Sverige och USA. Axfood, Löfbergs Lila och Oriflame konstaterade att CSR arbetet 

samt kännedomen om detta varierar beroende på land. Inom Europa är det ett flertal länder, 

däribland Lettland och Ryssland, som inte är lika aktiva alternativt inte har hög kännedom 

eller intresse kring CSR. Det är intressant att veta varför Sverige skiljer sig åt i detta avseende 

gentemot andra europeiska länder. I Ryssland där korruption och fattigdom råder borde ett 

CSR arbete vara att föredra då det gynnar samhället, men hur kommer det sig att detta inte är 
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lika uppmärksammat? Det ansvarsfulla företagandet ser inte likadant ut från land till land och 

antalet ansvarsfulla företag varierar beroende på land. I dagsläget finns det ett flertal företag 

som engagerar sig inom CSR frågor, men tyvärr finns det även de företag som inte gör det. Då 

det fortfarande finns företag som inte tar hänsyn till CSR, innebär det att det fortfarande finns 

företag som utnyttjar billig arbetskraft, bidrar till miljöförstöring och så vidare. Ett alternativ 

är att lagstifta om CSR, vilket även kritikerna Martens & Simons (2008) betonade. Detta 

skulle medföra att företag blir tvungna att ta ansvar för den påverkan som de har på samhället. 

Det kan dock vara problematiskt då ett CSR arbete kräver kapital som en del småföretag i 

många fall inte har råd med. Ett annat alternativ är att lagstifta om transparens och 

rapportering kring bland annat arbetsmiljö – och miljöfrågor.  

5.2 Motivationsfaktorer 

Det finns ett flertal olika faktorer som kan motivera företag till att börja arbeta mer aktivt med 

CSR frågor. Konsumenter betraktades som väsentliga intressenter av både Axfood och 

Löfbergs Lila, undantagandet var Oriflame. Oriflames största marknader är Ryssland och de 

forna sovjetstaterna, områden där CSR inte är lika utvecklat och integrerat. Med hänsyn till 

detta är det givet att Oriflame inte känner påtryckningar från konsumenter i samma 

utsträckning som de resterande företagen. Oriflame belyste även att media inte var en 

betydande motivationsfaktor, då företaget inte är så välkänt och ligger därför inte i medias 

fokus. De övriga företagen bedömde media som ett utav flera betydande motivationsfaktorer, 

då media kan påverka företagets varumärke både positivt och negativt.  Gemensamt för 

samtliga företag är att aktieägare anses vara de intressenter som påverkar och motiverar mest.  

Edward Freeman, skapare av Intressentteorin, belyste olika intressenter som påverkar och 

motiverar företag. Han menade att varje intressent på ett eller annat sätt påverkar företag, men 

i olika utsträckningar. Med hänsyn till detta delade han upp intressenterna i primära och 

sekundära grupper, där bland annat aktieägare, konsumenter, anställda och leverantörer 

inkluderas i den primära gruppen. Media inkluderas däremot i den sekundära gruppen. De 

svar som erhållits från företagen i denna studie stämmer överens med Freemans teori, 

nämligen att det finns ett flertal grupper som motiverar företag. Den skillnad som uppstår 

mellan företagen och Freeman är dock det faktum att företagen belyste aktieägare som 

viktigast. Freeman ansåg inte att det fanns en skillnad mellan den primära gruppens 

intressenter, och av den anledningen ansåg han inte att aktieägare var viktigare än andra 

intressenter inom den primära gruppen. Den kritik som riktades mot intressentteorin belyste 

just denna problematik, Bruzelius och Skärvads (2011) ansåg nämligen att olika intressenter 

inte har en lika stor påverkan på företag. En del intressenter påverkar och motiverar i en större 

utsträckning än andra i hur företagen ska arbeta med CSR.  

Om det skulle antas att intressenterna inom den primära gruppen påverkar företagen i lika stor 

utsträckning, skulle detta kunna medföra en konflikt mellan intressenternas önskemål. Om 

aktieägarnas intresse med CSR är att maximera värdet på aktierna och/eller mängden 

utdelning, kommer detta troligtvis inte att överensstämma med anställdas eller konsumenters 

intresse kring CSR. Företag hamnar inför en problematik då det inte går att tillgodose 

intressenternas olika önskemål samtidigt och prioriteringar måste göras genom att avgöra 

vilken intressent som påverkar och motiverar mer än andra. Baserat på företagens svar 

motiverar aktieägarna företagen till att arbeta med CSR, det beror på att det har blivit en 

nödvändighet för stora företag om de vill överleva på marknaden. Vad eller vem avgör dock 

vad som är en nödvändighet för att kunna överleva på marknaden? Om ett företag försätts i 

konkurs eller inte avgörs av företagets vinst och försäljning, det vill säga företagets 

marknadsandelar. Det är konsumenter som bidrar till att företagets försäljning ökar, och 
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därmed även till att vinsten ökar. Företag kan med andra ord inte tillgodose aktieägarnas 

önskemål om de inte tillgodoser konsumenternas önskemål. Konsumenter borde av den 

anledningen vara den intressent som motiverar företag till största del, då företag verkar och 

existerar på grund av konsumenter. Genom att arbeta efter konsumenters önskemål, arbetar 

företag indirekt även efter aktieägares önskemål. Det går även att ifrågasätta huruvida företag 

verkligen behöver selektera vilken intressents önskemål som är viktigast att uppfylla, är det 

verkligen så att det inte går att tillfredställa flera intressenter samtidigt? Vi har tidigare belyst 

problematiken kring att tillfredställa flera intressenter samtidigt, nämligen att önskemålen kan 

skilja sig åt varför det kan vara svårt att finna en balans. Faktum är dock att företag är 

beroende av ett flertal intressenter, där varje intressent har en viss påverkan på företaget. 

