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Abstract 
Today global companies are expected to be aware of Corporate Social Responsibility (CSR), 
especially with the increased globalization in mind. Regardless of which country the global 
companies operate in they should have a CSR strategy that work worldwide. There is current-
ly few methods or approaches to managing a CSR strategy and it turns out that global com-
panies often fail to adapt to the different country-specific problems. The aim of this study is 
therefore to increase the understanding of how global Swedish companies design their CSR 
strategy with regards to national differences in norms, rules and legislation. This thesis under-
took a qualitative research strategy and semi-structured interviews were conducted. The main 
findings were that national differences had a big impact on how global companies design 
their CSR-strategy. The remarkable finding was that very few theories take into consideration 
the national differences, which is why we have expanded Porter and Kramers theory “Shared 
Value”. We also found that markets had an impact in which way they design the CSR strate-
gy. Global companies who operate in countries with emerging markets tend to adapt more to 
national differences. This study has contributed with a step-by-step model (implications for 
managers) of how global Swedish companies design their CSR strategy with consideration of 
national differences. Lastly, we found that ”The strategic turn” not only occurred in theory 
but also in reality. This means that global companies integrate CSR in their business strategy 
to achieve competitive advantages.  

 

Keywords: CSR-strategies, value creation CSR, national differences within CSR, global 
companies, Swedish management, Shared Value, The strategic turn,  

    

   

 

     

    

   

 



	

	

Förord 
Denna studie är skriven under höstterminen 2017 av Jenny Larsson och Rebecca Westholm 
på Handelshögskolan vid Örebro Universitet.  

Vi vill tacka vår engagerade handledare Tommy Borglund som under studiens gång bidragit 
med viktiga synpunkter och ett stort stöd. Ett stort tack riktas även till våra bisittare Andreas 
Nilsson och Per Carlborg samt opponenterna i vår seminariegrupp som gett oss ytterligare 
viktiga inputs för att förbättra uppsatsen.  

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla företag och respondenter som medverkat i form av 
intervjuer, vilket har gjort denna studie möjlig att genomföra.  
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1. Inledning 

1.1 Vad är CSR och varför är det aktuellt? 
Sedan tidigt 2000-tal har världen blivit allt mer globaliserad, vilket har gett effekter i form av 
att företagens ansvar idag når bortom arbetsplatsen och det lokala samhället (Rasche, 
Morsing & Moon 2017). Handeln är numera global och företag agerar världen över. På grund 
av globaliseringen har de globala företagen utökat sin räckvidd och inflytande, och därmed 
kan företagen ses som den viktigaste drivkraften till globaliseringsprocessen (Jamali, 2010). 
Globala företag har produktionsnät över hela världen på grund av geografiska och ekono-
miska fördelar. Globaliseringen har också medfört förändrade kommunikationsmönster som 
leder till att det sociala ansvaret rör sig över olika landsgränser (Borglund et al, 2017). Många 
företag väljer att flytta sina verksamheter till lågavlönade länder med sämre arbetsvillkor på 
grund av lägre produktionskostnader för att i sin tur kunna leva upp till den ökade konkurren-
sen (Strike,Gao & Bansal, 2006; Rasche, Morsing & Moon, 2017; Borglund, De Geer & 
Hallvarsson, 2009). Det har bidragit till att företag idag ställs inför etiska frågeställningar 
såsom barnarbete, fattigdom, skövling av regnskog och korruption (Borglund et al, 2017; 
Jutterström & Norberg, 2011). Klyftan mellan fattiga och rika, ökade globala miljöproblem 
och det tuffare arbetsklimatet har resulterat i att företagens ansvarstagande, Corporate Social 
Responsibility (CSR), har slagit igenom i det globala samhället vi lever i (Rasche, Morsing & 
Moon, 2017). 

Idag förväntas det att företag har en medvetenhet kring CSR, i synnerhet hos de globala före-
tagen, vilket bland annat innefattar miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden (Borg-
lund, De Geer & Hallvarsson, 2009; Jutterström & Norberg, 2011). CSR-frågor handlar 
mestadels om att företagen ska ta ett frivilligt ansvar för sociala- och miljömässiga frågor 
(Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Däremot är Rasche, Morsing & Moon (2017) kri-
tiska till om det verkligen är ett frivilligt val eftersom det har utvecklats standarder och rege-
ringar har infört lagstiftning gällande vissa CSR-relaterade aktiviteter. Forskningen och kra-
ven inom socialt ansvarstagande (CSR) har haft en stadig uppgång sedan 90-talet (Grafström, 
Göthberg & Windell, 2015; Borglund et al., 2017). Kraven kommer från omvärlden i form av 
olika typer av intressenter, normer och från olika institutioner. Individer och grupper i sam-
hället har blivit allt mer uppmärksamma på mänskliga rättigheter och miljöpåverkan vilket 
har medfört att CSR har blivit ett aktuellt ämne (Mikalsen & Corkery 2014; Borglund, De 
Geer & Hallvarsson, 2009). Det förs intensiva globala diskussioner kring CSR (Rasche, 
Morsing & Moon, 2017, Strand, Freeman & Hockerts, 2015; Belu & Manescu, 2013), där 
ansvarstagande gentemot intressenter, arbetstagare och miljön är på agendan (Borglund, De 
Geer, Hallvarsson, 2009; Belu & Manescu, 2013). CSR syns överallt och inte minst i den 
dagliga nyhetsrapporteringen där många nyhetsinslag handlar om företagets förmåga eller 
oförmåga att ta sitt sociala ansvar (Borglund et al, 2017). Att CSR är aktuellt märks även på 
flera olika sätt; det finns finansiella index för CSR, utformning av standarder och riktlinjer 
för implementering av CSR har utvecklats, även statliga organisationer såsom FN och EU-
kommissionen belyser vikten av att företag måste ta sitt ansvar över samhället (Grafström, 
Göthberg & Windell, 2015).  
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Det finns ett växande intresse för CSR, speciellt hos de globala företagen eftersom deras in-
flytande har ökat och de påverkar omvärlden i mycket större utsträckning än tidigare (Borg-
lund, De Geer, Halvarsson 2009; Mikalsen & Corkery, 2014). Det har givit inverkan på hur 
företag måste tänka kring de eventuella effekter verksamheten ger på sina intressenter och 
samhället (Borglund, De Geer, Halvarsson 2009; Mikalsen & Corkery, 2014; McWilliams, 
Siegel & Wright 2006). Beroende på hur företag väljer att hantera sin verksamhet kan det ge 
stora konsekvenser, vilket är något som företagsledare måste förstå (Rasche, Morsing & 
Moon, 2017). Trots att de globala företagens inflytande har ökat finns det inget politiskt sy-
stem som lever upp till att kontrollera den makt globala företag innehar. De globala företagen 
har ofta en större ekonomisk och social makt jämfört med regeringar (Garriga & Mele, 2004). 
Därav blir utmaningen att hitta en balansgång mellan välfärden de globala företagen ger sam-
hällen och samtidigt finna ett sätt att skydda oss från dem (Rasche, Morsing & Moon, 2017).  

1.1.2 Ökade påtryckningar leder till CSR-strategier 
I och med att globala företag har fler kritiska ögon på sig innebär det att de förväntas ta ett 
större samhällsansvar (Borglund et al 2017; Jutterström & Norberg 2011). De ökade påtryck-
ningarna från intressenterna har medfört att det är av vikt att företag kan hantera de krav som 
ställs på socialt och miljömässigt ansvar (Borglund, De Geer & Sweet, 2012; McWilliams, 
Siegel & Wright, 2006; Bashtovaya, 2014). Det handlar inte bara om att skapa finansiella 
vinster utan företag bedöms även utifrån deras förmåga att agera ansvarsfullt (Borglund et al, 
2017). CSR har en ojämn historia då det utspelat sig på olika sätt på olika platser i världen 
(Rasche, Morsing & Moon, 2017). Till att börja med har det skett en förändring av synsättet 
kring CSR och vi behöver inte gå långt tillbaka i tiden för att se skillnaderna för vad som an-
ses vara ett legitimt företag (Rasche, Morsing & Moon, 2017; Grafström, Göthberg & Win-
dell, 2015). Förr var det främst nära sammankopplat med stödet till samhället och fokuset var 
främst att ge avkastning till sina aktieägare. Fokuset låg även på vad företaget gjorde med 
sina vinster medan det idag även handlar om hur de skapar sig vinsterna. För att anses vara 
legitima krävs mer än att ge avkastning till aktieägarna (Grafström, Göthberg & Windell, 
2015), företag förväntas ta större ansvar för sina anställda, deras familjer och deras inköpsva-
nor (Rasche, Morsing & Moon, 2017). Det blir allt vanligare att CSR-frågor speglas av in-
tressenternas preferenser, det har således blivit viktigt för dem vad företaget representeras av. 
Intressenterna engagerar sig allt mer för hur företaget tar hänsyn till både sociala och miljö-
mässiga frågor (Borglund et al, 2017). Det syns i form av att efterfrågan har ökat på produk-
ter som är tillverkade med hänsyn till natur och människor (Grafström, Göthberg & Windell 
2015). Inflytandet de globala företagen innehar medför ansvar. Det handlar om att tänka 
långsiktigt och inte prioritera sina egna intressen på bekostnad av intressenterna (Borglund, 
De Geer & Hallvarsson, 2009). Om de inte är medvetna om omvärldens krav och förvänt-
ningar riskerar de att hamna i betydande svårigheter (Grafström, Göthberg & Windell 2015), 
det i form av svaga relationer till sina intressenter, negativt rykte och försämrad affärsför-
måga (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009). De senaste åren finns ett antal exempel på 
globala företag som inte lyckats hantera hållbarhetsfrågor som i vissa fall medfört att företa-
gen gått under (Grafström, Göthberg & Windell, 2015).  
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Det är därför av vikt att företag innehar en CSR-strategi (Rasche, Morsing & Moon, 2017). 
Dock framför Borglund et al (2017) att det inte är särskilt många företag som har en välut-
vecklad CSR-strategi på grund av att det är en krävande process. Företagen är en bidragande 
faktor till den negativa klimatförändringen men genom att ha en välutvecklad CSR-strategi 
och förändra sina arbetsprocesser kan företagen bidra till hållbar utveckling samtidigt som 
deras konkurrenskraft och legitimitet förbättras (Carson, Hagen & Sethi 2015; Porter & Kra-
mer 2011; Rasche, Morsing & Moon, 2017). På så sätt kan företag spara resurser och minska 
risken för misstag (Borglund et al, 2017). Trots att vissa länder har lång erfarenhet och att 
CSR-konceptet står i full utveckling är området fortfarande i sin inledningsfas (Rasche, 
Morsing & Moon, 2017).  

1.2  Problematisering 

1.2.1 Olika synsätt av CSR 
Det finns många olika definitioner av CSR (Mikalsen & Corkery, 2014; Graafland & Zhang, 
2014; Belu & Manescu, 2013; Wang & Juslin, 2009; Grafström, Göthberg & Windell. 2015; 
Borglund et al, 2017), vilket har medför att begreppet kan tolkas olika och därmed påverka 
hur långt deras ansvar sträcker sig (Borglund et al, 2017). Globala opinionsundersökningar 
bekräftar de olika synsätten länder har på CSR och hur de arbetar kring området (Svenskt 
Näringsliv, u.å), vilket innebär att länder talar om samma begrepp men med olika innebörder 
(Mikalsen & Corkery 2014). Ett sätt att definiera CSR är utifrån olika samhällsaktörers krav 
samt förväntningar på organisationen, men definitionen har sedan 2000-talet utvecklats till att 
ha allt mer fokus på sociala problem i samhället och miljöfrågor (Dahlsrud 2008; Dyllick & 
Hockerts 2002; Schwartz & Carroll 2008; Rasche, Morsing & Moon, 2017). Definitionen av 
CSR har blivit omtalad och diskussioner pågår kring hur olika länder ser på ansvarstagande 
(Strand, Freeman & Hockerts, 2015; Mikalsen & Corkery, 2014). Den senaste definitionen 
Europeiska kommissionen lämnar lyder enligt följande: ”Företagens ansvar för den egna 
verksamhetens konsekvenser för samhället” (Europeiska Kommissionen, 2011, s.23) och den 
hävdas att ha uppnått status som de mest använda definitionerna (Strand, Freeman & Hock-
erts, 2015).  

1.2.2 Det nya skiftet av CSR 
I takt med globaliseringen bör globala företag, oavsett vilket land de verkar i, inneha en CSR-
strategi som fungerar världen över (Rasche, Morsing & Moon, 2017). Vi står just nu i ett 
CSR-skifte som innebär att det inte bara handlar om att bidra till samhället utan även om att 
implementera sin CSR-strategi i affärsstrategin. Vidare beskriver Rasche Morsing och Moon 
(2017) skiftet inom CSR som “The strategic turn” där positiva, produktiva, innovativa vär-
deskapande aspekter bör ingå i företagets CSR-strategier. På så sätt kan CSR ses som en del 
av företagets differentieringsstrategi (McWilliams, Siegel & Wright, 2006). Det är inte förrän 
senare forskning som CSR-strategier kopplat till affärsstrategin blivit uppmärksammat (Ra-
sche, Morsing & Moon, 2017). Det genom bland annat Shared value (Porter & Kramer, 
2011), hur värdekedjan skall anpassas i förhållande till CSR (Porter & Kramer, 2011; Rasche, 
Morsing & Moon, 2017) och hur företag med hjälp av CSR kan finna nya kunder och mark-
nader (Rasche, Morsing & Moon, 2017). Det är en utmaning för företagen att implementera 
CSR-strategin i sin affärsstrategi (Rasche, Morsing & Moon, 2017), vilket kan vara en förkla-
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ring till varför företagen ofta misslyckas med sina CSR-strategier (Borglund et al, 2017). Att 
företag använder sig av CSR-strategin för ett proaktivt möjliggörande av produkterbjudanden 
är i sin inledningsfas (Rasche, Morsing & Moon, 2017) och flera forskare framhäver proble-
matiken kring att CSR är under ständig utveckling och innehåller idag en stor spridning av 
teorier, tillvägagångssätt och terminologier (Grafström, Göthberg & Windell, 2015; Borg-
lund, De Geer & Sweet, 2012; Garriga & Mele, 2004). Rodriquez et al (2006) och Meyer 
(2004) hävdar att studier som rör CSR i globala företag fortfarande är i ett utvecklingssta-
dium i jämförelse med andra internationella affärsämnen.  

1.2.3 Nationella skillnader och CSR-strategier 
En annan utmaning för globala företag som verkar i flera länder kan vara att de behöver an-
passa sig till den lokala miljön samtidigt som de ska ha global sammanhållen CSR-strategi 
(Jamali, 2010). Samhällsansvaret som företagen bör ta påverkas av den lokala kontexten, 
bland annat i form av regelverk, traditioner, normer och värderingar (Borglund et al, 2017). 
Det innebär att företag som verkar globalt ser skillnaderna tydligt (Borglund, De Geer & 
Sweet 2012; Jutterström & Norberg, 2011; Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Skandi-
navien kännetecknas av hög reglering, medan andra länder inte är lika hårt reglerade (Matten 
& Moon, 2008). Det finns således hinder för företag att sprida deras aktiviteter över nation-
ella gränser (Rasche, Morsing & Moon, 2017). Vissa länder kräver att företagen ska accep-
tera vissa specifika sociala och miljömässiga krav, medan i andra länder är regeringarna mer 
liberala och ställer minimala krav (Barin Cruz & Boehe, 2010). Scherer och Palazzo (2008, 
se Rasche, Morsing & Moon 2017) beskriver det som ”regulatory vacuum effect”, vilket in-
nebär att det politiska systemet gynnar företag som agerar inom gränserna och missgynnar de 
som är utanför dem. Det innebär att det blir svårt att ta hänsyn till sociala och miljömässiga 
problem som finns utanför nationen. Den globala integrationen kan innebära att dotterbolagen 
kan behöva uppfylla vissa lokala CSR-krav i värdländer som inte är förenligt med hur de fak-
tiskt vill arbeta med CSR (Borglund, De Geer & Sweet, 2012). Det är därför av vikt att förstå 
sig på både regelverk, traditioner, normer och värderingar i det värdland företaget agerar i, 
det med hänsyn till vad som anses vara legitimt i ett land kan vara illegitimt i ett annat (Graf-
ström, Göthberg & Windell, 2015).  

Ovanstående aspekter medför att företag fokuserar på olika områden inom CSR. I Kina är 
konsumenterna intresserade av att företaget ska producera säkra produkter och i Sydafrika är 
det fokus på att ge bidrag till sjukvård och utbildning (Svenskt Näringsliv, u.å). I USA, Ita-
lien, Schweiz och Frankrike handlar det om relationen till de anställda medan i Turkiet foku-
seras CSR på olika typer av välgörenhetsorganisationer. I Kanada, Australien, Indonesien och 
UK är däremot miljöfrågorna av prioritet. Votaw (1972, s. 52 se Garriga & Mele, 2004) defi-
nierar problemet enligt följande:  

“Företagens sociala ansvar betyder något, men inte alltid samma sak för 
alla.”  

För vissa handlar det om det juridiska ansvaret, för andra om det sociala ansvarstagandet eller 
det etiska beteendet. Det finns således delade meningar hos de globala företagen i hur de ska 
agera i olika länder och samtidigt ta hänsyn till de olika intressenternas krav (Borglund et al, 
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2017). Borglund et al (2017) förklarar att vissa forskare menar att företag skall driva sin verk-
samhet utan att ta hänsyn till de moraliska frågorna. Andra, såsom företagsetikern Patricia 
Werhane (2009, se Borglund et al, 2017), menar istället att globala företag som verkar på en 
främmande marknad bör uppträda med respekt för de sedvänjor och lokala regler som finns. 
Problematiken är således att det finns olika lokala problem i olika delar av världen men det 
finns ingen global överenskommelse eller skyldighet att ta itu med dessa CSR-problem (Hus-
ted & Allen, 2006). Stora globala företag har vanligtvis kunder världen över och vissa av dem 
har även tusentals leverantörer (Borglund, De Geer & Sweet, 2012). Volvo har exempelvis 
enbart 35 000 leverantörer i första ledet. Hur ska man då prioritera mellan de olika CSR-
frågorna? Hur företag skall hantera de nationella skillnaderna? Ska företagen rätta sig efter de 
lokala kraven och förväntningarna? Eller ska de istället ha ett generellt förhållningssätt till 
alla marknader och länder de agerar på? 

För att ta sig an problemet menar Jain & De Moya (2013) att globala företag kan använda sig 
av en så kallad glokal strategi som balanserar både globala och lokala intressen. Det är ett 
framväxande område inom forskningen och trots att forskare har visat tydliga fördelar med en 
glokal CSR-strategi finns få studier som visat i vilken utsträckning glokalisering har imple-
menterats av globala företag (Jain & De Moya, 2013; Maynard & Tian, 2004; Molleda & 
Roberts, 2008; Pratt, 2006). Området har inte fått någon större uppmärksamhet, det vill säga 
hur lokalisering och standardisering påverkar globala företags aktiviteter och strategier 
(Jamali 2010; Muller, 2006). Det finns få gemensamma metoder eller tillvägagångssätt för att 
hantera en CSR- strategi (Borglund et al, 2017) och det visar sig att globala företag ofta miss-
lyckas med att anpassa sig efter de olika landspecifika problemen (Logsdon & Wood, 2005). 
Många forskare framför att företag bör ta hänsyn till det värdland de agerar i (Borglund et al 
2017: Jain De Moya 2010; Jutterström & Norberg 2011; Rasche, Morsing & Moon, 2017) 
men det finns få teorier som kan användas som hjälpmedel i företagens strategiarbete. Det 
finns dock ett fåtal globala företag som lyckats hantera utmaningen med en utarbetad strategi 
(Borglund, De Geer & Sweet, 2012), däremot innebär det inte att de kan förlita sig på den 
över tid (Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Företagets intressenter varierar i olika län-
der och förväntningar som de har på företaget ändras med största sannolikhet med tiden (Jain 
& De Moya, 2013). Det innebär att företag ständigt måste arbeta med att bevaka marknaden 
och föra en dialog med omvärlden för att ha en utvecklad CSR-strategi (Grafström, Göthberg 
& Windell 2015).  