Detta innebär med andra ord att företag bör sträva efter att tillfredställa varje intressent och 

inte helt och hållet selektera den intressent som anses vara viktigast. Vikten ligger i att kunna 

finna den balans som krävs mellan önskemålen eftersom att alla påverkar företagen i en viss 

utsträckning.  

Samhället som vi lever inom är ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till. Både 

respondenterna och Freeman anser att det är intressenter som påverkar och motiverar företag, 

men själva kärnan till varför CSR överhuvudtaget är viktigt försvinner. De intressenter som 

företagen belyste, påverkar dem i betydande omfång, dock bör det i första hand vara 

främjandet av miljön, jämställdhet, att bekämpa hunger och orättvisor, korruption och 

fattigdom som bör påverka och motivera företagen till att arbeta ansvarsfullt. CSR är en viktig 

faktor för att kunna bevara samt utveckla den värld som vi lever i, och av den anledningen bör 

detta vara den huvudsakliga motiveringen till varför företag arbetar ansvarsfullt. I dagens 

samhälle råder det vattenbrist i stora delar av världen, denna problematik bidrar till att 

miljontals barn och vuxna dör, jordbrukare kan inte producera nog med mat för att äta eller 

försörja sig och den ekonomiska tillväxten i vissa länder avtar. I Kina är föroreningar ett hot 

mot tillväxten, och en stor del av världen präglas av orättvisor och korruption. Med 

problemen i åtanke är det även viktigt att de övervinns, eventuella åtgärder medför att 

intressenter och övriga samhället tillfredsställs av företagens sätt att hantera omfattande 

problem samtidigt som det medför betydande samhällsförbättringar. Det är dessa faktorer som 

bidrar till att ett ansvarsfullt företagande överhuvudtaget är viktigt, det är även dessa problem 

som måste motarbetas för att kunna skapa en människovänlig värld. Företag bör ha dessa 

faktorer i åtanke, dem bör veta varför CSR är viktigt och vad deras CSR arbete resulterar i 

mer än ekonomisk vinst för företaget. När ett företag endast anser att intressenter är det som 

motiverar företaget till att arbeta med vissa frågor, förlorar CSR sin verkliga innebörd.  

Hur noggrant företagen arbetar med CSR är relaterat till hur väl de motiveras av intressenter 

och övriga samhället. Av den anledningen är det viktigt att företagen får respons på sina 

ansvarsfulla åtganden, detta för att företagen ska prioritera sitt CSR arbete. För ifall företag 

inte handlar ansvarsfullt medför det att det inte värnas om samhället och dess utveckling 

stagnerar. Vidare går det även att fråga sig hur långt ett företags ansvar egentligen sträcker 

sig, men svaret är att det inte endast är företagens ansvar utan även enskilda individers. 

Skillnaden är dock att företag kan bidra med en större påverkan, då direkta åtgärder av företag 

kan bidra till direkta förbättringar inom samhällen. Om ett företag minskar sitt utsläpp med 20 

procent kommer detta göra en mer markant skillnad än om en privatperson minskar sitt 

utsläpp med 20 procent. Det beror på att mängden utsläpp som ett företag brukar är mycket 

mer än vad en privatperson använder. Som goda samhällsmedborgare bör både företag och 

privatpersoner ta sitt ansvar gentemot samhället vi lever i, där motiveringen är att skapa och 

utveckla ett människovänligt samhälle.  
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5.3 Arbetet inom dagligvaruhandeln 

Axfood, Löfbergs Lila och till viss del Oriflame möter problem inom dagligvaruhandeln både 

i Sverige och på den internationella marknaden. Ett omfattande problemområde är 

påtryckningarna som råder från konsumenter om att företag ska agera ansvarsfullt. Företagen 

påverkas av påtryckningarna och arbetar med att förbättra hållbarheten i produkter genom 

olika certifieringar och ekologiska produkter. Problematiken i detta sammanhang är att 

företagens försäljning av hållbara produkter inte konsumeras i den utsträckning som företagen 

beräknar eller i den mån konsumenter påtrycker. Konsumenter tar inte hänsyn till hållbarhet 

vid konsumtion, den avgörande faktorn är priset. Med hänsyn till detta arbetar företagen 

huvudsakligen med en kombination utav det etiska samt det juridiska ansvarsområdet inom 

dagligvaruhandeln. De strävar efter att producera varor som är hållbara samt som 

konsumenter upplever värdet av, där priset är i fas med de kommersiella produkterna. Det 

ekonomiska ansvarsområdet prioriteras inte lika mycket i detta sammanhang, då företagen 

reducerar priserna för att öka försäljningen av hållbara produkter och prioriterar inte den 

ekonomiska vinsten lika mycket. Att företagen vidtar sådana åtgärder inom dagligvaruhandeln 

är för att tillgodose konsumenternas krav. När sedan konsumenterna inte tar hänsyn till 

åtgärderna medför det betydande problem i CSR arbetet för företag. Eftersom att åtgärderna 

inte får den effekt som företagen önskar, vilket gör att det modifierar CSR strategierna för att 

få en mer betydande påverkan. Att komma på nya CSR strategier är kostsamma, komplexa 

och krävande. Speciellt när företagen är internationellt lokaliserade, detta gör att företag inte 

är villiga att ständigt förändra strategierna, och av den anledningen riskerar CSR betydelse att 

reduceras när det inte beaktas enligt företagens förväntinngar.  

Den tidigare forskningen från Öberseder et. al (2011) undersökte konsumenters inställning till 

CSR, det påvisades att konsumenter har höga krav på att företag ska agera ansvarsfullt men 

beaktar inte CSR engagemanget vid inköpen. Med detta resonemang konstateras det att 

resultaten från denna studie och från Öberseder et. al studie överensstämmer, trots att 

problemområdet undersöks ur två angreppssätt. Denna studie fokuserar på ett 

företagsperspektiv medan Öberseder et. al studie fokuserade på ett konsumentperspektiv. Den 

intressanta frågan i detta sammanhang är varför konsumenter kräver Corporate Social 

Responsibility, när de själva inte agerar utifrån Individual Social Responsibility? Det arbete 

som ansvarsfulla företag genomför går förlorat när konsumenter inte väljer att konsumera 

hållbara produkter, konsumenter väljer istället icke hållbara produkter vilket innebär att 

konsumenter inte tar sitt sociala ansvar. I samhället finns det två aktörer; företag och 

individer, och båda dessa har ett ansvarstagande gentemot omvärlden. En individ kan 

exempelvis vara ansvarsfull genom att välja kollektivtrafik, genom att hjälpa andra i behov, 

genom ecodriving och även genom att konsumera hållbara produkter då dessa är producerade 

via ett ansvarsfullt företagande. När en konsument kräver att företag ska arbeta ansvarsfullt, 

men inte överväger detta vid inköpsbesluten, är det samma princip som när ett företag påstår 

sig arbeta med CSR men i själva fallet inte gör det; det är endast en strategi för att framstå 

som en god samhällsmedborgare. Konsumenterna fokuserar med andra ord inte på de etiska 

förhållanderna i omvärlden när det konsumerar produkter. Ett sådant handlingssätt gör att 

viktiga delar inom samhällsutvecklingen riskerar att stagnera. Detta beteende riskerar även att 

sprida sig som ringar i vattnet, med det menas att konsumenters förhållningssätt kan sprida sig 

vidare till andra intressenter. Av den anledingen kan CSR komma att inte beaktas i samma 

utsträckning, eftersom att betydande intressenter som konsumenter inte agerar efter CSR. Med 

hänsyn till detta bör individer agera utifrån Individual Social Responsibility, innan de kan 

kräva av företag att agera utifrån Corporate Social Responsibility.   
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I Sverige är kännedomen kring CSR hög samtidigt som företag arbetar med ansvarsfullt 

företagande. På den internationella marknaden är arbetet med försäljningen av hållbara 

produkter inom dagligvaruhandeln än mer komplex, då befolkningen inom ett flertal länder 

har en begränsad kännedom om CSR samtidigt som ansvarsfullt företagande inte är integrerat 

i ländernas kultur. Att reducera priserna i dessa länder har ingen betydelse eftersom att 

konsumenter inte beaktar CSR. Med hänsyn till detta försvåras arbetet och försäljningen av 

hållbara produkter på den globala marknaden, speciellt inom länder där kännedomen och 

intresset kring CSR är lågt. Det är viktigt att i marknader som dessa öka kännedomen om CSR 

och informera om detta. Eriksson, Löfbergs Lila, nämnde i intervjun att hon tror på ungdomar 

och på framtiden, det vill säga att hon tror på att ungdomar kommer bli allt mer insatta i 

sociala ansvarsfrågor och därför kommer detta få en större betydelse i framtiden. Samma 

princip gäller marknader där ansvarsfullt företagande i dagsläget inte är så välkänt; genom 

information och upplysning om CSR kommer kännedomen att öka på dessa marknader under 

ett långsiktigt perspektiv.  

En annan del av CSR arbetet inom dagligvaruhandeln är märkningen av hållbara produkter. 

Inställningen till märkning av produkterna varierar, både Löfbergs Lila och Axfood arbetar 

med att ständigt miljömärka och certifiera produkterna för att öka konsumenters medvetande. 

Oriflame fokuserar enbart på att miljömärka samt certifiera ett fåtal produkter då det är dyrt 

att få alla produkter certifierade, och detta blir inte lönsamt när konsumenter i många fall inte 

prioriterar dessa produkter ändå. Märkning av produkter är ett bra sätt att presentera vilka 

produkter som är hållbart producerade. Det måste dock finnas en marknad för märkta 

produkter, annars lär företag inte påkosta sig att få produkter märkta om detta inte 

uppmärksammas. I detta sammanhang prioriterar Löfbergs Lila och Axfood att belysa det 

etiska i deras produkter, eftersom att de upplever ett ekonomiskt värde av ett sådant åtagande 

medan Oriflame anser det inte vara ekonomiskt lönsamt. Med hänvisning till Erikssons 

uttalande om tron på framtiden, bör skolor upplysa om socialt ansvarstagande och dess 

innebörd. Barn och ungdomar bör få lära sig redan vid en tidig ålder om vilka konsekvenser 

det har på omvärlden om företag och individer inte tar ett ansvar. Förståelsen för certifierade 

produkter kommer då att öka. Carrolls trestegsmodell bör även tillämpas på Individual Social 

Responsibility där individers ekonomiska ansvar är att skapa en god ekonomi, legala ansvar är 

att agera inom ramarna för vad som är juridiskt tillåtet och etiska ansvar är att agera utifrån 

samhällets normer och värderingar.  

5.4 Möjligheter och svårigheter 

En del möjligheter som angavs var att CSR attraherar och behåller arbetskraft, stärker 

varumärken och reducerar energianvändning, vilket i sin tur innebär kostnadsreduceringar. 

Det nämnde även möjligheter som inte endast är begränsade till företag. Sådana möjligheter 

har en positiv påverkan på samhällen, så som att invånare tillhandahåller hållbara produkter, 

det värnas om miljön och arbetsförhållanden förbättras. En svårighet som kan uppstå enligt 

företagen är komplexiteten i att kunna kontrollera samarbetspartners i utlandet. Andra 

svårigheter var försäljningen av ekologiska produkter då dem är dyrare samt ha en tillräcklig 

kunskap om hur företag ska agera i komplexa marknader.  