Trots dessa utmaningar har inte den akademiska litteraturen besvarat frågan om hur man ut-
formar CSR-strategier i globala företag (Barin Cruz & Boeche, 2010). Jamali (2010) menar 
att studier gällande globala företag och CSR är liten, blandad och fragmenterad vilket innebär 
att det finns behov av mer forskning för att förstå företagens CSR-aktiviteter och CSR-
strategier. Därav behövs forskning i avseendet att skapa en förståelse för hur olika aspekter 
av olika värdlandsmiljöer tas hänsyn till i globala företags CSR-strategi. Således saknas det 
metoder i hur företagen ska gå tillväga för att ta hänsyn till de nationella skillnaderna (Jain & 
De Moya, 2013). På grund av skiftet inom CSR har många teorier och modeller blivit obso-
leta då de inte innefattar dimensioner som idag är av betydande vikt (Rasche, Morsing & 
Moon, 2017). De dimensioner som saknas rör framförallt de olika synsätten gällande CSR, 
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hur CSR används som ett strategiskt verktyg och hur företag utformar sina CSR-strategier 
med hänsyn till de nationella skillnaderna som finns. Eftersom flera olika forskare (Mikalsen 
& Corkery 2014; Strand, Freeman & Hockerts, 2015; Moratis & Cochius, 2011) framför att 
begreppet har olika betydelse för olika länder finner vi ett gap i forskningen kring hur globala 
företag handskas med dessa problem i sin verksamhet och hur de utformar sina strategier där-
efter. Inte nog med att begreppet har olika betydelse så skiljer sig regelverk, traditioner, nor-
mer och värderingar mellan olika länder. Har globala företag en övergripande global strategi 
eller en för respektive land? Det behövs således mer empiriskt stöd inom ramen för CSR för 
att utveckla den teoretiska grunden (Jain & De Moya, 2013).  

1.3  Frågeställning 
● Hur utformar svenska globala företag sin CSR-strategi med hänsyn till nationella 

skillnader? 
● I vilken utsträckning integrerar svenska globala företag CSR i sin affärsstrategi? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att få en förståelse för hur svenska globala företag utformar sin CSR-
strategi med hänsyn till nationella skillnader i form av lagar, regler, kultur och normer. Vi-
dare avser den här studien att undersöka det nya CSR-skiftet “The strategic turn” som Rasche 
Morsing och Moon (2017) menar att vi befinner oss i idag. Vi kommer att se till i vilken ut-
sträckning svenska globala företag integrerar CSR i sin affärsstrategi. 

1.5 Bidrag 
Med hjälp av den här studien önskar vi att bidra till de befintliga teorier som finns inom CSR-
strategier gällande globala företag, det med hänsyn till att vi står i ett skifte där nya dimens-
ioner tillkommit. Dimensioner i form av hur CSR används som ett strategiskt verktyg enligt 
Porter och Kramer (2011) och Rasche, Morsing och Moon (2017) samt hur strategierna ut-
formas med hänsyn till nationella skillnader (Jain & De Moya, 2013). I och med att Jain och 
De Moya (2013) framför att det finns få metoder i hur en CSR-strategi skall utformas med 
hänsynstagande till den lokala kontexten samt att flertalet forskare (Grafström, Göthberg & 
Windell, 2015; Borglund, De Geer & Sweet, 2012; Garriga & Mele, 2004) påstår att området 
är under ständig utveckling och innefattar en stor spridning i dess teorier önskar vi med hjälp 
av denna studie skapa en större förståelse och ett mer samordnat synsätt kring CSR-strategier. 
Vidare framför Barin Cruz och Boeche (2010) att det finns lite forskning i hur globala företag 
utformar sina CSR-strategier, vilket är en aspekt vi önskar att bidra med. Det empiriska bi-
draget blir således att visa hur åtta svenska globala företag har hanterat frågan. Respektive 
företags strategi kommer att identifieras och en steg-för-steg guide kommer att framställas i 
hur globala företag går tillväga vid utformandet av sin CSR-strategi. Studien kommer även att 
undersöka ”The strategic turn”, det vill säga i vilken utsträckning företag integrerar CSR i sin 
affärsstrategi. I och med att det är ett ytterst nytt framväxande område (Rasche, Morsing & 
Moon, 2017) är det av intresse hur det även visar sig i praktiken. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Den teoretiska referensramens struktur 
Litteraturen gällande CSR-strategier är i sin inledningsfas (Rasche, Morsing & Moon, 2017). 
Nedan presenteras olika teoretiska perspektiv för att skapa en förståelse för nationella skill-
nader i förhållande till CSR-strategier. Vi kommer att inleda teoriavsnittet med vad CSR är 
med hjälp av de äldre teorierna som än idag är inflytelserika. Det mynnar ut till hur CSR ser 
ut idag med de nya framträdande teorierna. Vad en CSR-strategi innebär kommer även att 
presenteras för att skapa en djupare förståelse för vad som skall studeras. Vidare fortsätter 
teoriavsnittet med legitimitetsteorin och nyinstitutionell teori, som kan ses som en stödjande 
funktion till den teori som vi främst avser att studera: CSR-strategier. Därefter presenteras 
verktyg i utformandet av CSR-strategier samt hur företag kan välja att arbeta med sina strate-
gier. Det med koppling till den rådande affärssituationen för globala företag i form av mer 
inflytande, ökade förväntningar från intressenter samt behov av anpassning till lokala och 
globala behov när de verkar på en global marknad. Inom CSR-strategier presenteras Porter 
och Kramers (2011) teori shared value som är en av de mest lästa och inflytelserika teorierna 
som är relaterad till CSR de senaste åren (Strand, Freeman & Hockerts, 2015). Deras tanke-
sätt har blivit uppmärksammat och är idag det mest dominerande synsättet på CSR (Rasche, 
Morsing & Moon, 2017). Vi kommer därför att ha en kort beskrivning i hur deras synsätt har 
utvecklats över tid (2002, 2006, 2011). Vidare kommer andra CSR-strategier att presenteras 
för att skapa en bild över hur globala företag kan arbeta CSR-strategier. Avslutningsvis tas de 
nationella skillnaderna upp, vilket är den dimension vi önskar att bidra med i förhållande till 
CSR-strategier. Därav kommer teoriavsnittet att avslutas med att presentera de nationella 
skillnader som finns i form av lagar, regler, kultur och normer samt hur den skandinaviska 
kulturen och politiken ser ut idag. Det med tanke på att studien utgår från svenska globala 
företag och det kan sätta spår i hur de arbetar med CSR-strategier.  

2.2 Vad är CSR? 
Elkington (1998) beskriver Corporate Social Responsibility (CSR) som ett socialt, ekono-
miskt och miljömässigt ansvarstagande. Dock diskuteras CSR och hållbarhet av vissa som 
synonymer och av andra som helt olika begrepp, där CSR anses vara fokuserat på sociala 
frågor medan hållbarhet är mer fokuserat på miljöfrågor (Carroll, 1999; Dahlsrud, 2008; Dyl-
lick & Hockerts, 2002; Schwartz & Carroll, 2008). En av de mest använda teorierna för att 
förklara CSR är Carrolls (1991) modell “Pyramid of Corporate Social Responsibility”. Car-
roll (1991) förklarar att CSR kan delas upp i fyra olika dimensioner; den ekonomiska, den 
juridiska, den etiska och den filantropiska. Den ekonomiska dimensionen handlar om att möta 
konsumentens behov men även om att göra vinst och skapa arbetstillfällen. Den juridiska 
dimensionen handlar om att följa lagar och regler, medan den etiska dimensionen handlar om 
följa normer och värderingar som omfattar anställda, kunder, intressenter och samhället. Det 
etiska ansvaret är den mest grundläggande av de alla, nämligen skyldigheten att göra det som 
är rätt. Detta för att sin i tur minska eventuella effekter som verksamheten ger på intressenter 
och samhälle. Slutligen så handlar den filantropiska dimensionen om företagen ska ta mer 
ansvar än vad som krävs för att förbättra samhället. Det handlar således om att vara en god 
medborgare och bidra med olika typer av resurser som skall förbättra samhället och männi-
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skornas livskvalitet. Carroll (1991) förklarar vidare att dessa fyra dimensioner tillsammans 
bildar en CSR-pyramid med den ekonomiska längst ner, följt av den juridiska, etiska och fi-
lantropiska dimensionen. Den ekonomiska dimensionen är det första blocket som de andra 
dimensionerna bygger på. Även om den ekonomiska delen kan ses som grunden för de andra 
dimensionerna, hävdar Carroll (1991) att ett företag bör uppfylla alla dessa fyra dimensioner 
inom CSR. Det innebär att företagen ska sträva efter att göra vinst, följa lagen, handla etiskt 
och vara en bra företagsmedborgare. Avslutningsvis kan hanteringen av CSR ses som en pro-
cess, där företagets intressen bör gå hand i hand med de olika förväntningar intressenter och 
samhället har vilket i sin tur är en utmaning (Carroll, 1991). Även om det inte alltid är möjligt 
med en “Win-Win” situation är det ett mål företag bör sträva efter för att skydda sina intres-
sen och uppnå legitimitet. Det blir då av betydande vikt att ställa sig frågorna: “Vilka är våra 
intressenter?”, “Vilka möjligheter och utmaningar finns för våra intressenter?”, “Vilket soci-
alt ansvarstagande behöver vi ta för våra intressenter?” och “Vilka strategier, handlingar och 
beslut borde vi ta för att hantera det sociala ansvaret på bästa sätt?”. 

 

 

Figur 1. Källa: Carroll (1991), s.42 figur 3. The Pyramid of Corporate Social Responsibility. 

Senare forskning framför att CSR kan ses som en återspegling av förpliktelser från samhället 
och intressenter (De Chiara & Russo Spena, 2011). Visser (2008) framhäver att Carrolls 
(1991) CSR pyramid ser annorlunda ut i utvecklingsländerna jämfört med de utvecklade län-
derna, de har andra utmaningar och möjligheter på grund av deras lokala sammanhang. Av-
slutningsvis beskriver Elkington (1998) att intressentrelationer är av vikt. Han menar att det 
gäller att finna en balansgång mellan de olika intressenternas engagemang och rättigheter. 
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2.3 Vad är en CSR-strategi?  
CSR-strategi handlar om att välja vissa frågor som sedan prioriteras resursmässigt, det gäller 
att identifiera de frågor som för företagets anses vara de viktigaste (Borglund et al, 2017). 
Bartlett och Devin (2011 se Borglund et al, 2017, s. 290) förklarar CSR- strategi enligt föl-
jande  

“Övergripande kan en CSR-strategi sägas fokusera på hur företag kan 
bygga och behålla en acceptans från intressenter i förhållande till 
breda samhälleliga förväntningar, men också hur företag kan skapa en 
konkurrensfördel i förhållande till andra aktörer på marknaden” 

Det kan finnas skillnader i kultur, traditioner och politik i olika länder vilket företag bör ta 
hänsyn till vid utformningen av sin CSR-strategi (Muller, 2006). McWilliams, Siegel och 
Wright (2006) framför att företag bör se CSR som en strategisk investering, detta med grund 
av att CSR kan vara en del av ett företags differentieringsstrategi. En CSR-strategi omfattas 
av att företag kan skapa och behålla acceptans från sina intressenter, men också att de kan 
uppfylla de samhällskrav som finns och därmed uppnå konkurrensfördelar (Bartlett & Devin, 
2011, se Borglund et al, 2017). Genom att leva upp till dessa krav och förväntningar sam-
hället har på företaget kan de skapa legitimitet och på så sätt blir det lättare att hitta nya resur-
ser. Med andra ord kan det förklaras som att konkurrensfördelar uppnås när de inkluderar 
CSR i deras erbjudanden. För att lyckas med det handlar det om att gå från en hållbarhetsstra-
tegi till en hållbar affärsstrategi (Eccles & Krzus, 2015). En hållbarhetsstrategi innefattar de 
viktigaste frågorna, men den hållbara affärsstrategin når längre bort än så. Skillnaden är att 
den hållbara affärsstrategin nyckeln till att uppnå konkurrensfördelar. Däremot är det av be-
tydande viktig i den hållbara affärsstrategin att identifiera vilka delar i hållbarhetsstrategin 
som är viktiga för hela företagets övergripande affärsstrategi. Det går även i linje med vad 
Rasche, Morsing och Moon beskriver som “The strategic turn” som beskrivs mer ingående 
under avsnitt 2.6.2 Shared value. Kortfattat innebär det att integrera CSR i affärsstrategin för 
att uppnå konkurrensfördelar och stort fokus är att ha en nytänkande och innovativ affärsstra-
tegi som gynnar både företaget och samhället i sin helhet (Rasche, Morsing & Moon, 2017). 
CSR kan som en strategisk investering och kan vara en del av företagets differentieringsstra-
tegi (Siegel & Wright, 2006) och trots detta är det inte särskilt många företag som har en väl-
utvecklad CSR-strategi (Borglund, De Geer & Sweet, 2012). Chefer som utformat strategier 
utgår vanligtvis från branschen eller det specifika företaget, det på grund av att branschstruk-
turen har en inverkan i hur strategin bör utformas (Borglund, De Geer & Sweet, 2012). Det 
som dock brukar glömmas bort är effekten av de lokala skillnaderna, vilket kan påverka pro-
duktiviteten eller innovationen. Det är förekommande att företag har svårigheter att förstå 
betydelsen av de olika affärsmiljöer som finns och som omger deras stora verksamheter.  

2.4 Legitimitets- och nyinstitutionell teori 
De två teorierna, legitimitetsteorin och nyinstitutionell teori, kan ge en förklaring till hur och 
varför företag väljer att organisera sig på en övergripande makronivå (Frostensson, 2015). 
Vilket kan kopplas an till vad som skall studeras; CSR-strategier. Frostensson (2015) framför 
att om företaget ska förstå sig på begreppet organisering innebär det att de måste förstå det 
institutionella sammanhang de ingår i. Legitimitetsteorin rör sig om ett moraliskt stöd från 
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samhället, vilket kan beskrivas som mandat att verka (licence to operate) i samhället. Such-
man (1995) definierar legitimitetsteorin som en social konstruktion där organisationer försö-
ker uppnå legitimitet genom att deras handlingar stämmer överens med samhällets normer, 
värderingar och förväntningar. Legitimitet är en resurs som företag behöver för att få tillgång 
till andra resurser, då grundtanken är att företag som anses vara legitima av omvärlden gyn-
nas (Frostensson, 2015). Det innebär att om företag ska kunna bedriva sin verksamhet är de 
strikt beroende av samhället och dess resurser. Om de förstår sin omgivning och agerar däref-
ter kan legitimiteten ses som en strategisk resurs, vilket ofta är anledningen till att företag 
arbetar för att uppnå legitimitet. 

Den institutionella teorin härstammar från den sociologiska forskningen och bygger till stor 
del på legitimitetsteorin (Frostensson, 2015). Skillnaden är att den nyinstitutionella teorin i 
större utsträckning omfattas av omvärldsberoenden, det vill säga institutioner som styr före-
tag i sitt sätt att agera och organisera sig. Institutioner i form av socialt konstruerade regel- 
eller meningssystem från samhället. Den nyinstitutionella teorin är således inte normativ ef-
tersom den inte förklarar hur företag bör organisera sig utan snarare en förklarar varför grup-
per av företag tenderar att anta vissa former och egenskaper (Frostensson, 2015). På så sätt är 
det möjligt att förstå att omvärldsfaktorer såsom lagar, normer och osäkerhet har en stor på-
verkan på hur företag väljer att organisera sig och därmed vilken CSR-strategi företagen in-
nehar. Eriksson- Zetterquist, Kalling och Styrhe (2015) förklarar att teorin kopplar samman 
samhällets värderingar med organisationens praxis. Företag kan ses som institutionaliserade, 
vilket betyder att omgivningen påverkar vad som genomförs och därmed även vilka frågor 
som prioriteras. Frostensson (2015) framför att teorin även tar hänsyn till hur företag påver-
kar sin omgivning. Företag tenderar således att vara beroende av olika företeelser och krafter 
från samhället, såsom lagar och normer (Frostensson, 2015). Osäkerhet är också en stor an-
ledning till att företag ofta organiserar sig på ett snarlikt sätt. Det innebär att om en bransch 
blivit etablerade utmynnar det ofta i en homogenisering av företag som befinner sig i samma 
bransch (Dimaggio & Powell, 1983). Enligt Dimaggio och Powell (1983) är konsumenter, 
myndigheter, reglerande institutioner, nyckelleverantörer och andra företag som erbjuder lik-
nande produkter eller tjänster bidragande aktörer till homogeniseringen. Företag tenderar att 
ta efter varandra och deras strukturer likformas (Dillard, Rigsby & Goodman, 2004). Varför 
företag anpassar sig till sin omgivande kontext kan förklaras som att de försöker efterlikna 
andra framgångsrika företag som de kan identifiera sig med. Det uppstår ofta i en osäker om-
givning. Det kan även förklaras utifrån viktiga intressenters påtryckningar, vilket kan vara 
både formella och informella påtryckningar (DiMaggio & Powell, 1983, Dillard & Rigsby & 
Goodman, 2004). Här finns en tydlig koppling mellan institutionell teori och CSR-strategi. 
Påstryckningar och krav från omgivningen är således en viktig drivkraft till hur företag väljer 
att utforma sin CSR-strategi (Rasche, Morsing & Moon, 2017). 

Flertalet forskare kopplar an den nyinstitutionella teorin till företagets ansvarstagande (Graf-
ström, Göthberg & Windell, 2012; Windell, 2012). Grafström, Göthberg och Windell (2015) 
framför att legitimitet kan uppnås hos viktiga intressenter genom att ta ett socialt ansvarsta-
gande. Även Windell (2012) menar att teorin kan kopplas an till företagets ansvarstagande, 
där ansvarstagandet kan ses som samspelet mellan företagets olika aktörer. Grafström, Göth-
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berg och Windell (2015) framför att företagets roll i samhället är dynamisk, vilket innebär att 
ansvarstagandet förändras i takt med de förändrade samhällsförväntningarna. Vidare beskri-
ver Windell (2012) att omgivningens krav och önskemål leder till ett ökat samhällsansvar, där 
företag genom dessa krav och önskemål vet vilka frågor som bör prioriteras. På så sätt kan 
det nyinstitutionella tankesättet kopplas till företagens ansvarstagande, då det kan ses som ett 
samspel mellan företag och dess intressenter. Grafström, Göthberg och Windell (2015) be-
skriver dessutom att intresseorganisationer har stor legitimitet och om företagen inte samver-
kar med dessa kan de ses som illegitima. Att företag ofta eftersträvar legitimitet kan även 
kopplas an till varför företag väljer att inneha en specifik CSR-strategi och i vilken utsträck-
ning de integrerar CSR i sin affärsstrategi. 

2.5 Strategisk CSR-orientering  
Vid upprättandet av CSR-strategier kan intressent- och väsentlighetsanalys användas som ett 
verktyg (Brown & Foster, 2003). Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som 
avser att visa vilka intressenter som har intressen i verksamheten, det kan vara exempelvis 
kunder, anställda, ägare, ideella organisationer, staten, leverantörer och konkurrenter. Intres-
sentanalysen innebär att de viktigaste intressenterna identifieras, det vill säga att de intressen-
ter som påverkar eller påverkas av företagets verksamhet (Borglund et al, 2017). Det kan ge-
nomföras genom en så kallad intressentdialog där företaget har en dialog med intressenterna 
och på så sätt få en uppfattning om vilket ansvar de har samt vilka frågor intressenterna tyck-
er är av prioritet (Borglund et al, 2017). Modellen är till för att få en uppfattning om vad det 
är företaget ska fokusera på utifrån intressenternas intressen (Brown & Foster, 2003). An-
vändningen av modellen har ökat på senare tid, både för att GRI:s regelverk betonar vikten av 
att genomföra en väsentlighetsanalys (Borglund et al, 2017; Frostensson, 2015) och för att 
intresset för etiska frågor har hamnat i fokus (Brown & Foster, 2003). I dagens samhälle för-
väntar sig och kräver företagets intressenter att de ska handla etiskt. Intressentmodellen grun-
dar sig i att företagen påverkas av relationerna till sina intressenter (Rasche, Morsing & 
Moon, 2017). Det är därmed av betydande vikt för företagen att förstå hur relationerna funge-
rar i förhållande till varandra för att kunna skapa en harmoni mellan intressenternas olika 
intressen. Teorin utgår således från att företagen delar intressen med sina intressenter och 
genom att möta intressenternas behov skapas ett värde för intressenterna som på så sätt gyn-
nar både företaget och samhället (Strand, Freeman & Hockerts, 2015).  

När intressenterna och deras förväntningar har identifierats kan väsentlighetsanalysen vara ett 
användbart verktyg i det fortsatta strategiarbetet (Rasche, Morsing & Moon, 2017). Väsent-
lighetsanalysen bygger på intressentdialogen och med hjälp av den kan företaget få en bild 
över vilket ansvar som de bör ta. Vidare kan analysen vara lämplig om företaget har många 
intressenter eller många frågor inom CSR att ta hänsyn till. Det är avgörande för företaget att 
identifiera de frågor som intressenternas anser är av vikt när företaget ska utforma sina stra-
tegi och skapa värde med samhället (Font, Guix & Bonilla-Priego, 2015). Väsentlighetsana-
lysen kan därmed ses som ett verktyg för att navigera mellan intressenternas intressen och 
kan förklaras med nedanstående figur 2. Vidare beskriver Font, Guix och Bonilla-Priego 
(2015) att genom analysen kan företag se när en fråga är så pass viktig att den bör prioriteras i 
deras CSR-arbete. Modellen utgår från att sortera företagets och dess intressenters frågor ef-
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ter betydelse och på så sätt få en överblick över vilka frågor som bör prioriteras och hur de 
skapar värde för sina intressenter. Det kan även vara ett användbart verktyg för att prioritera 
bland resurser och för att identifiera framtida utmaningar och möjligheter. Genom att göra en 
väsentlighetsanalys kan företaget använda det ur affärsstrategiskt perspektiv. Det innebär att 
företagets affärsstrategi involverar viktiga sociala och miljömässiga aspekter samt tar vara på 
de möjligheter som finns. Font, Guix och Bonilla-Priego (2015) beskrivning av intressent- 
och väsentlighetsanalys kan kopplas till Grafström, Göthberg & Windell (2015) synsätt om 
att företag ständigt måste arbeta med att bevaka marknaden och föra en dialog med omvärl-
den för att ha en utvecklad CSR-strategi. Däremot är det viktigt att förstå att det är ledningen 
som bestämmer vilken CSR-strategi de skall inneha, inte intressenterna (Borglund et al, 
2017). Genom väsentlighetsanalysen kan de lyssna av sina intressenter men det är ändå led-
ningen i företaget som är ansvarig. Eccels och Krzus (2015, s.127) framför att: 

“Även om företaget genomför en engagerad dialog med sina intressen-
ter är det till sist företaget som fattar beslutet om vad som är materiellt 
i förhållande till företagets strategi.” 

 

Figur 2. Väsentlighetsanalys, egenkonstruerad figur med inspiration från. Källa: Chia-Wei, Wei-Hao & Wei-chung 
(2013), s.145 figur 2. Defining materiality 

Utifrån modellen kan företagen börja genomföra aktiviteter som anpassas både till intressen-
ternas och företagets intressen (Chia-Wei, Wei-Hao & Wei-chung, 2013). Analysen kan ge-
nomföras i fyra olika steg, varav det första steget handlar om att identifiera och prioritera de 
intressenter som ska ingå i analysen. Steg två handlar om att med hjälp av intressentdialogen 
identifiera och prioritera mellan olika hållbarhetsaspekter. Det tredje steget innebär att de 
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utvalda frågorna rangordnas efter dess betydelse och påverkan, på en skala från exempelvis 
1-10. Slutligen handlar det fjärde steget om att ta fram en matris med två axlar, en för frågans 
betydelse för intressenten och en för företagets betydelse och möjlighet att prioritera frågan. 
Utifrån matrisen kan företaget därmed utläsa hur viktiga olika frågor är för olika intressenter i 
förhållande till frågans betydelse för företaget samt deras möjlighet att påverka. Högst upp i 
högra hörnet hamnar frågor där frågan är av betydelse för företaget och möjligheten att på-
verka är stor samtidigt som frågan är av vikt för intressenterna. Därmed är dessa frågor av 
största vikt, ofta handlar frågor om affärsetik, korruption och jämlikhet i det hörnet. Frågor 
som är mindre viktiga för både företaget och intressenter hamnar längst ned till vänster och 
bör således inte vara de frågor som företag ska prioritera högst.  

2.6 Utformning av CSR-strategier 

2.6.1 Global, lokal och glokal CSR-strategi 
En CSR-strategi handlar inte enbart om att identifiera och ta intressenternas intressen i beakt-
ning (Borglund et al, 2017). När företag utformar sin CSR-strategi innefattas det även över-
väganden i form av företagets värdegrund, affärsstrategi och andra förändringar i omvärlden 
som företagen vill ha i åtanke. Flertalet forskare framför att CSR kan se olika ut beroende på 
den lokala kontexten (Visser, 2008; Jain & De Moya, 2013). Jain och De Moya (2013) be-
skriver att det finns flera utmaningar gällande hantering av CSR för de företag som verkar på 
en global marknad. Det med grund i att det kan finnas skillnader i kultur, politik och det soci-
ala som kan sätta företaget i en situation där deras CSR-praxis strider mot det lokala landets 
trender eller behov (Muller, 2006). Således har globala företag både hemland, värdland och 
internationellt tryck som påverkar hur strategierna utformas (De Chiara & Russo Spena, 
2011). Konsumenter förväntar sig att CSR ska vara en central fråga för etablerade företag 
(McWilliams, Siegel & Wright, 2006). I den internationella miljön påverkas dessa förvänt-
ningar och bekymmer i sin tur av de olika ländernas kulturella sammanhang och värderingar 
(Jain & De Moya, 2013). När företag agerar på en mogen marknad med hög konkurrens är 
kunderna allt mer medvetna och har mer kunskap om produkterna. För att strategin ska bli 
framgångsrik bör den motsvara behoven hos intressenterna (Borglund et al, 2017). Det kan 
handla om att ta ansvar för olika aktiviteter som är inblandade i att skapa, producera, sälja 
och leverera sina produkter eller tjänster. Det är av vikt att utforma en CSR-strategi som är 
unik samt kopplad till respektive företags förtroendefrågor (Kellie McHelhaney, se Borglund, 
De Geer & Sweet, 2012).  

Företag kan hantera utmaningarna i form av att ha en centraliserad (global) eller decentrali-
serad (lokal) CSR-strategi (Muller, 2006). Fördelen med en global CSR-strategi är att det 
maximerar effektiviteten och ger en god centraliserad kontroll över CSR- insatserna. En an-
nan fördel är också att det går att harmonisera CSR-standarder internationellt, strategierna 
blir således mer standardiserade och strukturerade. Nackdelarna är att det blir otillräckligt för 
lokala behov, minskade legitimitet och ett tillvägagångssätt som endast lever upp till de lägsta 
kraven som det aktuella landet har. Fördelarna med en lokal strategi är att företaget blir nat-
ionellt lyhörd och anpassade till det lokala sammanhanget, det vill säga en anpassning till 
lokala kulturella skillnader och preferenser. Det medför auktoritet och legitimitet på lokal 
nivå (Muller 2006). Nackdelarna är att strategierna blir sönderdelade, komplexa och inkonse-
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kventa som medför brist på tydligt ansvar. Det innebär att om dotterbolaget har en lokaliserad 
CSR strategi blir det svårt att övervaka och kontrollera den på grund av fysiskt och kulturellt 
avstånd (Maynard & Tian, 2004; Muller, 2006). En annan nackdel är att den lokala CSR-
strategin enbart lever upp till minimala globala krav. Den växande närvaron av de globala 
företagen har medfört ett ökat tryck att de ska skräddarsy sina CSR-initiativ för att ta itu med 
lokala problem och utmaningar (Muller, 2006; Starck & Kruckeberg, 2003; Bardhan & Pa-
twardhan, 2004; Berg & Holtbrügges, 2001). De Chiara och Russo Spena (2011) menar att 
CSR-strategin hos globala företag endast kan utvecklas med bidrag från de lokala aktörerna. 
Freeman och Hah (2014) förklarar att det kan finnas ett ismorfiskt tryck i vissa länder. De 
menar att det kan finnas krav på att ha en lokal eller global strategi, men att globala företag 
tenderar att anta en mer lokal strategi i tillväxtmarknadsländer för att bygga extern legitimitet. 

Maynard (2003) och Ritzer (2004) rekommenderar en glokal strategi för att företag skall 
kunna maximera effektiviteten av CSR på lokal och global nivå. Till skillnad från ett rent 
globalt eller lokalt tillvägagångssätt, balanserar en glokal strategi fördelarna med anpassa sig 
till lokala sammanhang samtidigt som den upprätthåller överensstämmelse med den övergri-
pande CSR-strategin (Maynard & Tian, 2004). Det innebär med andra ord att företag skräd-
darsyr globala affärsinitiativ till de lokala sammanhangen (Jain & De Moya, 2013). De glo-
bala företagen har förväntningar från globala och lokala intressenter och har behov av legiti-
mitet samt trovärdighet på de globala marknaderna (Hunter & Bansal, 2007; De Chiara & 
Russo Spena, 2011). Husted och Allen (2006) menar att den viktigaste skillnaden mellan glo-
bal och lokal CSR är hänsynstagandet till samhället. Lokal CSR handlar om företagets skyl-
digheter utifrån det lokala samhällets normer, medan global CSR innefattar företagets skyl-
digheter utifrån de normer eller universella standarder som alla samhällen har. Genom att 
använda en glokal strategi med hänsyn till lokalsamhällets sociala och kulturella samman-
hang kan företagen bidra mer direkt till respektive samhälles behov (Jain & De Moya 2013; 
Maynard & Tian, 2004; Ritzer, 2004).   

2.6.2 Shared value 
Både intressentteorin och väsentlighetsanalys utgår från att företagen delar intressen med sina 
intressenter (Strand, Freeman & Hockerts, 2015). Det kan även ses som utgångspunkten i 
Porter och Kramers (2002, 2006, 2011) idé om att skapa shared value. Det är ett engelskt 
vedertaget begrepp som på svenska kan översättas till gemensamt värde. Porter och Kramers 
första artikel (2002) kritiserar de den snäva definitionen av CSR som på den tiden handlade 
mycket om filantropiarbete. Fokus var således på den moraliska skyldigheten och på de nega-
tiva intentionerna mellan företag och samhälle. Porter och Kramer (2006) menar att det på 
senare tid har övergått till strategisk CSR och där fokus är på de möjligheter och ömsesidiga 
beroenden som finns mellan företag och samhälle. Strategiskt CSR innefattar mer än ansvars-
tagandet, det handlar om att hitta sätt att skapa värde i sina aktiviteter och använda strategisk 
filantropi för att förbättra företagets konkurrenskraft. De menar att det är det bästa sättet att 
förbättra samhället på samtidigt som företaget gynnas av det.  

Slutligen utvecklade Porter och Kramers (2011, s.66) teorin om shared value, som de definie-
rar enligt följande:  
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“Begreppet gemensamt värde kan definieras som policyer och verksam-
hetspraxis som ökar företagets konkurrenskraft samtidigt som de eko-
nomiska och sociala förhållandena utvecklas i de kommuner där verk-
samheten bedrivs.” 

Porter och Kramer (2011) beskriver att shared value kan skapas på tre olika sätt. Det första 
sättet företag kan skapa värde på är genom att erbjuda produkter som gynnar och skapar 
värde för kunden, vilket i sin tur medför att ett ekonomiskt värde skapas för företaget. Före-
tag kan även utöka sitt ansvar för det som sker i värdekedjan, exempelvis genom att ge kun-
skap till leverantörer att öka produktiviteten, kvaliteten samt miljöarbetet. Det finns många 
frågor att ta hänsyn till gällande värdekedjan, det med grund i att intressenterna påverkas av 
företagens verksamhet. En del frågor är reglerade i lag, medan andra är frivilliga initiativ. 
Avslutningsvis menar Porter och Kramer (2011) att det även är möjligt att skapa shared value 
genom lokala kluster. Det innebär att företag behåller produktionen lokalt istället för att flytta 
den utomlands. Genom de lokala klustren gynnas det lokala samhället i form av arbetstill-
fällen på så sätt en bättre ekonomi. Om företag väljer att fokusera på det lokala samhället kan 
de vinna legitimitet trots att det kan vara mindre kostnadseffektivt. Det handlar således om att 
söka efter situationer där både samhälle och företag gynnas, på så sätt kan företagets konkur-
renskraft förbättras. Denna strategiska tankemodell utgår från att företagen ska ha ett djupt 
engagemang som är kopplat till kärnverksamheten. Frågor som företagen kan ställa sig innan 
de utför en viss aktivitet kan vara “Skapar aktiviteten en möjlighet till gemensamt värde?” 
och “Skapar aktiviteten värde för intressenter och företaget?” (Borglund et al, 2017). 

Det går att beskriva det som att vi har idag nått till en ny punkt där det inte längre handlar om 
företag är engagerade i CSR-frågor utan snarare hur de är engagerade (Rasche, Morsing & 
Moon, 2017). Det går att beskriva det som att CSR står i en så kallad “The strategic turn” där 
nya aspekter börjar omfamna begreppet CSR. Det i form av positiva, produktiva, innovativa 
och värdeskapande aspekter av CSR. Skiftet innebär att CSR kan ses som ett verktyg för att 
prioritera mellan olika sociala frågor, där syftet med prioritering är att skapa en tydlig och 
samordnad agenda som lever upp till intressenternas krav och förväntningar. Det strategiska 
CSR-arbetet innebär att CSR implementeras i affärsstrategin, det genom att hitta sätt att kon-
vertera aktiviteter i värdekedjans aktiviteter och använda sig av strategiskt filantropi för att nå 
ut till nya marknader och därmed göra mest inverkan. Tidigare handlade det mer om att före-
tag hade “compliance program” (Zadek, 2004). Det innebär att företag upprättar policys för 
vad som behövs göras, men att CSR och affärsstrategin är separerade från varandra. Det går 
även i linje med det Eccles och Krzus (2015) framför om att ha en hållbar affärsstrategi istäl-
let för att ha en separat hållbarhetsstrategi. Idag handlar det snarare om att integrera CSR i 
affärsstrategin för att skapa en win-win situation för både företaget ifråga och samhället (Ra-
sche, Morsing & Moon, 2017).  

Porter och Kramer (2011) framför en betydande insikt när det kommer till CSR kopplat till 
dagens samhälle. De anser att det är nödvändigt att se på CSR med nya ögon. Genom att an-
vända sig av vinst som ett motiv för att adressera sociala problem kan bidraget bli stort, både 
för företaget i sig och för att skapa en bättre värld (Porter & Kramer, 2011). Det handlar om 
att företag kan adressera problem på det smartaste och mest effektiva sättet med hjälp av kap-
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italismen (Rasche, Morsing & Moon, 2017). Förenklat sätt menar Porter och Kramer (2011) 
att med hjälp av makten de globala företagen får av kapitalismen kan de skapa konkurrens-
fördelar genom att implementera CSR i affärsstrategin. Genom att se på CSR med nya ögon 
såsom Porter och Kramer (2011) framför skapas således en brygga mellan konkurrens och 
värdeskapande i förhållande till den lokala kontext företaget verkar i (Rasche, Morsing & 
Moon, 2017). Rasche, Morsing och Moon (2017) menar att det strategiska tankesättet är 
bättre anpassat än den klassiska synen på CSR till hur företag ska arbeta med CSR kopplat till 
deras affärsstrategi. Vidare beskriver författarna att på så sätt kan de se utmaningarna och 
möjligheterna som finns i den lokala kontext de befinner sig i. Allt detta indikerar på att vi 
står i ett nytt skede när det gäller CSR-strategier (Rasche, Morsing & Moon, 2017). 

2.6.3 Base of the pyramid 
Företag kan anpassa utformandet av sina CSR-strategier beroende på vilken marknad de ver-
kar på (Garriga & Mele, 2004). De kan erbjuda samma produkter men med sämre kvalité och 
därmed till ett billigare pris för att kunna nå ut till kunder världen över. I och med att majori-
teten av världens befolkning är fattiga och tillhör botten av den ekonomiska pyramiden kan 
strategier som riktar sig mot denna folkgrupp innebära vinster för företag. Prahalad (2002) 
menar att de fattiga kan omvandlas till aktiva konsumenter genom innovation. Företag kan 
erbjuda de fattiga produkter som inte har samma kapacitet och villkor som de vanligtvis har 
på den traditionella marknaden. Det innebär att det blir mindre krävande funktioner som är 
anpassade till befolkningens nödvändigheter, där lågkostnadproduktion är i fokus (Christen-
sen & Overforf, 2000; Christensen, Craig & Hart, 2001). Trots det utvecklas främst strategier 
för produkter som riktar sig mot övre och medelklassiga människor (Garriga & Mele, 2004). 
Borglund et al (2017) förklarar vidare att hygien- och pappersföretaget Essity (tidigare SCA) 
erbjuder produkter som är anpassade till kvinnor i fattiga länder, oavsett behov och inkomst. 
Tanken bakom det är att förbättra levnadsstandarden genom att erbjuda hygienprodukter som 
de har råd att köpa. Små förpackningar säljs i mindre affärer för att nå de grupper av befolk-
ningen som inte har möjlighet att ta sig till de större varukedjorna. Genom att göra dessa an-
passningar kan företagen förbättra de sociala och ekonomiska förutsättningarna i basen av 
pyramiden, samtidigt som de skapar en konkurrensfördel (Hart & Christensen, 2002; Pra-
halad & Hammond, 2002, se Garriga och Mele, 2004). 

Prahalad (2002) synsätt ovan kan även kopplas an till Halme och Laurila (2009) som förkla-
rar att CSR-strategier kan delas upp i tre delar, vilka är; välgörenhet, integration och innovat-
ion. Vidare beskriver Halme och Laurila (2009)  att företag utvecklas i tre olika faser, nämli-
gen från ett filantropiskt förhållningssätt till ett integrativt och slutligen till ett innovativt ar-
betssätt. Det filantropiska innehåller välgörenhet, social sponsring och övriga frivilliga insat-
ser. Detta görs vanligtvis utan någon koppling till företagets strategi och görs mer för att 
“göra gott”. Aktiviteterna ger inga tydliga fördelar till företagets affärsförmåga, men indirekt 
kan det förbättra legitimiteten som kan påverka affärsförmågan positivt. Det andra förhåll-
ningssättet, integration, kan kopplas till intressent- och väsentlighetsanalys som handlar om 
att jobba med olika typer av CSR-frågor i verksamheten samt ta hänsyn till de viktigaste in-
tressenterna. Det kan vara frågor som rör arbetsvillkor, jämställdhet och miljöansvar vilket är 
det vanligaste sättet att arbeta med CSR i nuläget. Den sista fasen: innovation, kan kopplas 
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till Prahalad (2002), det innebär att företaget utvecklar modeller för att lösa sociala eller mil-
jömässiga problem. Samtidigt som nya produkter och tjänster utvecklas för att lösa sociala 
och miljömässiga problem kan det bli en lönsam affär.  

2.7 Nationella skillnader 

2.7.1 Lagar, regler och normer 
En annan aspekt att ta hänsyn till vid utformandet av CSR-strategier är de skillnader som 
finns i lagar, regler, kultur och normer mellan olika länder (Barin Cruz & Boeche, 2010). 
Matten och Moon (2008) menar att utvecklingen av CSR kan beskrivas som en övergång från 
implicit till explicit. De förklarar skillnaden som att de övergripande relationerna mellan före-
tag och samhälle antingen är explicit eller implicit. Implicit CSR består ofta av värderingar, 
normer, lagar och regler och kan beskrivas som institutionella ramar som sedan accepterats 
av företagen (Matten & Moon, 2008). Mer konkret definierar Matten och Moon (2008, s. 
409-410) implicit CSR enligt följande:  

“Med implicit CSR avser vi företagens roll inom de bredare formella 
och informella institutionerna för samhällets intressen och bekymmer. 
Implicit CSR består normalt av värderingar, normer och regler som le-
der till (obligatoriska och sedvanliga) krav för företag att ta itu med in-
tressentfrågor och som definierar korrekta skyldigheter för företagsak-
törer i kollektiva och inte individuella termer.”  

Den nationella regeringen har en betydande roll för CSR då regler som företagen måste följa 
kommer att ge effekt på hur deras arbete genomförs (Mikalsen & Corkery, 2014).  

Explicit CSR å andra sidan innebär att företagen själva har formulerat en företagspolitik, vil-
ket består av sociala och affärsmässiga värden (Matten & Moon, 2008). Det kan ses som att 
företag tar ett frivilligt socialt ansvar och uppfattar sig själva som en del av det sociala ansva-
ret i samhället. Det kan citeras från Matten och Moon (2008, s. 409-410) enligt följande:  

“Med explicit CSR hänvisar vi till företagspolitik som antar och formu-
lerar ansvar för vissa samhällsintressen. De består normalt av frivilliga 
program och strategier av företag som kombinerar sociala och affärs-
värde och tar upp frågor som uppfattas som en del av företagets sociala 
ansvar.” 

Explicit CSR har blivit ett verktyg för att kunna förbättra företagets rykte och allmänhetens 
förtroende till bolaget, vilket i sin tur innebär att arbetssättet är av betydande vikt för företa-
gens överlevnad (Carson, Hagen, & Sethi, 2015). Avslutningsvis kan det ses som ett resulta-
tet av ett avsiktligt, frivilligt och ofta ett strategisk beslut av ett företag (Porter & Kramer, 
2006). Implicit CSR är snarare en reaktion eller en reflektion av företagens institutionella 
miljö och är inte tänkt som ett frivilligt och medvetet företagsbeslut.  

En skillnad som finns mellan kontinenterna är statens makt (Matten & Moon, 2008). Makt 
har tenderat att vara större i Europa jämfört andra länder i världen, då de europeiska regering-
arna vanligtvis är mer engagerade i ekonomisk och social verksamhet. Vissa europeiska län-
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der har nationaliserade försäkringssystem för hälsa, pensioner och andra social förmåner. 
Matten och Moon (2008) argumenterar för det Whitley (1997) framför. Whitley (1997) me-
nar att de nationella skillnaderna kan förklaras med hjälp av att institutionella ramar bildar 
nationella affärssystem. Andra delar av världen har istället varit aktiva genom att skapa inci-
tament för att arbetsgivare ska ge sociala förmåner (Matten & Moon, 2008).  