McAdam och Leonard (2003) har kommit fram till ett antal möjligheter och svårigheter som 

kan uppstå med CSR. Hållbar utveckling, anställdas välbefinnande, beskyddande av miljön, 

ekonomisk tillväxt, positiv publicitet i media och kostnadsreduceringar är en del av dessa 

möjligheter. Svårigheterna är komplexiteten i att veta vad som anses vara ansvarsfullt 

företagande i utlandet, företag står inför en utmaning då de måste välja mellan att tillämpa 

globala eller lokala CSR strategier.  
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Den information som presenteras av den tidigare forskningen och informationen som 

presenteras genom empirin är till största del överensstämmande. I företagens svar har mycket 

fokus lagts på de möjligheter och svårigheter som uppstår för företag. Det är dock viktigt att 

även nämna vilka utfall ett CSR arbete medför för omvärlden, i slutändan har CSR 

uppmärksammats och hamnat på kartan i hopp om att förbättra den värld vi lever i. 

Företagens ansvarsfulla företagande är viktigt då det medför förbättring inom samhällen på 

många olika sätt; förbättring av miljö, jämställdhet, bättre levnadsvillkor och främjande av 

utbildning är endast en del av de möjligheter som CSR medför. Om företag inte engagerade 

sig i CSR frågor skulle det vara ödesdigert för både miljö och människor. Ekonomier i u-

länder skulle förfalla då invånare inte skulle kunna arbeta på grund av näringsbrist och 

fattigdom, och de invånare som skulle ha möjlighet till att kunna arbeta skulle inte få en 

tillräcklig lön för detta. Fattiga barn skulle förlora möjligheten till utbildning, vilket i sin tur 

leder till en inkompetent arbetskraft, som i sin tur innebär att företag står inför en utmaning då 

arbetskraften inte är tillräcklig. Ett ansvarsfullt företagande innebär många möjligheter för 

omvärlden, och dessa möjligheter bör uppmärksammas minst lika mycket som 

företagsmöjligheterna.  

Bogle förklarade att det finns en svårighet i att avgöra skillnader i språk, regelverk och 

kulturer. I och med att denna svårighet existerar är det viktigt att företag är medvetna om olika 

förutsättningar länder emellan. Vi anser att den största svårigheten för internationella företag 

är att bedriva sin verksamhet på att ansvarfullt sätt i ett land där ansvarsfullt företagande inte 

är så uppmärksammat. Afghanistan, Somalia och Ukraina är tre exempel på länder som 

präglas av mycket korruption.
13

 En företagsetablering i dessa länder eller affärsuppgörelser 

med partners från dessa länder kan medföra en hel del svårigheter. I och med att korruption är 

vanligt i dessa länder blir det svårare för svenska företag att kunna agera ansvarsfullt på 

sådana marknader. Med hänsyn till detta kommer de behöva genomföras regelbundna 

kontroller av verksamheterna i utlandet samt av samarbetsparterna vilket är tidskrävande, och 

företagen angav att det inte går att genomföra regelbundna kontroller på varje 

samarbetspartner. Det som blir viktigt i detta sammanhang är att avgöra vilka verksamheter i 

utlandet som är viktigast att kontrollera samt vilka samarbetspartners som behöver 

regelbunden kontroll. Eriksson, Löfbergs Lila, förklarade att deras verksamheter i Norden 

fungerar likt verksamheten i Sverige och därför är det inte nödvändigt med lika mycket 

kontroller som i Lettland, där förutsättningar skiljer sig.  

När ett företag internationaliserar sig och verkar på utländska marknader är det, som tidigare 

nämnt, viktigt att förstå regelverk och kulturer som råder på den nya marknaden. Det som 

anses vara barnarbete i Sverige behöver nödvändigtvis inte innebära barnarbete i utlandet, hur 

ska svenska företag då agera? Ska företagen följa det som gäller i hemlandet eller anpassa sig 

till utlandet? Denna fråga ställdes till företagen och samtliga svarade att de håller sig till 

globala riktlinjer som är skapade ur ett svenskt synsätt men även delvis anpassade efter 

utlandet. Vi anser att det är viktigt att anpassa sitt arbetssätt till viss del efter det land man 

verkar inom. En viktig fråga att ställa sig är varför företag ska agera ansvarsfullt? Det är givet 

i beskrivningar av vad CSR innebär att det går ut på att företag engagerar sig i samhällsfrågor, 

vilket i sin tur innebär att företag ska agera ansvarsfullt för att främja samhället. Då olika 

samhällen skiljer sig åt är det än viktigare att anpassa sitt arbete utefter det samhälle man 

befinner sig i. Om ett svenskt företag arbetar utifrån svenska normer och regler i utlandet, 

exempelvis regeln om en arbetsvecka på max 40 timmar per vecka, skulle detta kunna 

medföra negativa konsekvenser för invånare i andra länder. Många människor är beroende av 

sitt arbete och av att få arbeta mer än 40 timmar per vecka, eftersom detta är den enda 
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inkomstkälla som de har. Om tidsreducering av deras arbetsvecka skulle ske, innebär det en 

inkomstreducering vilket kan medföra stora konsekvenser i form av att de längre inte har råd 

med mat och utbildning för sina barn. Det ansvarsfulla företagandet bör ske i samspel med 

vad som fungerar i respektive land, annars blir företagandet inte ansvarsfullt utan endast 

hotfullt för invånarna i samhället.   

Det är viktigt att upplysa frågan om hur långt ett företags ansvar egentligen går? Det är en 

svårighet för företag att kunna säkerställa att varje samarbetspartner tar sitt samhällsansvar, 

men ligger det verkligen i företagets ansvar att kontrollera detta? Räcker det med att ett 

företag tar sitt direkta ansvar, oberoende av sina samarbetspartners? Om ett bilföretag, vars 

CSR engagemang är högt, gör materialinköp från en leverantör som i sin tur gör 

materialinköp från en annan leverantör, anta att denna leverantörskedja fortsätter till dess att 

en leverantör gör inköp från en oansvarsfull leverantör, är bilen då skapad utifrån ett 

ansvarsfullt företagande eller inte? I media hade detta scenario blivit uppmärksammat, och 

bilföretaget hade fått handskas med rubriker om exempelivis barnarbete, långa arbetsdagar 

och låga löner. Även övriga intressenter hade observerat detta scenario och begärt svar av 

bilföretaget. Företagets ansvarsfulla handlande hamnar i skuggan i detta sammanhang. Som 

tidigare nämnt är det svårt för företag att kontrollera alla samarbetspartners, det ligger 

däremot i företagets ansvar att genomföra kontroller i så stor utsträckning som möjligt, och 

inte blunda för oansvarig verksamhet som sker runt omkring.   

Det uppstår inte endast svårigheter för företag när de engagerar sig i CSR frågor, det uppstår 

även svårigheter för utomstående att avgöra huruvida företaget agerar ansvarsfullt genom sina 

åtaganden eller inte. Anta att ett företag är filantropiskt aktivt, och skänker mycket kapital till 

välgörenhet, innebär detta att företaget i fråga agerar ansvarsfullt? Endast på grund av att ett 

företag skänker pengar till ett barnhem, kompenserar detta inte för någon form av barnarbete. 

Den intressanta frågeställningen är vad som avgör om ett företag agerar ansvarsfullt eller inte, 

är det mängden ansvarsfulla åtaganden som görs eller vilka ansvarsfulla åtaganden som görs? 

Om det förstnämnda alternativet är det rätta, innebär det att företag kan engagera sig ett flertal 

oansvarsfulla aktiviteter men samtidigt framstå som ansvarsfullt så länge antalet ansvarsfulla 

aktiviteter är fler. Om det andra alternativet däremot är det rätta innebär detta att ett företag 

kan genomföra ett ansvarsfullt åtagande, exempelvis minska sitt utsläpp med 30 procent, och 

uppfattas som ansvarsfullt utifrån endast ett åtagande. Frågeställningen är komplex, och 

svaren kan variera beroende på vem som får frågan.  
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6. Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser med utgångspunkt från syftet och 

frågeställningarna. Därefter presenteras förslag till vidare studier samt metodkritik. 

Syftet med studien var att undersöka hur svenska dagligvaruföretag arbetar internationellt 

med CSR. Studien strävade även efter att undersöka vilka möjligheter och svårigheter som 

kan förekomma, samt vilka intressenter som ligger till grund för företagens CSR engagemang.  

Intressenter som motiverar företag till att börja arbeta med CSR är många, varav de mest 

motiverande är aktieägare, konsumenter och media. Av samtliga tre intressenter betraktades 

aktieägare som viktigast.  

Företagen använder sig av globala CSR strategier, där CSR arbetet är strukturerat på liknande 

sätt oberoende av marknad. Företagen arbetar med CSR genom återvinning, förbättring av 

levnadsstandard, kontinuerliga revisoner av att samarbetspartners arbetar ansvarsfullt samt 

genom att effektivisera sin egen produktion i syfte att reducera påverkan på miljön. 

Möjligheter med CSR är att det attraherar och behåller arbetskraft, skapar ett gott rykte för 

varumärken, reducerar kostnader samt medför att arbetsförhållanden, levnadsstandard och 

miljö främjas. Svårigheter är däremot komplexiteten i att kunna kontrollera varje 

samarbetspartner samt hantera skillnader i språk, lagar och kultur länder emellan.  

6.1 Förslag till vidare studier 

I denna studie har fokus legat på att undersöka hur och varför svenska företag arbetar med 

Corporate Social Responsibility samt vilka möjligheter och svårigheter som förekommer på 

den internationella marknaden. Förslag till vidare studier är att undersöka vad som 

kännetecknar ett ansvarsfullt företag, det vill säga om det är antalet ansvarsfulla handlingar 

eller utformningen av en ansvarsfull handling som avgör om ett företag är ansvarsfullt eller 

inte? Utifrån en sådan undersökning kan forskaren ge en mer konkret bild av vad CSR 

egentligen innebär. Denna studie kan undersökas ur både ett konsument – och 

företagsperspektiv. 

En annan intressant forskning är att undersöka hur långt ett företags ansvar går. I dagsläget 

diskuteras det mycket om företagsansvar, men diskussionerna upplyser inte problematiken 

kring hur långt ansvaret sträcker sig och vad som avgör när det tar stopp. En frågeställning 

inom denna problematik kan även vara om huruvida samma krav ställs på stora och små 

företag. Slutligen kan det även studeras om CSR är lönsamt för företag och där kan studien 

utgå från olika branscher för att studera om det uppstår skillnader.  

6.2 Metodkritik 

Kritik som kan riktas mot metoden är att intervjuerna genomfördes på olika sätt, vilket kan ha 

inneburit att en del respondenter svarade mer utförligt och uttömmande på frågorna i 

jämförelse med andra respondenter. Marianne Bogle, CSR Sweden, svarade på 

intervjufrågorna via mail vilket innebar att det inte fanns någon möjlighet att kunna föra en 

diskussion med respondenten eller ställa följdfrågor. Denna intervju blev således inte så 

uttömmande och utförlig som önskat, dessutom finns det risk för missförstånd när en intervju 

sker via mail. En viktig aspekt som försvinner när en intervju sker via mail är det faktum att 

det inte går att bedöma hur respondenten reagerar över intervjufrågorna, och således går det 

inte att avgöra hur öppen och ärlig respondenten har varit. Intervjuerna med Alice Devine, 