Idag förväntas företagen att ta ett större samhällsansvar (Jamali, 2010). Särskilt i utvecklings-
länderna förväntas globala företagen fylla de luckor som råder i de avvikande eller obefint-
liga regeringarna (Matten & Crane, 2005, se Jamali, 2010). Företagen förväntas att hantera 
frågor som vissa anser ligger på regeringens ansvar, såsom infrastruktur, utbildning, säkerhet 
och arbetsrättigheter (Rasche, Morsing & Moon, 2017). Redan under början på 2000-talet 
framförde Zadek (2004) att företag i framtiden (idag) kommer att behöva ta mer ansvar än 
vad lagen kräver. Han menade att företag måste kunna anpassa sina verksamheter efter de 
samhällsproblem som finns, vilket kan vara en utmaning för många företag då frågorna ofta 
är komplexa och kraven på anpassning efter sina intressenter är höga. Senare förde Borglund 
et al (2017), Jutterström och Norberg (2011) liknande argument. De menar att det först och 
främst är det de stora bolagen som tar ett bredare samhällsansvar, vilket beror troligen på att 
de vanligtvis har fler kritiska ögon på sig. De befinner sig under konstant press från anställda, 
leverantörer, samhället och andra intressenter när det kommer till CSR (McWilliams, Siegel 
& Wright, 2006). De globala företagen betraktas således som lösningar på globala regeringar 
för att bidra till internationell utveckling (Matten & Crane, 2005; Scherer och Palazzo, 2008, 
se Jamali 2010).  

2.7.2 Hypernormer 
En annan aspekt som kan påverka CSR strategin är lokala normer. Precis som tidigare nämnt 
menar flertalet forskare att företag bör anpassa sina CSR-strategier till den lokala kontexten 
(Visser, 2008; Jain & De Moya, 2013; Muller, 2006; De Chiara & Russo Spena, 2011). Jain 
och De Moya (2013) framför att det sociala ansvaret och dess definition påverkas av bland 
annat kultur och normer. Donaldson och Dunfee (1999) har försökt tagit sig an problemet 
kring hur företag bör förhålla sig till kulturskillnader. De tror att samhället är skapat på ett 
sätt som innefattar ett antal övergripande normer, så kallade hypernormer, som gäller alla 
företag, organisationer och individer i världen. Hypernormerna är internationellt erkända 
konventioner, såsom hänsynstagande för människor och miljö (Borglund et al, 2017). Kon-
ventionerna är inte lagstiftade, utan företag gör ett frivilligt val i hur och om de väljer att ta 
hänsyn till dem. Hypernormerna är globala välkända standarder som stöds av regionala orga-
nisationer, såsom OECD, men även av internationella samfund och av olika regleringar (Fort, 
2000). Normerna måste överensstämma med den formella filosofin världen över och skall 
således fungera som en bas oavsett vilket land eller kultur det handlar om. På ett sätt menar 
Fort (2000) att Donaldson & Dunfee´s beskrivning av hypernormer kan kopplas an till en 
förenkling av naturlagen. De menar att man skulle kunna förvänta sig manifestationer av 
dessa normer om det finns ett medfödd moraliskt förnuft i varje människa.  

Hypernormer kan delas in i tre delar: processuell, strukturell och substantiv (Donaldson & 
Dunfee, 1999). De processuella normerna omfattar vilka normer som är nödvändiga på lokal 
nivå. Den andra delen, strukturell, består av de normer som stödjer institutionerna i samhället, 
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såsom rättssystemet. Substantiva normer å andra sidan är normer som kan beskrivas som vad 
som anses vara rätt och fel, samt respekt för människans värdighet. Donaldson och Dunfee 
(1999) menar att dessa hypernormer är nödvändiga för alla samhällen, då det handlar om att 
bringa rättvisa och välfärd. Donaldson & Dunfee (1999) talar även om begreppet “moral free 
space”. Det innebär att samhällen har ett fritt utrymme att bestämma vad som anses vara 
lämpligt för deras kultur med hänsyn till att det inte överskrider de hypernormer som råder. 
Utrymmet har skapats med grund av att förutsättningar, sedvana och värderingar för olika 
länder skiftar (Borglund et al, 2017). Det ger en förståelse i att flexibiliteten som det fria ut-
rymmet ger är av betydande vikt. Under förutsättningen att individerna i samhället frivilligt 
accepterar normerna, anses de vara autentiska (Donaldson & Dunfee, 1999). Dock krävs det 
en förmåga att kunna se när de lokala sedvänjorna hamnar i konflikt med hypernormerna 
(Borglund et al, 2017).  

2.7.3 Den skandinaviska kulturen och politiken 
Även svenska företag påverkas av normer. Det visar sig i att skandinaviska företag har starka 
traditioner för CSR och management, vilket grundar sig i den skandinaviska kulturen (Strand, 
Freeman & Hockerts, 2015). Kulturen för skandinavisk management innebär att samarbete, 
deltagande, intresse för intressenter och samhälle uppmuntras i företagandet. Mer specifikt 
för CSR är det intressentansvaret som förespråkas, där företagen oftast tar mer ansvar än vad 
lagen kräver (Carson, Hagen, & Sethi, 2015; Mikalsen & Corkery, 2014). Intressentteorin 
som beskrevs mer ingående i avsnitt 2.5 härstammar från Skandinavien och har utgjort grun-
den för det senaste konceptet, shared value (Porter & Kramer, 2011).  

Skandinaviska samhällen har således djupa sedvänjor kring sina intressenter och engage-
manget för intressenterna drivs dels av samhällets förväntningar men även regeringen har en 
betydande roll (Strand, Freeman & Hockerts, 2015). Skandinavien har sedan förra seklet har 
generellt sett karakteriseras av politiska partier som kan ses som socialdemokratiska (Strand, 
2010). Politiken som drivits i Skandinavien kan kopplas an till hållbarhet och CSR-agendor. 
Det handlar bland annat om att ta hänsyn till jämlikhet, nästa generations välbefinnande och 
till sina intressenter. Det har medfört högsta nivåer av sociala och miljömässiga regler och 
program i världen. Midttun, Gautesen och Gjølberg (2006) och Gjølberg (2009; 2010) hävdar 
att de institutionella strukturerna som införts under socialdemokratisk styre är en bidragande 
drivkraft till de skandinaviska företagens överlägsenhet när det gäller CSR.  Exempelvis har 
den svenska regeringen redogjort för hur svenska företag ska arbeta med hållbart företagande 
(Borglund et al, 2017). Det innefattar regeringens förväntningar på företagen samt hur de ska 
stödja företagen i sitt hållbarhetsarbete. Morsing (2011) menar att de skandinaviska regering-
arna har börjat fokusera mer på globala utmaningar, exempelvis barnarbete och global upp-
värmning. Att CSR har djupa rötter i Skandinavien beror således på institutionella och kultu-
rella faktorer. Däremot har de skandinaviska regeringarna på senare tid övergått från implicit 
till ett mer explicit CSR. Frågor som Strand, Freeman och Hockerts (2015) ställer sig är; 
Formar kulturen lagen? Eller formar lagen kulturen? De menar att kulturella normer och in-
stitutionella strukturer är sammankopplade och de ger upphov till nya strukturer.  
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2.8 Teoretisk sammanfattning 
Vi valde att ha legitimitetsteorin och den nyinstitutionella teorin som ett komplement till vårt 
analytiska ramverk; CSR-strategier. Det eftersom att legitimitetsteorin och den nyinstitution-
ella teorin kan tillämpas på olika sätt och sättas in i många olika sammanhang. Kort förklarat 
ger teorierna en förståelse för hur socialt konstruerade mönster påverkar hur företag väljer att 
organisera sig. Det finns krafter i samhället som innebär att företagen förväntas att leva upp 
till omgivningens krav och förväntningar. Krafterna är större än företaget i sig, vilket innebär 
att det påverkar vilka frågor som företagen väljer att prioritera. Det kan även påverka hur 
företagen agerar i relation till varandra. Mer konkret för vår studie fungerar legitimitetsteorin 
och den nyinstitutionella teorin som en bakgrund till varför de organiserar sig på ett visst sätt 
och vilken CSR-strategi de innehar. Vi vill därför förtydliga att det är i CSR-fältet kopplat till 
CSR-strategier vi önskar att göra ett teoretiskt och praktiskt bidrag.  

Samtliga teorier i den teoretiska referensramen berör på ett eller annat sätt dimensioner om att 
företagen har krav och förväntningar de måste anpassa sig till för att anses vara legitima av 
deras omgivning. Teorierna om CSR och CSR-strategier breddar synsättet och är mer kopp-
lade till den specifika företagskontexten som skall studeras. Porter och Kramers (2002, 2006, 
2011) och Rasche, Morsing och Moons (2017) synsätt om att CSR kan användas som en 
konkurrensfördel kan vara ytterligare intressant aspekt i hur företagen väljer att organisera 
sig. Det ger en bredd i vår studie i form av vi önskar att ha ett aktuellt teoriavsnitt som visar 
hur företagen kan utforma sina CSR-strategier i dagens samhälle. De olika teorierna som på-
visar de nationella skillnaderna breddar synen kring CSR-strategier. Hur utformar globala 
företag sina CSR-strategier med hänsyn till de nationella skillnaderna? Tar de överhuvudtaget 
hänsyn till de nationella olikheterna som teorin förespråkar att de bör i utformandet av strate-
gierna? Under nationella skillnader tas även hänsyn till den svenska kulturen och politiken 
eftersom företagen som studeras närmare i denna studie är svenska globala företag. Därav 
kan deras sätt att utforma sina CSR-strategier påverkas av den svenska kulturen och politiken.  
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3. Metod   

3.1 Val av forskningsområde 
CSR är ett aktuellt ämne där företag dagligen syns i nyhetsrapporteringar där det diskuteras 
om de lyckats ha en förmåga att ta sitt sociala ansvar (Borglund et al, 2017). Innan vi valde 
CSR som ämnesområde läste vi flertalet artiklar som vi sedan fortsatte med i uppstartsfasen 
av studien. Vi läste bland annat om att IKEA har valt att satsa på eldrivna fordon med avsikt 
att skapa en högre efterfrågan för elbilar och påskynda teknikskiftet att bli mer klimatvänligt 
(Frostberg, 2017). Andra artiklar handlade om Donald Trump, USA:s president, förnekande 
om den globala uppvärmningen och att hans synsätt kan förhindra klimatarbetet (Kihlberg, 
2016). Artiklarna om CSR fick oss att fundera över hur företag arbetar kring området och hur 
de hanterar olika typer av påfrestningar från samhället. För att skapa kunskap inom området 
valde vi att läsa den litteratur som fanns inom CSR. Vi fann att flertalet forskare framhävde 
att CSR området är under utveckling (Grafström, Göthberg & Windell, 2015; Borglund, De 
Geer & Sweet, 2012; Garriga & Mele, 2004) och fortfarande är i sitt utvecklingsstadium i 
jämförelse med andra affärsämnen (Rodriquez et al, 2006; Meyer, 2004). Vi fann speciellt att 
det finns lite forskning för hur globala företag ska hantera CSR på ett strategiskt sätt (Barin 
Cruz & Boeche, 2010; Jamali, 2010). Utmaningarna Jamali (2010) framförde var hur de glo-
bala företagen som verkar i olika länder ska hantera nationella skillnader samtidigt som de 
ska ha en sammanhållen global strategi. Vidare fann vi ett nytt område i litteraturen som be-
skrev det rådande skiftet i CSR “The strategic turn”, det vill säga att företag implementerar 
sin CSR-strategi i deras affärsstrategi (Rasche, Morsing & Moon, 2017). 

3.2 Litteraturinsamling 
Första steget i processen var att läsa in sig på området för att se vad tidigare forskning kom-
mit fram till och på så sätt hitta ett obesvarat problem, som i vårt fall blev hur svenska glo-
bala företag utformar sina strategier med hänsyn till nationella skillnader samt i vilken ut-
sträckning de integrerar CSR i sin affärsstrategi. För att hitta litteratur som kan knytas an till 
problemet har vi läst böcker samt använt oss av vetenskapligt granskade artiklar. De söktes 
upp via Google Scholar och sökportaler via Örebro Universitet som ABI/Inform och Sum-
mon. I sökandet av artiklar använde vi oss bland annat följande sökord; CSR Multinational 
companies, CSR strategies, CSR developing countries, Local CSR och CSR in Scandinavia. I 
vissa fall kom det även upp relaterade sökförslag på ABI/Inform som vi använt oss. Utöver 
det har vi läst referenslista på de artiklar vi ansåg vara mest intressanta i förhållande till det vi 
önskade att undersöka.      

Forskningsartiklarna valdes utifrån tre kriterier. Det första kriteriet är att majoriteten av artik-
larna inte fick vara äldre än 2000, det med anledning att vi önskade att ha ett aktuellt teoriav-
snitt. Dock med undantag för följande teorier: Carrolls (1991, 1999), Donaldson och Dunfee 
(1999) samt Elkington (1998). Att det skett en stor förändring sedan dess och att artiklarna 
kan ha kommit att påverka studiens resultat är vi väl medvetna om. I och med att vi genom-
förde en grundlig litteratursökning kunde vi kontrollera om artiklarna fortfarande var aktu-
ella, det genom att se vilka de nyare artiklarna refererade till. På så sätt kunde vi utläsa att de 
äldre artiklarna nämnda ovan fortfarande tillämpas och är än idag inflytelserika på området. 
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Vi har således valt de äldre artiklarna för att skapa en djupare förståelse för ämnet CSR, då vi 
anser att det är svårt för läsaren att förstå vad CSR är utan dess byggstenar. Vårt andra krite-
rium var att de handlade om CSR, CSR-strategier och/eller nationella skillnader.  

Det sista och tredje kriteriet omfattades av antalet citationer samt att artikeln var från en aka-
demisk enhet, det med grund i det King (2004) framför. Han menar att det kan öka kvalitén 
på studien eftersom publiceringar från akademiska enheter kontrolleras. Genom att se till an-
tal citationer fick vi en uppfattning om vilka artiklar som var framträdande på området. 

3.3 Val av forskningsmetod 
Utifrån de identifierade problemen valde vi att utgå från en kvalitativ forskningsmetod. Den 
kvalitativa metoden syftar till att bidra med djup förståelse kring ett specifikt fenomen (Bry-
man & Bell, 2013). Anledningen till varför vi valde en kvalitativ ansats var för att vi ville få 
en djupare förståelse för hur svenska globala företag utformar sina CSR-strategier med hän-
syn till nationella skillnader. Vi anser att vår forskningsfråga är av mer djupgående karaktär 
vilket gjorde att en kvantitativ studie inte kändes passande. Det eftersom att Bryman och Bell 
(2013) förklarar att en kvantitativ undersökning inriktar sig mer på en ytlig kunskap. Den 
kvalitativa forskningsmetoden innebär istället att insamlingen av data utgår från ord, text och 
symboler som beskriver människors syn på verkligheten och syftar till att få förståelse för det 
specifika problemet (Bryman & Bell 2013; Rynes & Gephart, 2004). För att erhålla en dju-
pare förståelse för fenomenet samlades empirin in genom djupgående intervjuer där vi hade 
möjlighet att ställa följdfrågor vilket inte hade varit möjligt om vi istället hade använt oss av 
en kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden gav oss därmed möjlighet att gå djupare på 
problemet och generera den förståelse som vi eftersträvade.  

3.4 Val av undersökningsobjekt 
Skandinavien kan ses som den globala ledaren inom CSR och därför har skandinaviska före-
tag fått stor global uppmärksamhet kring sitt CSR-arbete (Strand, Freeman & Hockerts, 
2015). De skandinaviska företagen ligger bra till på de stora CSR- och hållbarhetsrankning-
arna. Världsekonomiska forumet (2013) publicerade indexet “Sustainability Adjusted Global 
Competitiveness Index (GCI)” som innebär att ett land bedöms utifrån uppsättningen institut-
ioner, politik och faktorer som gör att en nation är produktiv på längre sikt samtidigt som 
man säkerställer socialt och miljömässig hållbarhet. Vidare beskriver Strand, Freeman och 
Hockerts (2015) att i denna mätning ingick det 121 länder i utgåvan som publicerades 2013-
2014, där de skandinaviska länderna låg bland de topp 10 utmärkande. Oavsett vilket index 
man tittar på visar i stort sett alla samma sak, nämligen att skandinaviska länder ligger i 
framkant när det gäller CSR. I och med att Skandinavien fått titeln som den globala ledaren 
inom CSR samt att flertalet teorier inom området har sin grund i den skandinaviska kulturen 
(Strand, Freeman & Hockerts, 2015) växte intresset fram för hur svenska globala företag ut-
formar sina CSR-strategier med hänsyn till de nationella skillnaderna samt i vilken utsträck-
ning de integrerar CSR i sin affärsstrategi.  

Företagen som valdes ut baserades på fyra kriterier. Eftersom vår studie utgår från globala 
företag, var det ett av våra kriterier till val av företag. Med globala företag avser vi företag 
som har både kunder och verksamhet i flera länder. Det andra kriteriet var att respektive före-
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tag har svenskt ursprung. Anledningen till att just svenska företag valdes var för att Sverige är 
ett av de ledande länderna inom CSR samt att vi hade en del kontakter hos svenska företag. 
Det möjliggjorde även en jämförelse mellan företagen då de alla har liknande bakgrund i den 
svenska kulturen. Det tredje kriteriet var att företagen har någon typ av strategi för sitt CSR-
arbete eftersom vår forskningsfråga avser att undersöka utformandet av respektive företags 
CSR-strategi. Det kontrollerades genom att se över respektive företags hemsida samt genom 
avstämning med vår handledare, Tommy Borglund forskare inom CSR, om företagen har en 
CSR-strategi. Slutligen var det fjärde kriteriet ”tillgången” till minst en intervjuperson för 
varje företag som har en befattning inom CSR. Vi hade totalt nio intervjuer med nyckelper-
soner på respektive företag (exempelvis hållbarhetsdirektör, hållbarhetschef, Environment 
director, Vice President Sustainability and public affairs) som direkt är involverade i CSR-
frågor, skapandet av CSR-strategin och implementeringen av processen. Anledningen till att 
vi valde ut personer som på något sätt arbetar med CSR är för att de har erfarenhet och kun-
skap inom ämnet och kan på så sätt besvara våra intervjufrågor.  

För att hitta passande företag utifrån våra urvalskriterier sökte vi på svenska globala företag 
som ledde oss till artikeln “Det här är Sveriges 500 största företag 2016” i Veckans affärer 
(2016). I artikeln fanns en lista över svenska globala företag som vi utgick ifrån, därefter kon-
trollerade vi att företagen uppfyllde kriterierna som tidigare beskrivits och skickade ut för-
frågningar till de företag som var intressanta för vår studie. Således har vi utgått från ett icke 
sannolikhetsurval i form av strategiskt urval. Strategiskt urval innebär att författarna själva 
väljer vilka respondenter som skulle medverka i studien utifrån deras urvalskriterier (Chris-
tensen et al, 2010). Strategiskt urval möjliggör en djupare förståelse för ett visst fenomen. Att 
det är ett icke sannolikhetsurval innebär att alla individer inte har samma chans att komma 
med i urvalet. Det kan medföra ett snedvridet resultat och därför kan det bli problematiskt att 
generalisera resultatet. Vidare förklarar Christensen et al (2010) att ett icke sannolikhetsurval 
kan vara att föredra vid kvalitativa studier, det eftersom att det i vissa fall är viktigare att ha 
respondenter som har insikt och kunskap om vad som ska studeras. I vår studie ansåg vi att 
det var viktigare att ha personer som är insatta i ämnesområdet än att det ska vara statistisk 
representativt. I och med att vi använde oss av ett icke sannolikhetsurval i form av strategiskt 
urval kunde vi på så sätt erhålla ett informationsrikt och användbart resultat.  

Under intervjuerna var vi tydliga med att respondenterna gärna fick rekommendera andra 
personer som de ansåg vara lämpliga för vår studie. Det går att förklara det som att vi utgick 
från ett snöbollsurval, vilket Bryman och Bell (2013) förklarar som att personer i urvalet re-
kommenderar andra personer som är passande. På så sätt blir det en så kallad snöbollseffekt 
där nya personer ständigt rekommenderas för studien. Bryman och Bell (2013) framför förde-
len att det går relativt snabbt att hitta passande respondenter och att det dessutom kan bli lät-
tare att övertyga de andra personerna att delta i studien när de blivit rekommenderade av nå-
gon de känner. De globala företagen som medverkade i vår studie var ABB, Essity, SCA, 
SKF, SSAB, Skanska, Telia och Tetra Pak. Respektive företag beskrivs mer ingående i empi-
riavsnittet. 
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3.5 Intervjumetod 
Vi började med att läsa igenom publika dokument (hållbarhetsredovisningar) och hemsidor 
(om företaget, hur de arbetar med CSR och affärsstrategier) relaterat till CSR-frågor för att 
skapa en bakgrundsbild gällande ämnesområdet för respektive företag. Läsningen genomför-
des i syfte att förbereda oss inför de kommande intervjuerna och för att i sin tur förstå hur 
företaget arbetar med CSR i sin verksamhet. Förberedelserna leder enligt Christensen et al 
(2010) till en ökad trovärdighet, men förenklar även tydandet och förståelsen för responden-
tens svar. 

Bryman och Bell (2013) framför att strukturerade och semistrukturerade intervjuer är de mest 
använda intervjumetoderna i kvalitativ forskning. I vår studie var alla intervjuerna semistruk-
turerade, vilket innebär att frågor förbereddes innan med utrymme för eventuella följdfrågor. 
Semistrukturerade intervjuer kan förklaras som att intervjuerna utgår från en intervjuguide 
med vissa specifika teman, där innehållet, teman och ordning på frågorna kan variera mellan 
respondenterna (Christensen et al, 2010). Anledningen till varför vi valde att genomföra se-
mistrukturerade intervjuer var för att få ett mer “flytande” samtal och för att kunna ställa 
eventuella följdfrågor och på så vis kunna gå på djupet på de formulerade forskningsfrågorna. 
Även för att respondenterna skulle få prata mer fritt och därmed kunna svara på frågorna på 
sitt eget sätt. Bryman och Bell (2013) menar att semistrukturerade intervjuer kännetecknas av 
öppna frågor med möjlighet till fria svar från respondenterna samt att det går att ställa följd-
frågor, vilket bidrar till djupa och fylliga svar. De semistrukturerade intervjuerna gav oss 
flexibilitet vilket i sin tur var en bidragande faktor till varför vi den här typen av intervjuer. 
Flexibiliteten kring frågorna samt att vi kunde ställa eventuella följdfrågor möjliggjorde dju-
pare svar från respondenterna. En annan anledning till att vi valde att genomföra semistruktu-
rerade intervjuer var för att vi ansåg att det var viktigt att respondenten kunde svara fritt hur 
just de arbetar med utformandet av CSR-strategier. Det har sin grund i att teorier och koncept 
hur man arbetar kring CSR kan se olika ut för olika företag. 

3.5.1  Intervjuguide och intervjufrågor 
Vi började med att skicka ut ett formellt introduktionsmail där vi framförde vad vi skulle stu-
dera till de företag som uppfyllde urvalskriterierna. De som ville medverka i vår studie bo-
kade vi ett datum för en telefonintervju eller fysisk intervju. Några dagar innan varje intervju 
skickade vi ut en ämnesguide till respektive respondent, vilket endast innehöll vilka teman vi 
ville ställa frågor inom. Anledningen till upplägget på ämnesguiden var för att vi inte ville få 
några inövade svar, det för att skapa en trovärdig studie. Intervjuguiden finnes enligt bilaga 1 
och ämnesguiden som bilaga 2.  

Vid konstruerandet av frågorna hade vi syftet och forskningsfrågan i åtanke, det för att alla 
frågorna skulle kunna kopplas till dessa. Kvalitativa intervjuer karaktäriseras av frågor som är 
öppna för att respondenten ska kunna bidra med egna perspektiv och erfarenheter, men även 
att få respondenten att delge mer detaljerad information (Chenail, 2011). Intervjufrågorna 
som ställdes utformades för att uppmuntra respondenten att delge så mycket information som 
möjligt. I första hand försökte vi att få respondenten att tala fritt, det genom att ställa breda 
frågor för att därefter ställa mer detaljstyrda frågor om det behövdes. Turner (2010) framför 
att det är meningsfullt med effektiva frågor för att få ut så mycket information som möjligt, 
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men även för att minska eventuella missförstånd. För att undvika missförstånd undvek vi le-
dande och långa frågor. Det kan även kopplas till Robson (2002) som framför samma reso-
nemang. Vi avstod även från att ställa frågor som inkluderade teoretiska begrepp med anled-
ning av att respondenterna inte nödvändigtvis känner till dem. På så sätt kunde även respon-
denterna “tala fritt” och därmed inte bli låsta till specifika begrepp eller teorier. Genom att 
undvika begrepp minskade vi även risken för eventuella misstolkningar. För att säkra kvalité-
ten på studien ställde vi intervjufrågorna till varandra, men även genom vår opponerings-
grupp och handledare fick ge synpunkter på hur intervjuguiden kunde förbättras. Det kan till 
viss del efterliknas till det Van Teijlingen och Hundley (2002) beskriver som en pilotstudie. 
De menar att det görs för att identifiera möjliga problem med frågorna som annars kanske 
inte skulle ha upptäckts vilket ger forskaren en chans att utveckla och förändra frågorna till 
det bättre. Däremot hade det varit intressant att ställa frågorna till andra personer, speciellt i 
en företagskontext som är bekanta med området. Däremot ville vi inte gå miste om de inter-
vjuer vi redan fått på att genomföra en korrekt pilotstudie.  

3.5.1.1 Operationalisering av intervjufrågor 
I detta avsnitt exemplifieras några utvalda frågor ur intervjuguiden. Det för att skapa en dju-
pare förståelse i hur vi tänkt när vi utformat intervjufrågorna och vilken koppling de har till 
vår teoretiska referensram samt till forskningsfrågorna för studien. Nedan framgår två tabeller 
med utvalda frågor från intervjuguiden (se bilaga 1). 

Saunders, Lewis & Thornhil (2016) menar att det är av vikt att få förtroende och skapa för-
troende med respondenterna i början av intervjun. Därför kan det vara fördelaktigt att påbörja 
intervjun med frågor som är enkla att svara på som också får respondenten att slappna av 
(King, 2004). Det Saunders, Lewis & Thornhil (2016) och King (2004) framför har vi försökt 
åstadkomma. Intervjun inleddes med allmänna frågor till respondenten. Frågorna ställdes för 
att få respondenterna att känna sig bekväma och för att få en lättsam start på intervjun. Vi 
ansåg även att det var av vikt att få en bild av respondentens bakgrund samt hur de definierar 
begreppet CSR eftersom det påverkar studiens trovärdighet. Som tidigare nämnt framför 
många forskare att det finns flertal definitioner för CSR (Mikalsen & Corkery, 2014; 
Graafland & Zhang, 2014; Belu & Manescu, 2013; Wang & Juslin, 2009; Grafström, 
Göthberg & Windell, 2015; Borglund et al, 2017) därför ansåg vi att det var relevant att re-
spondenterna hade ett liknande synsätt som vi definierar begreppet. Vi definiterar CSR enligt 
Elkingtons (1998) synsätt som ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande. Det 
för att öka trovärdigheten och få en överensstämmelse med studien. Enligt Bryman och Bell 
(2013) är det av betydande vikt att ställa sådana frågor för att på så vis kunna sätta respon-
dentens svar i ett sammanhang. Nedanstående tabell exemplifierar hur vi tänkt vid utforman-
det av intervjufrågorna med koppling till olika forskare. 

Vad är din yrkestitel och vilka är dina 
huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Bryman & Bell (2013)  

Hur länge har du arbetat med CSR-
frågor? 

Bryman & Bell (2013) 

Hur definierar du/ni begreppet CSR? Bryman & Bell (2013) 
Mikalsen & Corkery (2014) 
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Graafland & Zhang (2014) 
Belu & Manescu, (2013) 
Wang & Juslin (2009)  
Grafström, Göthberg & Windell (2015) 
Borglund et al. (2017) 
Elkington (1998) 

Tabell 1 Operationalisering bakgrundsfrågor, egenkonstruerad 

Därefter ställdes övergripande frågor om intressenterna. Tanken bakom varför vi ställde frå-
gor om deras huvudansvar gentemot intressenterna, kan ses som en kontrollfråga där vi in-
tresserar oss för vad man prioriterar inom CSR eftersom definitionerna skiljer sig åt och man 
därmed fokuserar på olika delar inom CSR. Dessa frågor gav oss bakgrundsinformation till 
hur de ser på CSR och hur det syns i deras utarbetade CSR-strategi. Borglund et al (2017) 
menar att intressentanalysen är ett hjälpmedel att identifiera de viktigaste intressenterna, vil-
ket var anledningen till att den första frågan ”Vilka är era huvudsakliga intressenter för ert 
företag?” under rubriken ”Intressenter” i intervjuguiden (se bilaga 1). Resterande frågor som 
handlade om intressenterna ställdes med koppling till Muller (2006) som menar att det kan 
finnas skillnader i kultur, politik och det sociala vilket kan kopplas till att det är intressant att 
ställa frågor som hur de prioriterar mellan intressenternas intressen. Borglund et al (2017) 
påpekar liknande argument, men framför allt att strategin måste motsvara behoven hos intres-
senterna för att strategin ska bli framgångsrik. Därför är det intressant att ställa frågor om hur 
de tar reda på vad intressenterna tycker är av vikt. Vidare ställde vi frågorna med koppling 
resterande forskare som framgår i teoriavsnittet 2.5.  

Under rubriken ”CSR-program” i Intervjuguiden (se bilaga 1) ställde vi öppna frågor som 
“Hur ser ert strategiska hållbarhetsarbete ut?”, där vi bad intervjupersonen att berätta hur de 
utformar sin CSR-strategi och på så sätt kunna få en helhetsbild över hur de arbetar samt få 
intervjupersonen att tala fritt. Frågorna ställdes i syfte att få förståelse för hur de utformade 
sina CSR-strategier med hänsynstagande till nationella skillnader. Vidare under rubriken 
”Shared value/affärsstrategi” ställde vi frågor om hur de tar hänsyn till CSR i deras värde-
kedjor. För att exemplifiera detta har vi i nedanstående tabell kopplat frågorna till den teore-
tiska referensramen. Observera att vi endast valt ut några av frågorna för att ge en djupare 
förståelse i hur frågorna konstruerades. För att kunna besvara studiens andra forskningsfråga 
”I vilken utsträckning integrerar svenska globala företag CSR i sin affärsstrategi?” ställde vi 
frågor som hur de använder sig av CSR ur ett affärsstrategiskt perspektiv. Det kopplas till det 
Rasche, Morsing och Moon (2017) beskriver som ”The strategic turn”. Frågorna i tabellen 
nedan ställdes för att indikera om företagen integrerar CSR i deras affärsstrategi och om ”The 
strategic turn” händer i praktiken. Det kan även kopplas till att det tidigare handlade om att 
företag hade “compliance program” (Zadek, 2004) och att det idag handlar om att ha en 
hållbar affärsstrategi istället för att ha en separat hållbarhetsstrategi (Eccels & Krzus, 2015). 
Frågan ”Hur skiljer sig implementering av CSR-strategier på olika marknader?” ställdes 
med koppling till att den CSR ser olika ut beroende på lokala kontexten vilket Visser (2008) 
och Jain och De Moya (2013) framför. Vidare ställdes frågor om shared value (Porter & 
Kramer, 2011) för att identifiera hur företagen skapar värde med sina intressenter.  
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Hur använder ni CSR ur ett affärsstrate-
giskt perspektiv?  

Rasche, Morsing & Moon (2017) 
 Zadek (2004) 
Eccles och Krzus (2015)  

Hur skiljer sig implementering av CSR-
strategier på olika marknader? 
 

Visser (2008)  
Jain och De Moya (2013) 
 

Hur skapar ni ett gemensamt värde till-
sammans med era intressenter? På vilket 
sätt?  

Porter & Kramer (2011) 
 
 

Hur tar ni hänsyn till CSR i era värdeked-
jor?  

Porter & Kramer (2011) 

Hur kommer det sig att ni har produkt-
ionen i Sverige/utomlands? 

Porter & Kramer (2011) 

Tabell 2 Operationalisering Shared value/affärsstrategi, egenkonstruerad 

Om respondentens svar var vaga ställde vi följdfrågor för att få en djupare förståelse i hur just 
de arbetade. Ett exempel på följdfråga var ”Hur kommer det sig att ni gör de CSR-aktiviteter 
i det landet?”. Ibland nämnde även respondenterna olika begrepp eller beskrev kort olika 
processer för hur de utformat sina CSR-strategier, en vanlig följdfråga var då “Kan du be-
rätta mer ingående hur det gick till?”. Följdfrågorna ställdes ofta under intervjuerna där vi 
bad respondenterna utveckla sina svar på det vi ansåg vara relevant för vår studie och på så 
sätt fångades intressanta aspekter in. Enligt Bryman och Bell (2013) är det vanligt med följd-
frågor under semistrukturerade intervjuer.  

3.5.2 Genomförande av intervjuer 
Totalt genomfördes nio intervjuer mellan oktober 2017 och november 2017, varav åtta på 
svenska och en på engelska. Intervjuerna varade mellan 45-60 minuter och vi var då tydliga 
med att informera varje respondent att de fick ta del av empirin när den var sammanställd. 
Det med anledning att de skulle få möjligheten att redigera eventuella feltolkningar. Kvale 
och Brinkmann (2014) menar att det kan finnas vissa svårigheter att genomföra intervjuer 
över kulturella gränser, det kan exempelvis finnas skillnader i den verbala kulturen (språk-
bruket). Eftersom att en intervju genomfördes på engelska finns det en risk i att vi kan ha 
misstolkat respondenten eftersom engelska inte är vårt modersmål. Det medförde även att det 
inte var lika naturligt att ställa följdfrågor till respondenten.  

Intervjuerna som genomfördes spelades in med godkännande av respektive respondent. Det 
underlättade sammanställningen av intervjun och för att kunna fokusera på respondenten 
samt ställa relevanta följdfrågor. Alla intervjuer genomfördes över telefon förutom en som 
ägde rum på företagets huvudkontor i Stockholm. Vi delade upp frågorna i intervjuguiden, 
vilket innebar att vi båda ställde frågor under varje intervju. Anledningen till att vi båda var 
delaktiga under alla intervjuer var för att öka trovärdigheten i vår studie. På så sätt kunde vi 
jämföra våra tolkningar och uppfattningar av vad respondenten sade, vilket minimerar risken 
för eventuella feltolkningar. Genom att vi båda medverkade i alla intervjuerna underlättade 
det även för att ställa eventuella följdfrågor. I och med att vi delade upp intervjuguiden mel-
lan oss innebar det att vi kunde koncentrera oss och vara mer observanta över vad responden-
ten framförde. På så sätt gav vi varandra möjligheten att få tid att reflektera över eventuella 
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följdfrågor som var relevanta för vår studie när den andra ställde sina frågor. För att undvika 
att missa någon fråga markerade vi de frågor som blivit besvarade, men även för att kunna 
genomföra en så bra intervju som möjligt.  

Alla intervjuerna utgick från samma intervjuguide. Det var få frågor som ansågs vara otyd-
liga, men det fanns några frågor som ibland kunde upplevas diffusa. För att tydliggöra vad vi 
menade utvecklade vi frågan vid behov, exempelvis om vi ställde frågan ur ett mikro- eller 
makroperspektiv. Det gjordes dock endast i anslutning att intervjupersonen frågade hur vi 
menade, det vill säga om vi kunde specificera frågan mer ingående.  

Nedan följer en tabell över de nio intervjuer som genomfördes.  

 

Tabell 3. Sammanställning av studiens intervjuer, egenkonstruerad. 

3.5.3 Transkribering av intervjuer 
När vi hade genomfört tre intervjuer påbörjades transkriberingsarbetet av inspelningarna. 
Anledningen till varför vi gjorde det relativt kort efter intervjuerna var för att få idéer till ana-
lysen och hur vi skulle använda oss av respondenten svar. En annan fördel med att göra tran-
skriberingarna tidigt var för att uppfatta om några frågor som ställdes upplevdes som otydliga 
eller om någon fråga behövde utvecklas. Kvale och Brinkmann (2014) menar att transkribe-
ringar av intervjuer kan ses som en utskrift av en intervju. Genom att lyssna på inspelningar-
na blev det lättare att förstå vilka som kunde utvecklas och därmed förbättras.  

Vi genomförandet av transkriberingen var vi noggranna med att skriva ned vartenda ord från 
både oss och respondenten där vi även inkluderade exempelvis pauser och skratt. Det med 
grund av att det verkligen skulle spegla intervjun och för att kunna gå tillbaka till transkribe-
ringarna ifall osäkerhet kring tolkning skulle uppstå. Arbetet med transkriberingarna var även 
bra för att återfå minnet av vad som verkligen sades under intervjun. Genom att transkribera 
och läsa igenom materialet ett flertal gånger kunde vi säkerställa att vi inte gjort någon fel-
tolkning av vad respondenterna framförde. Bryman och Bell (2013) menar att det är fördel-
aktigt att transkribera intervjuer, det med hänsyn till att det underlättar analysarbetet för vad 
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respektive respondenten sagt samt att forskarna har möjlighet att gå tillbaka till intervjun flera 
gånger om behovet finns. Vi delade upp och transkriberade hälften av intervjuerna var, däre-
mot var vi noggranna med att den andra tog del av den andres transkribering och noggrant 
läste igenom dem. Det för att kunna diskutera och föra resonemang kring hur vi skulle tolka 
respondenternas svar. Bryman och Bell (2013) förklarar även att det finns nackdelar med 
transkriberingsarbetet, exempelvis att det är tidskrävande och konsekvenser av dålig inspel-
ningsutrustning. Däremot ansåg vi att det var nödvändigt för att inte undvika eventuella fel-
tolkningar. Detta även genom att ha så bra inspelningar som möjligt, där vi tydligt kunde höra 
vad respondenten sa. Vi använde oss av flera inspelningsenheter och lyssnade flertalet gånger 
på de delar som var otydliga för att säkerställa att vi hörde rätt. Efter transkriberingsarbetet 
skrev vi rent texten för att den skulle vara mer sammanhängande och strukturerad, men även 
för att den skulle bli mer lättläst för läsaren. 

När vi hade transkriberat intervjuerna och skrivit rent texten till vårt empiriavsnitt skickades 
det ut till respektive respondent som fick kontrollera att vi uppfattat det som sades i intervjun 
korrekt. Vid renskrivningen av transkriberingen upptäckte vi att vi saknade svar på vissa frå-
gor eller att vissa svar behövde förtydligas. För att kompensera svagheten frågade vi respon-
denterna i förväg om det var okej att kontakta dem med eventuella följdfrågor. Därför skickas 
det ut följdfrågor tillsammans med det renskrivna materialet till respektive respondent. Förde-
len med att vi fick svar i efterhand var att vi kunde förstå sammanhanget bättre och därmed 
tolka det på ett trovärdigt sätt i vår analys.  

3.6 Analysmetod 
Till skillnad från kvantitativa datametoder finns det enligt Attride-Sterling (2001) få metoder 
som är accepterade och väletablerade för att analysera kvalitativ data. Kvalitativ data är kom-
plicerad i sin natur vilket innebär att data behöver grupperas, omstruktureras och kondenseras 
innan analysarbetet kan påbörjas (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). I vår studie har vi valt 
att utgå från en tematisk analys, vilket enligt Attride-Sterling (2001) och Bryman & Bell 
(2015) är den vanligaste metoden för att analysera kvalitativ data. Metoden kan beskrivas 
som att hitta vanliga mönster eller teman i det transkriberade materialet (Braun & Clarke, 
2006). Det är ett verktyg för att systematisera den insamlade datamängdens omfattning (At-
tride-Sterling, 2001). Därför ansåg vi att den tematiska analysmetoden var lämplig eftersom 
att vi kunde analysera empirin på ett strukturerat och flexibelt sätt. På så sätt kunde vi få så 
mycket information som möjligt, vilket är av vikt när man ska skapa sig förståelse för ett fe-
nomen.  

Den tematiska analysen består av sex faser för strukturering och analys för den insamlade 
empirin (Braun & Clarke, 2006). Efter att empirin samlats in via våra semistrukturerade in-
tervjuer började vi med att läsa igenom det transkriberade materialet flertalet gånger. Det är i 
enlighet med hur Braun & Clarke (2006) som beskriver hur det första steget i processen går 
till. Det transkriberade materialet delade vi sedan upp utifrån rubrikerna i den teoretiska refe-
rensramen. På så sätt kunde vi strukturera det stora omfånget av empirin och kunde sätta in 
det i ett sammanhang. Även Braun & Clarke (2006) beskriver steget som att generera koder 
för den insamlade empirin. Vi anser, precis Tuckett (2005), att det var ett betydelsefullt steg 
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för att underlätta analysarbetet och identifiera teman. För att underlätta processen ytterligare 
markerade vi informationen under respektive rubrik i olika färger. Det för att vi ville tydlig-
göra för oss själva hur de olika delarna från respektive intervju hängde ihop. Exempelvis 
markerade vi uttryck som gav sken för hur företagen implementerar CSR i sin affärsstrategi i 
gult. Genom att vi färgkodade materialet fann vi teman, vilket kan kopplas an till det Braun & 
Clarke (2006) menar är det tredje steget i den tematiska analysen. 