Oriflame, och Eva Eriksson, Löfbergs Lila, genomfördes via telefonsamtal. Denna 
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intervjuform bidrar till en mer öppen diskussion med respondenterna där följdfrågor kan 

ställas. Den nackdel som uppstår även här är det faktum att det inte går att göra en bedömning 

av respondentens kroppspråk, precis som vid mailintervju. Det går däremot att göra en 

någorlunda bedömning av hur respondenten reagerar över intervjufrågorna genom att lyssna 

på respondentens språknivå och reaktion i rösten. De nackdelar som uppstår genom 

mailintervjuer och telefonintervjuer är oundvikliga. Den intervju som genomfördes med Åsa 

Domeij, Axfood, genomfördes via ett personligt möte. Denna intervjuform är den mest 

optimala, då den minimerar risker för missförstånd och möjliggör djupgående intervjuer där 

det går att analysera respondentens riktiga ställning till frågorna. Det skulle varit önskvärt att 

ha genomfört varje intervju via ett personligt möte, men på grund av olika omständigheter var 

detta inte möjligt.  Det finns en medvetenhet kring vilka nackdelar de olika intervjuformerna 

medför, samt vilken nackdel det är i sig att intervjuerna med respondenterna genomförts på 

olika sätt. Utöver detta finns det även medvetenhet kring att de deltagande företagen verkar 

inom olika branschområden, vilket kan medföra skillnader i företagens svar.   
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CSR Sweden, Marianne Bogle (2013-04-16) 

Bilagor 

Bilaga 1 

OECD:s riktlinjer 

 Allmän policy: 

Innebär att företag arbetar för att delvis kunna bidra till ekonomiska, miljömässiga och 

sociala framgångar, detta för att uppnå en hållbar utveckling. Det innebär även att 

företag ska respektera mänskliga rättigheter och inte diskriminera anställda. 

 

 Informationshantering: 

Företag bör se till att informationen ska vara transparent, både vad gäller information 

om sina produkter och tjänster, verksamheten, ekonomiska frågor, verksamhetens 

målsättning och övrig information som kan vara av väsentlig betydelse. 
 

 Mänskliga rättigheter: 

Respektera och bevara de anställdas fackliga rättigheter. Företag vidtar åtgärder 

genom berättigade processer vid kränkningar av de mänskliga rättigheterna som de 

orsakat (OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011). 

 

 Arbets- och anställningsförhållanden och relationer mellan arbetsmarknadens 

parter: 

Företag bör respektera de anställdas rättigheter att fritt bilda, ansluta och välja 

fackförbund och arbetstagarorganisationer. Företag ska även motarbeta barnarbete och 

tvångsarbete. 
 

 Miljö: 

Företag bör kontinuerligt förbättra, bevaka och följa upp sitt arbete kring miljö, hälsa 

och säkerhet för de anställda, konsumenter och övriga samhället.  

 

 Bestickning, mutbrott och utpressning: 

Företag bör inte, direkt eller indirekt, erbjuda, lova, ge eller be om en muta eller annan 

otillbörlig förmån i avsikt att vinna eller bevara ett affärskontrakt eller liknande fördel. 

Företag bör även bekämpa utpressning och illegala belöningar (Ibid). 

 

 Konsumentintressen: 

Företag bör bedriva handel i överensstämmelse med god affärs–, marknadsförings– 

och reklamsed samt vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att varor och tjänster 

som tillhandahålls är säkerställda och av god kvalitet.  

 

 Vetenskap och teknik: 

Företag bör sträva efter det lands målsättning för vetenskap och teknik för att kunna 

bidra med utvecklandet av den lokala och nationella innovationsförmågan.  
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 Konkurrens: 

Företag bör undvika att samverka med konkurrenter i syfte att reducera konkurrensen. 

Verksamheten skall bedrivas i enlighet med lagar och andra författningar inom 

konkurrensrätten.  

 

 Beskattning: 

Det är viktigt att företag bidrar till länders offentliga finanser genom att betala sin 

skatt i rätt tid och på ett korrekt sätt. Företag bör även uppfylla skattelagstiftningen 

och skatteskyldigheten i länder de är verksamma i (Ibid). 

Bilaga 2 

Global Compacts 10 principer 

Mänskliga rättigheter  

 Princip 1: Företag bör stödja och värdera de internationellt erkända mänskliga 

rättigheterna.  

 Princip 2: Försäkra sig om att deras egen verksamhet inte är delaktiga i brott mot de 

mänskliga rättigheterna. 
 

Arbets- och anställningsförhållanden  

 Princip 3: Företagen uppmanas att bevara föreningsfrihet och faktiskt erkännande av 

rätten till kollektiva förhandlingar för de anställda. 

 Princip 4: Avskaffa all slags form av tvångsarbete. 

 Princip 5: Motarbeta och faktiskt avskaffa barnarbete. 

 Princip 6: Avskaffa all form av diskrimenering vid anställning och yrkesutövning.  

Miljö 

 Princip 7: Företag bör stödja försiktighetsprincipen när det kommer till miljörisker. 

 Princip 8: Ta eget initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.  

 Princip 9: Främja utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 

Anti-korruption 

 Princip 10: Företag bör bekämpa alla former av korruption, det omfattar även 

utpressning och bestickning.
14

 

Bilaga 3 

Intervjumall 

Axfood 

1. Kan du berätta om dig själv och er verksamhet, samt vilket ansvarsområde du har 

inom företaget?  

                                                           
14

 www.unglobalcompact.org 
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2. Hur arbetar ni med ansvarsfullt företagande i Sverige och hur förmedlas detta till era 

internationella samarbetspartners?  

3. När ni sätter krav på att era utländska samarbetspartners ska ha ett CSR engagemang, 

utgår ni då ifrån det svenska samhällets förväntningar på CSR eller de förväntningar 

som finns i det land där ni har samarbetspartners?  