Den fjärde och femte steget handlar om att utvärdera och granska de teman som tidigare valts 
ut (Braun & Clarke, 2006). I vårt fall såg vi att vissa teman kunde slås ihop till ett stort tema, 
exempelvis blev ”CSR som en konkurrensfördel” ett huvudtema, som bestod av följande un-
derteman; integrering av CSR i affärsstrategin, ”the strategic turn”, shared value, samt base of 
the pyramid. Vi ansåg att delarna gav uttryck för liknande saker, det vill säga att alla använ-
des för att skapa konkurrensfördelar. Slutligen kontrollerade vi om rubrikerna i analysen (te-
man) verkligen var det som framkom i det transkriberade materialet samt hur det kunde kopp-
las till våra forskningsfrågor. Detta slutgiltiga steg förklarar Braun & Clarke (2006) som att 
analysens giltighet sätts i relation till den formulerade forskningsfrågan. På så sätt kunde vi 
sätta det empiriska resultatet i förhållande till vår teoretiska utgångspunkt, vilket i sin tur 
möjliggjorde att vi fann stöd för våra antaganden och fann nya infallsvinklar. 

Nedan presenteras fyra huvudteman som vi identifierat i vår tematiska analys. I figuren fram-
går det vilka underteman som ingår i respektive huvudtema. Vi vill förtydliga att nedanstå-
ende underteman inte är några underrubriker i vår analys, utan huvudtemat innefattas av 
nedanstående områden som vår teoretiska referensram lyfter. Avslutningsvis har vi en rubrik 
som heter ”Modell för utformning av den glokala CSR-strategin” som inte ingår i nedanstå-
ende figur 3. Rubriken ses snarare som en sammanfattning av de andra fyra rubrikerna där vi 
utformat en modell för hur svenska globala företag utformar sin CSR-strategi, det med kopp-
ling till vår första forskningsfråga. 
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Figur 3. Översikt över teman, egenkonstruerad. 

3.7 Studiens kvalité 
Bryman och Bell (2013) förklarar att det finns flera kriterier som är avgörande för vilken kva-
litet studien har, vilka är trovärdighet och äkthet. Trovärdighet kan delas in i fyra underkate-
gorier. Först kommer tillförlitligheten som innebär garanti på att studien genomförs med 
vissa regler och att resultatet har redovisas för respektive respondent som medverkat i stu-
dien. I och med att vi intervjuat nio personer har vi då fått olika perspektiv på processen kring 
CSR-strategier med hänsyn till nationella skillnader. Det gav oss möjligheten att jämföra, 
analysera och dra slutsatser för hur svenska globala företag utformar sina CSR-strategier. 
Eftersom att vi har transkriberat material, läst hållbarhetsredovisningar innan intervjuerna, 
kontrollerat intervjufrågorna och bearbetat texten flertalet gånger har vi även ökat tillförlit-
ligheten för vår studie. Vi har även valt att intervjua personer med specifika befattningar 
inom CSR. Erfarenheten och kunskapen respektive person innehar ökar därmed trovärdighet-
en på vår studie. 

Den andra kategorin som trovärdighet delas in i är överförbarhet (Bryman & Bell, 2013). Det 
omfattas av vilken grad resultatet kan överföras till andra kontexter. När en kvalitativ studie 
genomförs innebär det att fånga djupet i den unika kontext studien utspelar sig i. I den här 
studien ville vi fånga djupet i hur globala svenska företag utformar sina strategier med hänsyn 
till nationella skillnader. Bryman och Bell (2013) framför att det kan vara svårt att uppfylla 
kravet replikerbarhet vid kvalitativ forskning på grund att det är omöjligt att frysa en “social 
miljö”. I och med att varje intervju är unik ger det svårigheter i att överföra resultatet till 
andra kontexter än den aktuella kontext som blivit studerad. Vi har dock försökt motverka det 
i form av att våra fyra urvalskriterier; företag ska vara globalt, ha svenskt ursprung, ha någon 
form av CSR-strategi samt tillgången på minst en intervjuperson. Dessa kriterier beskrevs 
tidigare mer ingående under avsnitt 3.4. Genom att ha dessa kriterier anser vi kan resultatet 
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till viss mån kan generaliseras till en annan kontext, däremot bör eventuella branschspecifika 
regler, förutsättningar och villkor has i åtanke. 

Pålitlighet är den tredje kategorin under trovärdighet (Bryman & Bell, 2013). Det innebär 
säkerställande av de olika faserna i studien finns att ta del av. Vi anser att vi skapat en viss 
transparens och pålitlighet i studien med tanke på att vi förklarat tydligt hur vi gått tillväga 
metodologiskt för varje steg i studien. Replikerbarheten höjs aningen med hjälp av den tyd-
liga genomgången för förberedelser samt genomförande av intervjuer. Slutligen handlar den 
fjärde kategorin, konfirmering, om att studiens resultat eller tillvägagångssätt inte skall på-
verkas av forskarnas åsikter eller värderingar. Det kan vara en svårighet i kvalitativa studier, 
då studien bygger på våra tolkningar och uppfattningar. Vi kan ha påverkat studien när vi valt 
ut de delar vi ansåg vara relevanta för respektive intervju. Däremot har vi under studiens gång 
försökt att anta ett kritiskt förhållningssätt. Det genom att se till forskning inom CSR som 
kritiserar varandra för att få en nyansera bilden, då det är möjligt att se på samma sak på olika 
sätt. Vi har även varit kritiska i vår analys, det i form av att respondenterna kan uttrycka sig 
på ett sätt som låter bra men inte speglar verkligheten. Det kan även vara ett sätt att mark-
nadsföra sig, det diskuteras mer under diskussion i avsnitt 3.8 metodreflektion. Anledningen 
till det kritiska förhållningssättet är för att skapa en större trovärdighet i vår studie.  

Äkthet handlar om att det uppvisas en rättvis bild av den studerade kontexten (Bryman & 
Bell, 2013). Vi påvisar äkthet i den här studien genom att ha intervjuat personer med befatt-
ningar inom CSR. På så sätt har vi kunnat få en mer trovärdig bild över hur de globala företa-
gen utformar sina CSR-strategier med hänsyn till nationella skillnader. Vi anser därför att vi 
fångat en rättvis bild för hur processen gått till utifrån deras perspektiv, vilket indikerar på 
äkthet i studien.  

3.8 Metodreflektion  
Det är möjligt att föra en diskussion om huruvida respondenternas svar på intervjufrågorna 
stämmer överens med hur de faktiskt utformar sin CSR-strategi. Vi är medvetna om att re-
spondenterna kan ha valt att framföra sina svar på ett sätt för att inte skada deras legitimitet 
eller rykte. Det eftersom att studien är offentligt material för allmänheten. Respondenternas 
svar har således påverkat resultatet av studien, vilket innebär att det är möjligt att utfallet 
hade varit annorlunda om andra personer eller företag hade intervjuats.  

En intressant aspekt är att vi valde att skicka ut en separat ämnesguide till respektive företag 
några dagar innan utsatt intervjutid. Vi har vägt fram och tillbaka över om det istället hade 
varit bättre om vi skickade ut intervjuguiden (som vi hade för oss själva) till företagen där 
specifika frågor framfördes. Det är möjligt att vi då hade kunnat få mer utförligare svar i och 
med att intervjupersonerna hade kunnat förbereda sig för respektive fråga i förväg. Trots vår 
kritik kring det ansåg vi att en ämnesguide med teman till företagen var det mest lämpliga 
alternativet, det med grund i att vi ville undvika inövade svar och därmed öka trovärdigheten 
i vår studie.  

I och med att vi genomförde en pilotintervju på varandra är det möjligt att föra ett resone-
mang kring om det istället hade varit bättre att genomföra den i en annan kontext. Det i form 
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av att genomföra pilot-intervjun på en person som verkar i den företagskontext som vi äm-
nade studera. Det hade kunnat utveckla vår intervjuguide ytterligare eftersom att den person 
har bättre kunskap inom området och därmed kunnat belysa vilka frågor som behövde ut-
vecklas.  

Alla intervjuerna, utom en, genomfördes via telefon. I efterhand har vi resonerat kring skill-
naderna mellan den fysiska intervjun och de som genomfördes via telefon. Däremot fanns det 
ingen möjlighet att träffa respondenterna fysiskt då flertalet befann sig på resande fot och 
hade kontor i olika delar av Sverige och Finland. Många av de respondenter som medverkade 
i vår studie framförde att de föredrog att ha en telefonintervju då de kunde genomföra den på 
väg till eller på väg hem från jobbet. På så sätt anser vi att telefonintervjuer var det bästa al-
ternativet för oss. Det med anledning att vi kunde nå ut till fler företag och på så sätt stärka 
trovärdigheten i studien. Trots att vi inte kunde tyda eventuella kroppsspråk anser vi ändå att 
vi fick ut det vi ville av intervjuerna. För att kompensera det ställde vi mycket följdfrågor för 
att verkligen förstå vad respondenten menade. Det som däremot var en nackdel med telefon-
intervjuerna var att det var svårt att tyda och höra vad alla respondenter sa på inspelningen av 
intervjun. Vid en telefonintervju bröts samtalet flertalet gånger vilket var ett störningsmoment 
då både vi och respondenten tappade bort oss. Vi önskar även att föra ett resonemang om att 
vi kanske skulle ha valt att genomföra alla intervjuer över telefon för att vara konsekventa 
genom vår studie och ge alla intervjuer samma förutsättningar. Däremot fick vi tag i Thomas 
Hörnfeldt (SSAB) och bokade in en platsintervju innan vi visste att de andra respondenterna 
önskade att ha intervjuerna via telefon. Trots att vi kan ha kunnat få ur mer av platsintervjun 
med Thomas (kroppsspråk och ansiktsuttryck m.m.) ansåg vi inte att det var relevant att ute-
sluta den insamlade empirin från intervjun då den stärkte trovärdigheten i studien och gav 
information om hur ytterligare ett företag utformade sin CSR-strategi med hänsyn till nation-
ella skillnader samt i vilken utsträckning CSR integrerats i affärsstrategin.  

I början av studien önskade vi att göra fallstudier på flertalet företag, det med anledning att 
skapa en djupare förståelse kring hur svenska globala företag utformar sina CSR-strategier 
med hänsyn till nationella skillnader samt i vilken utsträckning de integrerar CSR i sin affärs-
strategi. Däremot lyckades vi inte få tag i företag som ville att vi skulle intervjua flertalet 
personer i samma företag. Anledningarna kan vara många, det kan vara för att de inte vill att 
vi ska dyka djupare i deras verksamhet och offentliggöra deras processer men det kan även 
bero på att de inte hade möjlighet att avsätta den tid som behövdes för att medverka i studien. 
Däremot anser vi att det är av intresse att se hur flera företag utformar sina strategier med 
hänsyn till nationella skillnader samt i vilken utsträckning de integrerar CSR i sin affärsstra-
tegi, eftersom det är lättare att generalisera resultatet och överföra det i en annan kontext. 
Trots att studien inte artade sig så som vi önskade från början anser vi att det är av mer in-
tresse att studera flera företag snarare än ett. Då kunde vi identifiera vilken strategi (global, 
lokal och glokal) respektive företag har och kunde därmed urskilja i vilken grad de tar hänsyn 
till nationella skillnader i deras strategiarbete.  

I och med att vi till en början önskade en fallstudie hade vi två intervjuer på Essity. När vi 
sedan upptäckte att det fanns svårigheter att genomföra en fallstudie på några enstaka företag 
valde vi ändå att behålla båda intervjuerna på Essity. Vi är väl medvetna om att det kan ha 
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kommit att påverka vår studie i form av att vi fick ut mer information i jämförelse med de 
andra företagen. Trots att det kan vara något missvisande med två intervjuer på ett och 
samma företag ansåg vi att det snarare ökade trovärdigheten i vår studie. När vi jämförde 
intervjusvaren mellan Lulu och Kersti (Essity) såg vi tydligt att de kompletterade varandra. 
De frågor som vi inte fick svar på under intervjun med Kersti fokuserade vi på när vi inter-
vjuade Lulu. På så sätt såg vi till att svaren blev fylliga och det som var otydligt blev därmed 
tydligt. 

Något som kan ha påverkat studien var att respondenternas befattningar skiljde sig något åt. 
Vi hade inget krav på en specifik befattning utan snarare att samtliga respondenter skulle ar-
beta med CSR-frågor och vara involverade i utformandet av CSR-strategin. Under intervjuer-
na insåg vi att samtliga respondenter som medverkade i studien kunde svara på alla våra in-
tervjufrågor och därmed hade skillnaderna i befattningarna inte någon större inverkan. Vi är 
dock medvetna om att exempelvis Kersti Strandqvist (Essity) med befattningen Senior Vice 
President Group Sustainability kan ha en mer övergripande bild över företaget eftersom hon 
var chef över hela koncernen i jämförelse med exempelvis Erik Lindroth (Tetra Pak) som var 
Environment director för Norden och Baltikum. Däremot upplevde vi inte skillnaderna sär-
skilt stora eftersom att alla var involverade i strategiarbetet och därmed hade insikter om det 
vi ämnade studera. 

Något som vi funderat på löpande under studie är hur mycket empirin av den insamlade em-
pirin som skulle behållas i denna studie. I ett skede av uppsatsen valdes en del empiri bort, 
men när vi sedan läste empirin insåg vi att helhetsbilden försvann. Det blev svårt att förstå 
vad respondenterna menade när det inte kunde sättas i något sammanhang. Problematiken 
blev således att vi avsåg att ha ett lättläst empiriavsnitt samtidigt som vi inte ville att helhets-
bilden skulle försvinna. En annan aspekt är att studien blir mer trovärdig när respondenten 
uttrycker sig liknande flera gånger, vilket framgår om mer empiri behålls. Med det menar vi 
att uttrycker man något flertal gånger är det troligtvis sant. Annars kanske de uttrycker att 
svar som de förväntas svara, men som de faktiskt inte menar. Därför valde vi att föra tillbaka 
de bortvalda delarna. 

Våra forskningsfrågor lyder enligt följande “Hur utformar svenska globala företag sin CSR-
strategi med hänsyn till nationella skillnader?” och ”I vilken utsträckning integrerar svenska 
globala företag CSR i sin affärsstrategi?”. Genomgående under studien har vi utgått ifrån att 
de nationella skillnaderna är på lands nivå, det vill säga att det skiljer sig mellan länder. Där-
emot är det möjligt att föra ett resonemang om nationella skillnaderna även varierar inom 
landet. I och med att länder är olika stora kan det också innebära att det finns skillnader inom 
landet. Exempelvis i USA skiljer sig lagar mellan delstaterna. Ett annat exempel kan vara 
Kina, där det är möjligt att normer och traditioner skiljer sig åt beroende på om man bor på 
landsbygden eller i städerna. Således anser vi att det är viktigt att belysa att detta kan ha på-
verkat vår studie, däremot anser vi att det gett oss en generell och mer övergripande bild över 
hur företag utformar sin CSR-strategi med hänsyn till nationella skillnader.  
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4. Empiri  

4.1 ABB Lena Westerholm 

4.1.1 Företagspresentation 
ABB är den största leverantören av motorer och drivsystem till industrin, generatorer till 
vindkraftsbranschen och kraftnät över hela världen (ABB 1, 2017). De är även världsledande 
inom kraft- och automationsteknik och arbetar nära deras kunder inom energibolag, industri, 
transport och infrastruktur runt om i världen (ABB 2, 2017). ABB har ett omfattande sorti-
ment av produkter, system och tjänster för att öka energieffektiviteten, tillförlitligheten och 
produktiviteten för industri-, användar- och infrastrukturkunder (ABB 3, 2017). ABB finns i 
över 100 länder världen över och har 132 000 medarbetare. I Sverige finns de i över 30 orter 
med närmare 9000 anställda (ABB 1, 2017). Huvudsätet är i Zürich, Schweiz, och organisat-
ionen är uppdelad i flera divisioner som är anpassade efter deras kunder och den bransch de 
verkar i (ABB 1, 2017). 

4.1.2 Bakgrundsinformation 
Lena arbetar som hållbarhetschef på ABB, vilket innebär att hon ansvarar för det svenska 
ABB som är en del av en global koncern med 135 000 personer världen över. Hon ansvarar 
för frågor som miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar. Hållbarhetsfrågorna har hon arbetat med 
på olika sätt sedan hon började på ABB för 17 år sedan. Till en början arbetade Lena med 
miljöfrågor som sedan utökats till att innefatta hela hållbarhetsområdet, som bland annat in-
kluderar även arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. Således är det en bredd av frågor som 
Lena har hand om. Lena förklarar att hon sällan använder begreppet CSR eftersom det kan 
tolkas som bara samhällsengagemang, istället använder hon begreppet hållbarhet som inklu-
derar alla delar, exempelvis miljöfrågor också. 

4.1.3 Strategisk CSR-orientering 

Lena förklarar att de nyligen gjort en intressentanalys och att de har en väldigt lång lista på 
intressenter som innefattar alltifrån medarbetare, kunder, investerare och myndigheter. Hon 
beskriver vidare att deras huvudansvar gentemot intressenterna är att vara ett schysst företag, 
det vill säga ett miljömässigt, socialt, arbetsmiljörättsligt och etiskt schysst företag. Där de 
ska vara schyssta mot kunder, göra affärer på ett schysst sätt och vara schyssta mot leverantö-
rerna och medarbetarna. Hon anser att det viktigaste är människors hälsa och välbefinnande. 
Lena framhåller att det är svårt att säga att något är viktigare än det andra, men framförallt är 
det viktigt att människor mår bra. Hon förklarar att intressentdialoger är ett viktigt steg i stra-
tegiarbetet. Intressentdialoger har genomförts länge på ABB, men i olika former, där de större 
intressent analyserna hanteras av koncern funktionen. Intressentanalys innebär att de gör in-
tervjuer både internt med medarbetare och chefer, men även externt med kunder och andra 
intressenter. Det är en bredd av intressenter som intervjuas och hon förklarar att senast var det 
flera hundra. Lena belyser även att det är av vikt att ha en kontinuerlig dialog med intressen-
terna för att fånga upp intressanta aspekter. Intressentanalysen resulterar sedan i en väsentlig-
hetsanalys som genomförs av den globala funktionen. Lena förklarar vidare att det som är 
problematiskt i väsentlighetsanalysen är att alla frågor på hållbarhetsområdet är viktigt. Allti-
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från att ha koll på leverantörskedjan, till att jobba med affärsetik, leverera säkra produkter 
och system. Hon uttrycker följande: 

”Alla frågor är viktiga, frågan är bara hur viktiga?” 

4.1.4 CSR-strategier 
Lena förklarar att det finns ett antal globala megatrender som påverkar utformningen av 
ABB:s affärsstrategi. Det kan vara exempelvis urbanisering, elektrifieringen, digitaliseringen 
eller den gröna ekonomin exempelvis. De trenderna påverkar vad ABB:s kunder vill ha och 
därmed även deras affärsstrategi. På ABB kallas affärsstrategin ”next level” där Lena beskri-
ver att de inte har en separat hållbarhetsstrategi och en separat affärsstrategi, utan att hållbar-
het är en del av deras affärsstrategi. Strategin i sin tur består av nio huvudsakliga målområden 
som handlar om bland annat hälsa och säkerhet, utformningen av produkter och affärsetik. 
Hon förklarar vidare att alla dessa målområden är på en global nivå och därefter tittar man på 
målen ute i de olika länderna som ABB verkar i. Därefter får de olika länderna se vilka av de 
nio målområdena de bör jobba med och hur de kan bidra till de övergripande målen på bästa 
sätt. En del av de nio målområden är vattenfrågan och i Sverige råder ingen vattenbrist ännu, 
därav behöver inte den frågan högprioriteras i Sverige. Däremot kanske målområdet energi-
användning är mer relevant då Lena förklarar att de vill minska sin energianvändning med 
20% på ett antal år. För att göra det bröt de ned energianvändning till en konkret strategi för 
ABB Sverige med konkreta aktiviteter som uppdateras varje år. Där de ställer sig frågor som 
vad de ska göra under de kommande åren. Hon belyser att det är viktigt att det är konkret. 
Sammanfattningsvis säger hon att de globala megatrenderna påverkar vad kunderna vill ha 
och därmed ABB:s affärsstrategi, där hållbarhet är en del av affärsstrategin. Den delen består 
i sin tur av nio målområden där bland annat energianvändning ingår. Den delen bryts ner i 
Sverige till en lokal energistrategi med konkreta aktiviteter som innebär exempelvis att de 
tittar på vilka tjänstebilar de ska ha, hur de ska göra energikartläggning i sina fabriker, inve-
steringar som innebär att man byter ut fossil olja till bio-olja exempelvis. Hon uttrycker föl-
jande: 

“Sammanfattningsvis hänger alltihop, vilket är häftigt. Från megatren-
der till konkreta aktiviteter ut i svensk fabrik”. 

I Sverige tar de fram ett förslag tillsammans på de 30 orter de är verksamma i. Det är ett nät-
verk av miljö och arbetsmiljöpersoner som tar fram ett förslag med mål och aktiviteter för 
Svenska ABB. Hon nämner att de bland annat har energistrategi, en materialresursstrategi 
och en kemikaliestrategi. Lena berättar vidare att de bryter ner de globala målen till den lo-
kala kontexten, där dessa beslut tas i den svenska ledningen. Hon belyser även att det är av 
vikt att det är i linje med de globala övergripande målen. 

Lena menar att de skapar värde med sina intressenter genom sina produkter. Över 50% av det 
ABB levererar är energieffektivitetslösningar, där de bland annat säljer motorer med en högre 
verkningsgrad, bygger system med låga förluster eller säljer mjukvara där man i god tid kan 
identifiera om utrustningen håller på att gå sönder och behöver underhållas. Vilket hon ut-
trycker som:  
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“Det är ju verkligen shared value, alltså delat värde. Produkterna och 
systemen vi tillhandahåller våra kunder minskar kundens miljöpåver-
kan vilket är bra för oss alla.”  

Även via arbetsmiljöfrågor beskriver hon att de skapar ett gemensamt värde, där de tillsam-
mans med entreprenörer, kunder och leverantörer ser till att de jobbar på säkert och tryggt 
sätt. Hon menar att det är något alla vinner på och det är viktigt att man kommer hem och mår 
bra efter en dag på jobbet. Lena avslutar med att säga:  

”Vi skapar gemensamt värde både genom det vi gör och hur vi är.” 

4.1.5 Nationella skillnader 
Lena menar att det inte är något större problem att balansera kraven från det globala huvud-
kontoret med de lokala behoven. Hon beskriver att deras nio målområden innehåller ganska 
grova mål, där ett av målen är exempelvis att minska energianvändningen med 20% från 
2013 till 2020 och fasa ut farliga ämnen. Målen är inte särskilt detaljerade eller detaljstyrda, 
vilket Lena menar är en anledning till varför det inte varit något problem att använda sig av 
dem och prioritera de mål som är relevanta för respektive land. Hon beskriver vidare att de 
bestämmer vad som ska göras i svenska ABB för att bidra till de globala målen, skulle det 
vara ett område där de inte behöver ha några större aktiviteter så bestäms det i den svenska 
ledningen. Lena menar vidare att det även kan vara så i att de behöver jobba med andra saker 
i Sverige jämfört med andra länder. I Sverige har det varit viktigt att kunna rekrytera in fler 
kvinnor i företaget, därför har de lokala program för det eftersom det inte finns med i deras 
nio globala hållbarhetsmål. Även mångfald och me-too kampanjen som pågår med sexuella 
trakasserier är en del av att vara ett hållbart företag. Det innebär att de i Sverige kanske be-
stämmer sig för att jobba med vissa hälso- eller mångfaldsfrågor. Lena belyser att hållbar-
hetsarbetet i Sverige utgår från koncernens strategi, men att de även tar hänsyn till den lokala 
kontexten, med de förväntningar och utmaningar som finns för de som arbetsgivare i Sverige. 
En sådan utmaning är möjligheten till att kunna rekrytera ingenjörer i framtiden, därför är 
ABB med att stöttar matematik-centrum och kod-centrum. 

Lena förklarar att det är av vikt att arbeta med gränsöverskridande nätverk, där lär de av 
varandra och utbyter erfarenheter. Hon nämner att Sverige och Europa arbetar ungefär lik-
värdigt. Vidare framför Lena att det kan finnas vissa skillnader gällande vilka frågor respek-
tive land arbetar med. I Sverige jobbar de mer med exempelvis hälsofrågor medan i andra 
länder i Europa har fokuserat på mobilitet, det vill säga hur de reser till och från jobbet exem-
pelvis. Hon uttrycker följande:  

”Det kan se lite olika ut på olika marknader, men i huvudsak arbetar vi 
ganska lika.” 

Lena beskriver vidare att förväntningarna kan se lite olika ut i olika länder. I utvecklingslän-
der som Indien så finns det helt andra förväntningar jämfört med Sverige. I Indien förväntas 
de arbeta mer med samhällsengagemang, det vill säga sponsra skolor och sjukvård. Hon me-
nar att det kan skilja sig hur man jobbar, beroende på vilka utmaningar respektive land har. I 
Sverige skulle det däremot vara konstigt om de inte arbetade med mångfaldsfrågor eftersom 
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de har stora förväntningar på sig inom det området i Sverige, medan i andra länder får man 
prioritera andra frågor. Hon ger vattenfrågan som ett exempel, den prioriteras inte i Sverige 
men däremot i Indien och många andra länder eftersom vattenbrist är en utmaning där. Lena 
beskriver vidare att sjukdomsbilden kan se helt annorlunda ut i andra länder jämfört med Sve-
rige. I Afrika finns ett antal sjukdomar, bland annat HIV som ABB är med och stöttar. Hon 
förklarar att där behöver de stötta på ett helt annat sätt jämfört med Sverige där sjukdomsbil-
den ser helt annorlunda ut. I det svenska samhället diskuteras däremot psykisk ohälsa och 
stressrelaterade ohälsa, vilket kanske är frågor som det inte pratas om i andra länder. 

En utmaning som Lena nämner kan vara att navigera rätt, få rätt data och få förståelse för 
varandras utmaningar i den globala organisationen. De kan behöva ändra delar på grund av 
en svensk kund eller en svensk lag och det kan ta tid att få igenom i en global organisation. 
Det kan innebära att de behöver översätta och försöka förklara vad det är som måste ändras. 
Hon avslutar med att säga: 

”Alla länder har ju sina behov, vilket är en utmaning i ett globalt före-
tag”. 

4.1.6 Lagar och regler  
Lena menar att det finns en ganska strikt lagstiftning när det gäller hållbarhetsfrågor i väldigt 
många länder, men att däremot praxisen och efterlevnaden kan skilja sig mellan olika länder. 
Exempelvis är det strikt reglerat vad man får släppa ut, vilka arbetsvillkor som gäller och så 
vidare. Lena förklarar att det kan finnas skarpare krav i vissa länder än i Sverige, men att ef-
terlevnaden ser annorlunda ut. I Sverige kan avfallshantering och vad som klassas som farligt 
avfall se annorlunda ut jämfört med andra länder. Farligt avfall är bland annat kemikalier, 
elektronik och däck med mera. Hon menar att det är ganska mycket som klassas som farligt 
avfall i Sverige. Lena framhåller att Sverige har bra strukturer och infrastruktur kring att han-
tera avfall, men att det kan vara svårt att arbeta på det sättet i andra länder där de inte har den 
strukturen. Därmed får de försöka göra det bästa av situationen utifrån hur det fungerar i det 
landet eftersom det finns så pass konkreta skillnader. 

De lokala förutsättningarna som finns i respektive land påverkar hur de arbetar med hållbar-
het. Lena framhäver även att de har ett globalt internt regelverk, Code of Practice. Det inne-
håller regleringar kring hur de ska jobba på hög höjd, hur de hanterar kemikalier, hur de han-
terar krav på underleverantörer och så vidare. Hon menar att det finns en bredd av arbetsmil-
jörisker och i Code of Practice står det hur det ska hanteras. Syftet med det globala interna 
regelverket är för att det inte ska uppstå några missförstånd när de arbetar på en global mark-
nad och talar olika språk. Därför innehåller det både bilder och skrift, exempelvis en bild på 
hur stegen ska stå när de arbetar på hög höjd. Är det ett land som saknar eller har svagare 
lagstiftning än ABB:s interna regelverk, utgår ABB från sitt egna regelverk. 
 
Lena beskriver att man kan stöta på vissa utmaningar när regelverken inte är globala. Det kan 
vara så att vissa länder förbjuder ett visst ämne och i andra länder är det inte alls förbjudet, 
vilket är en utmaning. Hon avslutar med att säga:  
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”Det vore jättebra om man kunde få till internationella regelverk, gene-
rellt sett skulle jag säga att ju mer internationella regelverk som finns, 
desto bättre är det.” 

4.2 Skanska Lena Hök 

4.2.1 Företagspresentation 
Skanska grundades 1887 och är idag ett av de största byggföretagen i världen (Skanska 1, 
2017). Deras verksamhet är fokuserat på Norden, övriga Europa och Nordamerika. Skanska 
har 41 000 anställda och omsättningen uppgick till 151 miljarder kronor år 2016.  Deras 
kärnverksamhet handlar om att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön. Verksam-
heten kan delas i fyra grenar; Bygg- och anläggningsverksamhet, Bostadsutveckling, Kom-
mersiell fastighetsutveckling och infrastrukturutveckling (Skanska 2, 2017).  Byggverksam-
heten är den största sett till omsättning och antal anställda, deras uppdrag är alltifrån småhus 
till stora anläggningar till broar och motorvägar. De andra 3 grenarna handlar om att investera 
i projekt som de därefter utvecklar och till sist säljer. De har varit verksamma utanför Sveri-
ges gränser sedan 1897 och har därmed en internationell prägel (Skanska 3, 2017). På bygg-
arbetsplatserna och kontoren finns anställda från flertalet olika länder. Sedan 1950-talet ver-
kar de i stora delar av världen, men sedan 2002 valde de att fokusera på ett antal marknader 
exempelvis; Sverige, Norge, Danmark, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Stor-
britannien och USA. Verksamheten finns även i flertalet länder i Sydamerika, men dessa är 
under avveckling. Tidigare var de även verksamma i Afrika och Asien.  

4.2.2 Bakgrundsinformation 
Lena arbetar som Senior vice president green and community investment på Skanska AB. 
Hennes resa inom hållbarhetsområdet började 1998-1999, men just i den här rollen har hon 
haft i drygt 3 månader. Hennes arbetsuppgifter innebär att säkerställa Skanskas strategier, 
strukturer, processer, policys samt utvärdera hållbarhetsarbetet, både vad gäller social och 
miljömässig hållbarhet. En annan viktig del av hennes arbete är att samordna enheterna, ex-
empelvis kan det innebära att samordna medarbetares säkerhets- och mångfaldsfrågor som 
finns på HR-avdelningen med etikfrågorna som finns på risk. Hennes roll innebär således att 
samordna hela hållbarhetsarbetet på en koncernnivå för Skanska, vilket innebär att alla struk-
turer, strategier och processer ska fungera på lands nivå. Lena använder sällan begreppet 
CSR, utan tillämpar istället begreppet hållbarhet. I det begreppet utgår hon från Global Com-
pacts definition, som hon anser definierar det på ett bra sätt utifrån ett riskperspektiv kopplat 
till etik, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och FN:s hållbarhetsmål. 

4.2.3 Strategisk CSR-orientering 
Lena nämner följande intressenter som de huvudsakligaste; kunder, investerare och ägare, 
medarbetare, leverantörer och samarbetsorganisationer. Hon beskriver att deras huvudansvar 
är att agera som det bolag de påstår sig vara, vilket kan sammanfattas som att skapa vinst med 
värde. Hon beskriver vidare att det är viktigt att integrera hållbarhet i deras affärsverksamhet, 
där hållbarhetsarbetet är oberoende av vilka de samarbetar med, oavsett om det är leverantö-
rer, gentemot ägarna eller medarbetarna. Det som kan skilja är däremot vilka frågor som är 
viktiga för dem. Lena uttrycker följande:  
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”I en organisation finns det alltid olika intressen och därmed måste 
man prioritera på ett sätt som tar verksamheten framåt. Därför är det 
viktigt med att ha strategier och policies som är tydliga med hur ens 
prioriteringar ser ut”.  

För att ta reda på vilka frågor som är viktiga inom CSR/Hållbarhet gör Skanska medarbetar-
undersökningar. För att veta vilka frågor investerarna tycker är viktiga, kan det göras direkt 
på stämman eller indirekt genom att de stannar kvar och tror på deras aktie. Lena förklarar att 
nästa steg i processen är att genomföra en väsentlighetsanalys som sedan ligger till grund vid 
utformandet av CSR-strategin.  

4.2.4 CSR-Strategier 
Lena beskriver att hållbarheten är integrerat i hela verksamheten och för de handlar det om att 
få 250 000 människor att förstå hur de vill arbeta med hållbarhet. Hon menar att det är nyckel 
in i affärerna. Hon uttrycker det enligt följande:  

”I vår bransch är både miljöfrågorna och samhällsengagemanget 
många gånger avgörande för att få en affär. Det är ofta vår fördel i 
vårt hållbarhetsarbete, det är också därför vi vinner många affärer. 
Men andra ord ger hållbarhetsarbetet oss en väldig fördel i sådana ty-
per av förhandlingar”.  

Lena beskriver att strategin utformas genom en global samverkan, där de ses två gånger per 
år, per område. Det vill säga två gånger för miljö och två gånger för säkerhet och så vidare. 
Således har de globala konferenser där alla de ansvariga för olika marknader samlas. Under 
konferenserna har de olika typer av föreläsningar, workshops och dialoger. Det är under 
dessa möten som strukturer, processer, verktyg och strategier ses över och eventuellt ändras. 
Strategin sätts via dialoger och är inte något som sätts enbart på koncernnivå. Lena menar att 
de precis satt en ny strategi kring miljö och då deltog 80 interna personer som varit med i 
workshops, intervjuer och kalibreringar. De har även haft externa intervjuer och kalibreringar 
för att de ska forma strategin på ett bra sätt. Lena framhäver att när strategin är fastslagen av 
koncernledningen och presenteras, så känner sig många involverade eftersom de varit en del i 
processen och haft möjlighet att tycka till. Hon avslutar beskrivningen enligt följande: 

”Strategin utformas inte utifrån någons tycke, utan det är en blandning 
utifrån flera olika avvägningar. De flesta känner sig hemma och vet att 
den är kalibrerad för att fungera i hela koncernen.” 

Skanska har fem strategiska områden som är av särskild relevans för dem. Det är miljö, 
community investment (samhällsengagemang), säkerhet, etik samt diversity and implusion 
(mångfald). Lena menar att när det gäller riskminimering vill de alltid ha noll förbrytelser, 
exempelvis noll miljöincidenter, det är något Skanska strävar mot. På miljösidan har de något 
som kallas ”Colour Palette”, vilket är ett verktyg för att pusha verksamheten och projekten 
framåt i en hög miljöambition. Alltifrån grundläggande miljöarbete till hur de jobbar med 
minimering av olika typer av resurser som energi eller hantering av farliga material. De har 
även något som kallas ”low-zero-carbon” lösningar på hus med mera, som innebär att de till-



	

 41	

för något positivt miljön. Lena förklarar även att det är vikt att kunderna förstår och vill köpa 
den typen av lösningar. En annan betydande del som hon nämner är att bygga byggnader som 
har motståndskraft med tanke på miljöförändringarna. Hon menar att det finns ett behov av 
att säkerställa att infrastrukturen och byggnader klarar de utmaningar som finns. Exempelvis 
byggde de ett sjukhus i USA där akuten lades på våning två istället för bottenplan. Tanken 
bakom det var att man ska kunna fortsätta jobba trots översvämningar. 

Community investment är ett relativt nytt område som de identifierade för två år sedan. Det 
handlar om hur de kan vara med och bidra till ett starkare samhälle genom deras verksamhet. 
Lena nämner att området blev mer och mer relevant för dem på olika marknader och därför är 
det även ett av deras strategiska områden. Community investment kan delas in i tre områden 
som är, design for social impact, anställningsbarhet och utbildning. Lena beskriver att det är 
viktigt för dem att bygga in ”social impact” när de bygger vägar, stadsdelar eller hus, det in-
nefattar alltifrån säkerhet till möjligheten för människor att röra sig i ett visst område. 
Skanska har ett koncept heter ”book clot”, det innebär att de bygger små enheter vad gäller 
trähus i form av flerfamiljshus. Det gör att de förtätar i ett område som annars är fullt av dyra 
bostadsrätter och på så sätt menar Lena att man också kan få en annan mångfald i stadsdelen. 
Anställningsbarhet, det vill säga möjligheten till arbete är ett område som Skanska jobbar 
strukturerat med. De arbetar med att få in människor som står långt ifrån arbetsmarknaden 
med olika typer av lärlingsutbildningar de själva har och på så sätt kan de människorna få in 
en fot på marknaden. Lena uttrycker följande:  

”Det är något som gynnar samhället, individerna i sig och våra kunder. 
Majoriteten av våra kunder är från offentlig sektor, det vill säga kom-
muner och myndigheter. För deras del är det bra att vi kan vara med 
och lösa ett samhällsproblem kopplat till arbetslöshet som samtidigt är 
positiv för stads/ kommunbudgeten.” 

På etikområdet utgår Skanska från deras Code of Conduct, där Lena framhäver att det är vik-
tigt att de säkerställer att de beter sig på ett schysst och etiskt vis i all deras samverkan, det 
kan gälla upphandlingar eller samverkan med olika typer kontrakt och samarbetspartners. 
Hon nämner även att de har en “whistleblower” funktion för att säkerställa eller ge möjlighet 
till att få råd om hur de ska agera i en viss situation. Lena beskriver även att det är viktigt att 
de inte hamnar i lägen såsom korruption, vilket också är en anledning till varför de har valt att 
lämna marknader som Sydamerika, Afrika och Asien. Skanska finns i USA och Europa, men 
framförallt i central Europa och Norden. De har även krav på deras leverantörer och arbetar 
med att identifiera farliga material, riskområde och riskmaterial. Hon menar att det är ett stort 
jobb med tanke på att de har underleverantörer i flera led, men att det är viktigt jobb eftersom 
byggbranschen har mycket komponenter från olika leverantörer. Lena förklarar att området 
säkerhet är viktigt i byggbranschen. Skanska har 41 000 anställda men de har ungefär 250 
000 människor som arbetar på deras byggarbetsplatser eftersom de tar in olika arbetslag med 
olika kompetenser beroende på vad som ska göras. Därav är det viktigt för de att alla på 
byggarbetsplats arbetar utifrån deras protokoll, både vad gäller säkerhet och miljö. Hon forts-
ätter med att förklara att inget område är viktigare än det andra. Lena menar att det är omöj-
ligt att säga att etik är viktigare än säkerhet eller viktigare än miljö, utan alla delar är lika vik-
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tigt. Däremot arbetar de ibland på likartat sätt och ibland på olika sätt. Lena berättar att det 
inte finns ett enda sätt eller en tydlig bild hur man ska arbeta, för så fungerar inte världen 
eller näringslivet. Hon uttrycker även:  

”Det är viktigt att spika strategin i koncernledningen för hållfastheten, 
så det inte bara dyker upp nya områden. Därav är det viktigt att det 
sker i koncernledningen som kopplas till både våra värderingar och vår 
affärsplan”. 

Lena menar att det är viktigt för de att stå upp för sina värden och komma överens med kun-
den vad som är viktigt. Gemensamt värde kan skapas på olika sätt, exempelvis kan det handla 
om flexibiliteten när de bygger. Lena exemplifierar att en flygplats måste fortsätta att fungera 
trots att de bygger på den. Vidare uttrycker hon:  

”Att skapa värde är väldigt brett, det handlar om att i en affärsverk-
samhet ta hänsyn till värden som effektivitet, leverera i tid likväl som att 
göra saker på ett schysst sätt, etiskt sätt och med säkerheten i åtanke”.  

Lena beskriver att de har potential att bidra till en bättre miljö eftersom att det dem bygger 
bidrar till ett bättre samhälle. Det är även Skanskas aspiration. Deras motto är ”Building for 
better society” som ingår i deras affärsplan och gäller för fem år framåt. Hon avslutar med att 
säga:  

”Det är just den aspekten, där vi ser att vi kan tillföra positiva värden 
vad gäller hållbarhet. Det är även ett sätt vi vinner affärer på och på så 
sätt växer med nya kunder och marknader.” 

4.2.5 Nationella skillnader 
Lena förklarar att det är viktigt att man inte överdriver de nationella skillnaderna, då det ofta 
finns fördomar för vissa länder. Lena förklarar att de Skanska har kunder som ABB och 
Google, där hon vidare förklarar att de inte ändrar sina miljökrav, säkerhetskrav eller etikkrav 
bara för de vill bygga sina kontor i ett annat land. Hon menar att de har samma krav oavsett 
land som de har sina kontor i. Lena fortsätter berätta om situationen i USA med den nya pre-
sidenten Donald Trumph, där hon menar att hans syn på miljö inte har påverkat hur de jobbar. 
Myndigheterna och staterna i USA är fortfarande i högst grad intresserade av och ställer krav 
gällande miljö. På grund av Skanskas miljölösningar får de även många affärer. Lena menar 
att de har samma policys och strukturer oavsett var de jobbar någonstans. Hon uttrycker det 
enligt följande:  

”Vi som bolag måste ju stå för vårt arbetssätt, sen kan det finnas olika 
frågeställningar i olika länder.” 