4. Varför har ni valt att arbeta med CSR frågor och vad är företagets målsättningar med 

CSR arbetet under ett långsiktigt perspektiv? 
- Är det någon specifik intressent som motiverat er till att arbeta med CSR? 

5. När började er verksamhet att arbeta med CSR och hur har arbetet utvecklats genom 

åren? 
6. Arbetar ni mer med något av dessa områden; ekonomi, juridiskt, socialt, filantropiskt, 

och miljö? I sådana fall, varför? Var god utveckla. 

7. Hur stor vikt lägger ni på att era leverantörer ska arbeta med dessa områden? Finns det 

en skillnad på fokusområde beroende på land? 

8. Hur ser ni till att era produkter är miljövänliga? Märker ni era produkter på något sätt? 

9. Ni har en målsättning om att reducera klimatpåverkan med 75 procent fram till år 

2020 och bli klimatneutrala tills dess. Ert delmål är att minska energianvändningen 

med 30 procent per kvadratmeter i era lokaler till år 2015. Hur arbetar ni för att uppnå 

detta, och ligger ni i fas med er planering?  

10. Ni har även som målsättning att Axfood till år 2015 bör öka sin försäljning av 

ekologiska produkter till minst 6 procent av försäljningen av livsmedel.  Hur har ni 

tänkt arbeta för att uppnå detta? 
11. Hur arbetar ni med socialt ansvar mot era svenska och internationella producenter 

samt underleverantörer? Kontrollerar ni att dessa inte genomför bl.a. djurtester, har 

dåliga arbetsförhållanden?   

12. Ni har uppförandekoder som ligger till grund för de vardagliga beslut som fattas i 

verksamheten. Kan du berätta om dessa uppförandekoder? Hur säkerställer ni att era 

samarbetspartners arbetar utefter dessa uppförandekoder?   

13. Hur arbetar ni med återvinning och vilka är era målsättningar med återvinning? 

14. Hur förhåller sig er verksamhet till välgörenhet, anser ni detta vara en del av ert CSR 

arbete?  

15. Vilka risker finns det enligt din uppfattning med ett CSR arbete på den internationella 

marknaden samt hur skiljer sig dessa gentemot riskerna i Sverige? Hur arbetar ni med 

att förebygga riskerna?  

16. Hur säkerställer ni att era samarbetspartners följer de lagar och regelverk som gäller i 

respektive land? Vilka krav har ni på dessa leverantörer? 

17. Vilka möjligheter anser du att ett CSR arbete medför för er verksamhet?  

18. Er verksamhet har samarbetspartner i hela världen. Hur skiljer sig ert CSR arbete med 

samarbetspartner från olika länder och hur har dessa partners hjälpt till att utveckla 

företagets CSR engagemang?  

19. På en skala 1-10, där 1 är lägst och 10 högst, hur framgångsrikt anser du att ert CSR 

arbete har varit ur ett internationellt och svenskt perspektiv och vad bygger du ditt svar 

på? Motivera gärna utförligt 

20. Slutligen, finns det något ni skulle vilja tillägga angående ert CSR arbete i Sverige och 

hur ni förmedlar detta till era internationella samarbetspartners?  

Löfbergs Lila 

1. Kan du berätta om dig själv och er verksamhet, samt vilket ansvarsområde du har 

inom företaget?  
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2. Hur skiljer sig ert arbetssätt kring ansvarsfullt företagande i Sverige gentemot i 

utlandet?  

3. När ni arbetar med CSR i utlandet, utgår ni då ifrån det svenska samhällets 

förväntningar på CSR eller de förväntningar som finns i det land där ni etablerar er?  

4. Varför har ni valt att arbeta med CSR frågor och vad är företagets målsättningar med 

CSR arbetet under ett långsiktigt perspektiv? 
- Är det någon specifik intressent som motiverat er till att arbeta med CSR?  

5. Ni har egna rosterier i Norge, Danmark och Lettland. Hur kontrollerar ni att dessa 

rosterier arbetar med CSR och följer verksamhetens riktlinjer? Är det svårare/enklare 

att tillämpa CSR i något av länderna?  

- Ifall ert företag skulle expandera verksamheten och etablera sig i ytterligare några 

länder, hur skulle CSR arbetet se ut samt vad hade ni tagit med er från tidigare 

erfarenheter alternativt gjort annorlunda? 

6. Arbetar ni mer med något av dessa områden; ekonomi, juridik, socialt, filantropiskt 

och miljö? I sådana fall, varför? Var god utveckla. 

7. Hur arbetar ni med dessa områden på den internationella marknaden? Finns det en 

skillnad på fokusområde beroende på land? 

8. Hur ser ni till att era produkter är miljövänliga? Märker ni era produkter på något sätt? 

9. Hur arbetar ni med socialt ansvar mot era svenska och internationella 

samarbetspartners? Hur kontrollerar ni att dessa inte strider mot era riktlinjer och 

värderingar?  

10. Ni har målsättningar som ska vara uppnådda till år 2016 samt år 2020, däribland ska 

all kaffe under varumärket Löfbergs vara 100 procent certifierat och klimatpåverkan 

ska minskas med 40 procent för verksamheten i Sverige och produktionen i Danmark. 

Dessutom ska 100 procent av den energi som ni använder till er förädling vara 

förnyelsebar. Hur arbetar ni för att uppnå detta, och ligger ni i fas med er planering?  

11. Kan ni berätta om projektet International Coffee Partners (ICP), vad har detta projekt 

bidragit med globalt (ekonomiskt, miljömässigt, socialt)? Vilka var era målsättningar, 

och hur ser framtidsvisionerna ut?   

12. Utöver ICP, har ni fler projekt som ni arbetar med och som ni anser kommer gynna det 

globala samhället? Hur anser ni att dessa projekt kan främja samhällen i ekonomiska, 

miljömässiga och sociala aspekter?  

13. Vilka risker finns det enligt din uppfattning med ett CSR arbete på den internationella 

marknaden samt hur skiljer sig dessa gentemot riskerna i Sverige? Hur arbetar ni med 

att förebygga riskerna?  

14. Ni har en skyldighet att följa lagar och regelverk i länder där ni är verksamma. Hur går 

ni tillväga när lagarna inte överensstämmer med svenska lagar och regelverk?  

15. Vilka möjligheter anser du att ett CSR arbete, både i Sverige och internationellt, 

medför för er verksamhet?  

16. På en skala 1-10, där 1 är lägst och 10 högst, hur framgångsrikt anser du att ert CSR 

arbete varit ur ett internationellt och svenskt perspektiv och vad bygger du ditt svar 

på? Motivera gärna utförligt 

17. Slutligen, finns det något ni skulle vilja tillägga angående ert CSR arbete både i 

Sverige och på den internationella marknaden som du anser vara av väsentlig 

betydelse? 

Oriflame 

1. Kan du berätta om dig själv och er verksamhet, samt vilket ansvarsområde du har 

inom företaget?  
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2. Hur skiljer sig ert arbetssätt kring ansvarsfullt företagande i Sverige gentemot i 

utlandet? 

3. När ni arbetar med CSR i utlandet, utgår ni då ifrån det svenska samhällets 

förväntningar på CSR eller de förväntningar som finns i det land där ni etablerar er?  

4. Varför har ni valt att arbeta med CSR frågor och vad är företagets målsättningar med 

CSR arbetet under ett långsiktigt perspektiv? 

- Är det någon specifik intressent som motiverat er till att arbeta med CSR?  

5. Ni har egna fabriker i Polen, Indien, Kina och Ryssland. Hur kontrollerar ni att dessa 

fabriker arbetar med CSR och följer verksamhetens riktlinjer? Är det svårare/enklare 

att tillämpa CSR i något av länderna?    

6. Arbetar ni mer med något av dessa områden; ekonomi, juridik, socialt, filantropiskt 

eller miljö? I sådana fall, varför? Var god utveckla. 

7. Hur arbetar ni med dessa områden på den internationella marknaden? Finns det en 

skillnad på fokusområde beroende på land? 

8. Hur ser ni till att era produkter är miljövänliga? Märker ni era produkter på något sätt?  

9. Ni har målsättningar som ska vara uppnådda till 2015, däribland minskade 

växthusgaser med 20 procent och minskad vattenanvändningar med 10 procent. Hur 

arbetar ni för att uppnå detta, och ligger ni i fas med er planering?  

- Gäller målsättningarna för alla era fabriker? 

- Hur arbetar ni med Green Building och vilka är era framtidsvisioner? 

10. Hur arbetar ni med socialt ansvar mot era svenska och internationella producenter 

samt underleverantörer? Kontrollerar ni att dessa inte genomför bl.a. djurtester?  

11. Hur arbetar ni med återvinning? Ställer ni samma krav på alla era fabriker när det 

kommer till återvinning? 

12. Ni har en skyldighet att följa lagar och regelverk i länder där ni är verksamma. Hur går 

ni tillväga när lagarna inte överensstämmer med svenska lagar och regelverk?  

13. Vilka möjligheter anser du att ett CSR arbete, både i Sverige och internationellt, 

medför för er verksamhet?   

14. Vilka risker finns det enligt din uppfattning med ett CSR arbete på den internationella 

marknaden samt hur skiljer sig dessa gentemot riskerna i Sverige? Hur arbetar ni med 

att förebygga riskerna?  

15. På en skala 1-10, hur framgångsrikt anser du att ert CSR arbete har varit ur ett 

internationellt och svenskt perspektiv och vad bygger du ditt svar på? Motivera gärna 

utförligt 

16. Slutligen, finns det något ni skulle vilja tillägga angående ert CSR arbete både i 

Sverige och på den internationella marknaden som du anser vara av väsentlig 

betydelse? 

CSR Sweden  

1. Kan du berätta om dig själv och ditt ansvarsområde inom CSR Sweden? 

- Hur länge har du arbetat på CSR Sweden? 

2. Vad arbetar CSR Sweden med? 

- Hur arbetar ni med att förmedla CSR och dess innebörd till svenska företag? 

- Arbetar ni med CSR internationellt?  

3. Hur hjälper ni svenska företag med att arbeta ansvarsfullt?  

4. Hur viktigt är det att svenska företag agerar ansvarsfullt globalt enligt dig? 

5. Varför väljer företag att engagera sig inom CSR frågor?  

- Vilka intressenter påverkar företagen till att engagera sig inom CSR?  

6. Vad är svårast med CSR arbetet på den internationella marknaden?  

7. Vilka möjligheter medför CSR för svenska företag på den internationella marknaden?  
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8. Hur bör svenska företag gå tillväga på den internationella marknaden i arbetet kring 

CSR?  

- Vilka betydande skillnader finns det mellan länder och kontinenter? 

- Vad bör företag välja; internationell CSR-strategi eller lokal CSR-strategi? 

- Vad är viktigast att tänka på?  

9. Hur tycker du att majoriteten av svenska företag arbetar med CSR på en skala 1-10, 

där 1 är lägst och 10 högst? 

10. Vilket ansvarsområde anser du vara väsentligast att ta hänsyn till för företag som vill 

agera ansvarsfullt? 

11. Hur mycket ansvar tycker du att ett företag har gentemot samhället och dess 

medborgare?  

12. Kan du berätta om ert arbete Enterprise 2020? 
- Hur går arbetet med Enterprise 2020? 
- Ligger ni i fas med era planer? 
- Vad är målsättningen med Enterprise 2020? 
- Har ni andra liknade projekt på gång?  

13. Slutligen finns det något angående CSR eller om er verksamhet som du vill tillägga?  

 

 

 