Lena nämner skillnader som exempelvis vattentillgång i olika länder som kan medföra att de 
arbetar på olika sätt. I USA är vattenfrågan en stor fråga, där handlar hållbarhetsarbetet 
mycket om hur de kan minska vattenåtgången, även i södra Europa är den frågan stor. Situat-
ionen i USA och södra Europa ser helt annorlunda ut jämfört med vattentillgången i Norge. 
Där uppfattas det inte alls som en lika viktig fråga. Under intervjun uttrycker hon: 
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”Sammanfattningsvis kan man säga att frågeställningarna och utma-
ningarna för olika länder skiljer sig.” 

Lena beskriver vidare att i USA finns det stora förväntningar på filantropi arbetet, det är en 
del av det amerikanska samhället och till viss del så det är uppbyggt. Hon menar att det finns 
en mycket större förväntan på filantropiarbete i USA jämfört med Europa och framförallt 
Norden. I Norden handlar det om andra typer av samhällsengagemang, som inte bara handlar 
om att ge pengar eller resurser till olika ändamål utan det handlar snarare om hur man är med 
som verksamhet och löser problem. Det genomförs i USA med, men i Sverige har det exem-
pelvis blivit en stor fråga kring att bidra till integration, där hjälper de till genom att skapa 
arbetstillfällen och lärlingsplatser. 

Lena förklarar att det finns en basnivå i alla länder, som innebär att man inte välja fokus 
överhuvudtaget. Det kan vara etik, säkerhet, miljöhantering och farligt avfall, vilket är måsten 
att hantera i alla länder. Däremot menar Lena att man kan göra det ännu mer ambitiöst. 
Skanska har exempelvis ett antal projekt med att bygga byggnader som är helt fria från koldi-
oxid. De har även projektet ”grey water”, som innebär att i områden där det råder vattenpro-
blematik, så samlas det in regnvatten från byggnader på taket samt vattnet från duschar och 
handtvätt. Det vattnet i sin tur används när det spolas i toaletter och på så sätt behöver man 
inte använda färskvatten. Hon avslutar med: 

”Det är ett sätt hur utvecklingen drivs framåt, det är ju inte tvingande 
för varje projekt att ligga längst fram i utvecklingen utan det gäller 
också att ha en kund som är intresserad av det. Men som sagt det finns 
en basnivå och där är det inte valbart överhuvudtaget.” 

Skanska har en övergripande strategi och policy för alla länder. Lena förklarar att ibland kan 
de behöva göra eventuella tillägg utifrån vad som är relevant utifrån den lokala kontexten. 
Det förs en dialog om det är acceptabelt att göra tillägg för de lokala förväntningarna, men 
däremot är det inte okej att ta bort saker från basnivån. Lena menar att det inte räcker för dem 
att ett projekt är grönt och har sin miljöstandard, utan att de vill bidra ytterligare för att deras 
affärer ska ligga lite längre fram. Allt detta för att kunna behålla sin position. Hon uttrycker:  

”Vi har ambitionen att vara ledande på det här området i vår bransch. 
Det ser vi som en fördel för oss, för vi vet för våra affärer och genom 
att hålla ledande position kommer vi alltid vara kunniga och hitta nya 
lösningar och vara först på den bollen också”. 

4.2.6 Lagar och regler 
Lena förklarar att Sveriges lagar och regler kring hur företag skall arbeta med hållbarhet på-
verkar deras arbete, utöver det har Skanska satt deras egen standard som de vill ligga på. 
Green colour palette är ett sätt för de att säkerställa nivån de ligger på, den tar hänsyn till 
olika typer av miljöstandarder. Hon förklarar vidare att de har en egen struktur som säkerstäl-
ler att de ligger X procent över den lokala lagstiftningen och belyser att även i ett land som 
Sverige vill de kunna vara bättre än vad de lokala kraven är här. 
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4.3 Essity Lulu Li 

4.3.1 Företagspresentation 
Essity tillhörde tidigare koncernen SCA, men år 2017 delades företaget i två börsnoterade 
bolag. Den ena fortsätter heta SCA och är inriktat på skogsindustri medan SCA:s tidigare 
hygienverksamhet blir ett ledande globalt hygien- och hälsoföretag under namnet Essity (Es-
sity 1, 2017). De tillverkar och säljer produkter inom affärsområdena Personal Care, Consu-
mer Tissue och Professional hygien (Essity 2, 2017). Det är produkter såsom blöjor, mens-
skydd, kompression, mjukpapper och tvål (Essity 4, 2017). Deras vision är att öka sina kun-
ders välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa (Essity 3, 2017). Essitys 
försäljning sker i 150 länder och de största marknaderna omsättningsmässigt är USA, Kina, 
Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Mexiko, Colombia, Nederländerna, Italien, 
Ryssland och Sverige. Många av deras varumärken är globalt ledande, bland annat; Tork, 
Libero, Libresse och Tena. De har 48 000 medarbetare och omsättning var 101 miljarder kro-
nor år 2016. 

4.3.2 Bakgrundsinformation 
Lulu arbetar som hållbarhetsansvarig hos Essity, mer specifikt under titeln sustainablity 
director. Lulu beskriver att hon har ansvaret för de sociala frågorna inom hållbarhet på före-
taget men är inte den övergripande hållbarhetsansvarige. Hon förklarar att bolaget splittrats 
från SCA under året och att hon varit anställd på bolaget sedan ungefär 5 år tillbaka. Vidare 
beskriver Lulu att de nu är uppdelade inom social- and environmental affairs. Social affairs 
ingår under ethics and compliance vilket handlar om människor och samhälle som Lulu är 
ansvarig över. Hon förklarar att de försöker att undvika begreppet CSR, då de anser att det är 
förvirrande eftersom att definitionerna skiljer sig åt mellan företag. För vissa företag handlar 
det både om det sociala och miljömässiga ansvarstagandet medan det för andra enbart handlar 
om socialt ansvarstagande. Av den anledningen har Lulu valt att använda begreppet hållbar-
het för att få en bättre helhetsbild. 

4.3.3 Strategisk CSR-orientering 
Lulu beskriver att deras huvudansvar gentemot intressenterna handlar om att skapa ett värde 
tillsammans med dem. Mot aktieägare och investerare handlar det främst om det ekonomiska 
ansvaret, där de ska generera hållbart värde för dem på både ett monetärt plan men samtidigt 
genom deras produkter. Vidare förklarar Lulu att det görs genom att spara på resurser och 
generera ett värde för både naturen, miljön och människan. Hon menar således att syftet med 
deras hållbarhetsarbete är att tala om det delade värdet, vilket kan skapas med deras intres-
senter på olika sätt. 

Enligt Lulu ligger väsentlighetsanalysen till grund för deras strategier. Hon framför att det 
handlar om vilka frågor som är viktigast för deras intressenter och för Essitys affärer. Det 
grundar sig i krav och förväntningar hos deras intressenter, vilket hon framför vara naturligt i 
hur frågorna hänger ihop. Lulu förklarar att utifrån deras väsentlighetsanalys har de satt upp 
ett antal olika mål. Hon framhåller att det är av vikt att ha tidsbegränsade mål så att de har ett 
konkret mål att arbeta för. Lulu framför att de oftast försöker lägga upp deras målsättning på 
en 5 årsperiod. Hon förklarar att det är betydelsefullt att det är ur ett medellångt perspektiv 
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både för att hinna göra betydande förändringar och för att det inte ska bli för abstrakt. Lulu 
uttrycker att:  

”Det ska vara konkret men ändå ge utrymme för ett betydande arbete”.  

4.3.4 CSR-strategier 
Lulu beskriver Essitys strategiska hållbarhetsarbete enligt följande:  

”För oss är det viktigt att vi inte pratar om ett hållbarhetsarbete utan att 
det är en strategi som är i linje med eller integrerad i affärsstrategin.”  

Vidare beskriver hon att det inte handlar om att ha en hållbarstrategi utan att ha en affärsstra-
tegi som är hållbar på alla tre planen, det vill säga ekonomin, miljön och människan. Hon 
menar att redan när man utformar affärsstrategin handlar det om att ta hänsyn till mänskliga 
rättigheter, affärsetik och miljöperspektivet m.m. Strategigruppen får input för respektive del 
av olika funktioner inom bolaget och sätter därefter deras strategi för den kommande peri-
oden. I samband med att strategin genomförs får olika avdelningar möjlighet att gå in med 
synpunkter hur allting ska integreras.  

Huvudsakligen delas värdet med deras kunder genom Essitys produkter. Vidare beskriver 
Lulu att det är möjligt att se det ur flera perspektiv. Hon menar att de dels skapar värde ge-
nom deras innovativa produkter. De utformade en servetthållare som begränsade uttaget av 
servetter, vilket i sin tur gav deras kunder en kundfördel på så sätt att kostnaderna minskade i 
takt med att färre servetter användes i onödan, men det skapade även ett värde för miljön när 
färre resurser förbrukas. Lulu uttrycker det enligt följande: 

”Även om vi säljer färre produkter kan vi hjälpa våra kunder med deras 
miljöarbete och på så sätt ha det som en konkurrensfördel för att få fler 
kunder och på så sätt skapa ett gemensamt värde. Precis som när vi er-
bjuder inkontinensprodukter till folk som ser det som en stor social be-
gränsning, så ligger värdet inte bara i det monetära när vi säljer pro-
dukten utan även värdet i att folk kan delta i det sociala livet. Genom 
att bryta tabun kring mens och inkonsitens tillför även samhället på ett 
mycket större plan.” 

Under intervjun beskriver Lulu att de har samma krav på alla deras globala leverantörer som 
finns i ”global suppliers standard”. Däremot berättar hon att de har förståelse för att det finns 
en möjlighet att alla inte kan uppnå exakt 100 procent, men att det ändå är viktigt att de skri-
ver under att de går med på de principer de kräver. Lulu menar att principerna handlar om 
ständig förbättring, i och med att det inte finns någon leverantör som är perfekt. Vidare ut-
trycker Lulu sig enligt följande: 

”Det handlar om att tillsammans jobba för att uppfylla kraven eller 
principerna, men man bör såklart vara medveten om att det finns olika 
standarder och olika risker i olika länder. Vilket också är varför vi har 
valt att fokusera på inspektioner och revisioner i de länder som anses 
ha en högre risk för att avvika från kraven vi ställer.”  



	

 46	

Essity har således ett övergripande ramverk som alla ska följa efter oavsett land som i sin tur 
bryts ned i organisationen på lokal nivå. Lulu beskriver att varje affärsenhet måste tänka uti-
från vad de ska sätta för mål, för att sedan bryta ned det i delar och på så sätt nå det övergri-
pande målet. Det förklaras som att åtgärderna blir mer konkreta ju längre ned de kommer i 
organisationen. Mer ordagrant uttrycker Lulu att: 

”Varje enhet har mål eller åtgärder som är på den nivån så att de själva 
kan påverka, men att det tillsammans ska bidra till det stora målet.” 

För att veta vilka CSR-aktiviteter de ska satsa på ser Essity ofta till de globala drivkrafterna. 
Hon beskriver att de gör olika trendanalyser för de globala trenderna som finns, vilket kan 
omfatta allt ifrån åldrande befolkning, klimatförändringar till makroekonomiska trender som 
de följer upp och utvärderar. Hon menar även att det finns olika forum, såsom industriforum, 
där de tar reda på vilka trender som finns. Lulu framhäver att de olika trenderna som finns 
påverkar hur de arbetar med deras strategier. Deras strategier sätter de upp på flera års sikt 
som de sedan utvärderar och justerar vid behov på vissa fokusområden. Lulu menar även att 
det till stor del handlar om att ha en kontinuerlig dialog med intressenterna för att veta vilka 
förväntningar de har och vilka behov som finns. Hon menar att makrotrender kommer inte att 
svänga 180 grader på ett år, utan det är däremot är de mindre trenderna som kan förändras 
snabbt och därmed påverka deras verksamhet. Lulu framför att det är viktigt att ha en konti-
nuerlig dialog för vad de ska titta på och vilka nya områden de borde fokusera på, bevaka 
eller följa. 

4.3.5 Nationella skillnader 
Lulu beskriver att de implementerar deras CSR-strategi på olika nivåer, där den strategi som 
de har som koncern är det övergripande målet. Vidare ger Lulu exempel på övergripande mål 
såsom reducera vattenanvändningen eller utsläppen med X antal procent. Hon framför att det 
är upp till varje affärsenhet att översätta målet och därmed bryta ner det i delar för att därefter 
sätta strategier för deras affärsenhet. Det handlar således om de ska uppnå deras övergripande 
mål måste alla olika affärsenheter sätta sin egen strategi utifrån den del de har i det hela. Lulu 
förklarar vidare att det bygger på samma princip som de globala målen, det vill säga att de 
sätter ett övergripande mål som alla måste arbeta för att bidra till. Lulu förklarar att länder har 
olika förutsättningar och behov, exempelvis när det kommer till vattenanvändningen. Vidare 
uttrycker hon sig enligt följande: 

”Genom att fokusera på de områdena som är mest kritiska, de som 
måste förbättra sig eller de som kan ha mest inverkan på miljön och lo-
kalsamhället, så ser man till använda resurserna mer effektivt också.” 

Lulu menar att det är viktigt att affärsenheterna har koll på sina möjligheter och förutsätt-
ningar, därmed ställer sig själv frågan hur de kan bidra till ett bättre samhälle. Lulu berättar 
att: 

”Det är upp till dem att översätta vår strategi till faktiska åtgärder som de ska implementera. 
Oftast ger vi inte specifika direktiv om vad de måste uppnå, utan de är upp till dem att utifrån 
kännedomen om sin verksamhet bidra till sin del av det övergripande målet.” 
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I och med att Essity har en övergripande strategi som delas upp i olika nivåer involveras de 
olika affärsenheterna och på så sätt tar de hänsyn till de nationella skillnaderna som finns på 
lokal nivå. Däremot menar Lulu att det inte nödvändigtvis alltid behöver vara ett globalt mål. 
Om de ser att det inte går att implementera idéen globalt menar hon att de kan ha aktiviteter 
och projekt som är fokuserade på vissa geografier. Lulu framhäver även att om de vore ett 
mindre företag, och därmed mindre globala, hade de troligtvis varit mer lokalt förankrade. 
Hon uttrycker vidare att: 

”Även ett globalt företag verkar ju i slutändan lokalt…” 

Lulu framhäver att det finns olika drivkrafter beroende på vart i världen man befinner sig. 
Hon menar att det kan skilja sig allt ifrån mänskliga rättigheter till affärsetik, där implemente-
ringen för lagar och korruption kan skilja sig åt mellan olika länder. Hon menar således att 
man fokuserar på olika saker beroende på vilket land man agerar i, där vilka åtgärder som bör 
genomföras bestäms på lokal nivå. Vidare exemplifierar Lulu att hälsa- och säkerhetsstandar-
der är väldigt olika i olika länder. Eftersom det påverkar människor i stor utsträckning förkla-
rar hon att man ofta har ett globalt övergripande mål för att exempelvis minska antalet olyck-
or med X procent. Lulu uttrycker sig enligt följande:  

”Olika länder och fabriker, beroende på vad de tillverkar och vilken 
olycksfrekvens de själva ligger på och vilket land de agerar i, befinner 
sig i olika mognadsgrader. Vissa fokuserar på mer på utbildning medan 
andra behöver fokusera mer på grundläggande kunskaper och medve-
tenhet kring hälsa och säkerhet.” 

För att balansera krav från det globala huvudkontoret och samtidigt möta det lokala behovet 
handlar det om att ha ett övergripande mål på områden där de kan ha en positiv inverkan, 
utan att alltid specificera exakt vilka åtgärder som krävs. Lulu berättar att: 

”Det kan man göra på flera olika sätt då det finns en palett av olika åt-
gärder att välja mellan, på så sätt kan olika länder fokusera på det som 
är viktigt för dem. Vi har inte koll på detalj frågorna och den djupa in-
sikten som varje land har i hur deras land fungerar. Så det är viktigt att 
man är ganska lyhörd för vad som fungerar, någonting som funkar i ett 
land behöver inte fungera i ett annat land.” 

Vidare förklarar Lulu att utbildningarna skiljer sig åt beroende på vart i världen de befinner 
sig, men har hon inte detaljerna kring det då det inte var hennes avdelning som utförde dem. 
Däremot menar hon att vissa typer av utbildningar triggas i vissa områden. I intervjun säger 
Lulu att: 

”… det finns stora sociala utmaningar inom vissa länder som inte exi-
sterar i andra länder. Om man tittar på mellanöstern så är det ju väl-
digt konfliktdrabbat just nu så mycket utmaningar handlar om säker-
het, medan andra länder inte har den typen av problem och har 
kanske sina största problem någon annanstans. Det är därför det är 
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viktigt med den här typen av utbildningar och workshops, där man 
kan sätta sig ner och förmedla förväntningarna, de globala trenderna, 
de generella riskområdena till de lokala enheterna så de förstår vad 
som händer på ett globalt plan. Det är också viktigt att ta in vad de 
säger sker på deras marknader, så man är medveten och ödmjuk inför 
deras utmaningar.”  

Vidare uttrycker hon att: 

”Det är viktigt att de lokala organisationerna får säga sitt, för de är 
de som förstår marknaden bäst. Det handlar om insikter, både vad 
gäller anställda, arbetsmarknad men också förståelse för marknaden, 
våra produkter och våra användare. I slutändan kan man bara lyckas 
om man har djup förståelse för vad intressenterna är ute efter och vill 
ha. Om man ser till kunder och konsumenters beteende så ser deras 
beteende olika ut i olika länder. Om vi studerar dem för att erbjuda 
den bästa lösningen handlar det också om att erbjuda anställda i olika 
länder olika saker, då de har helt olika prioriteringar.” 

Det är därför enligt Lulu viktigt att de tar hänsyn till de nationella olikheterna, det med grund 
i att det kan skilja sig väldigt mellan olika länder. Enligt Lulu så handlar nästan alla mål och 
projekt i slutändan om lokala projekt. Hon uttrycker enligt följande: 

”Jag tror det är svårt att inte ta hänsyn till lokala skillnader. När man 
överväger att införa en gemensam standard eller gemensamt system för 
hela bolaget, då måste man ta hänsyn till olika mognadsgrader men 
även olikheter i värderingar i olika länder. Då kan man kommunicera 
det på olika sätt, man kan betona olika delar inom ett område och man 
kan ge folk olika mycket tid på att implementera det eftersom man vet 
att utmaningen är större i vissa länder […]Sen finns det alltid principer 
som vi aldrig kan kompromissa på, till exempel de gällande respekt för 
mänskliga rättigheter och motverkande av all typ av korruption. Då 
måste samma standard gälla för alla.” 

Flertalet gånger under intervjun framhäver Lulu i vilken utsträckning Essity tar hänsyn till 
nationella skillnader när de arbetar med deras CSR-strategier. Hon trycker på att de involve-
rar de olika affärsenheterna för de olika länderna i hög grad när de sätter de övergripande 
målen.  

Följaktligen drar hon jämförelser mellan Sverige och Mexiko, där hon menar att lagar och 
förutsättningar skiljer sig mycket. Förutsättningar i form av vissa rättigheter som inte nöd-
vändigtvis tillhandahålls av staten, vilket innebär att det finns olika områden som de behöver 
jobba med och vart de som företag kan kliva in där staten inte erbjuder ett tillräckligt skydd 
för sina medborgare eller ger dem tillräckliga förmåner. Hon förklarar även att det finns 
skillnader i uppföljningen av lagar i respektive land men även att de i olika grad är involve-
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rade i den här typen av arbete. Därför menar Lulu att det måste finnas utrymme för de nation-
ella skillnaderna. 

4.3.6 Lagar och regler 
Lulu framhäver tydligt under hela intervjun att länderna tänker, arbetar och fokuserar på olika 
aspekter. Hon betonar det genom bland annat att uttrycka sig enligt följande: 

”Vi verkar ju i en global kontext och det är ju inte alla länder och kul-
turer, lagar och standarder där dessa är lika. Det finns sällan ett sätt 
som fungerar på alla. Jag tror det är viktigt att kunna sätta gemen-
samma principer för hur man ska jobba och vilka mål man ska uppnå, 
men även hur man uppnår dem. Det är där det kan skilja sig. För oav-
sett vad det är så vill vi verka för jämställdhet och lika villkor för alla, 
men hur man gör och var man börjar någonstans är det som skiljer 
sig”.  

Lulu förklarar att det skiljer sig mycket mellan mogna marknader och tillväxtmarknadsländer. 
Hon förklarar vidare att mogna marknader har mer väletablerade och fungerande välfärdssy-
stem till exempel. I många tillväxtmarknader och länder med stor fattigdom förekommer 
också i stor utsträckning korruption, som enligt Lulu är ett av de största hindren för social och 
ekonomisk utveckling. Hon avslutar resonemanget enligt följande:  

“I de länder där styrningen av staten är svag eller opålitlig är utma-
ningen större att från ett västerländskt perspektiv införa de standarder 
och principer vi är vana vid här.” 

Vidare förklarar Lulu att frågor som rör jämställdhet skiljer sig mellan länder. Hon menar att 
i dessa frågor kanske man i Sverige fokuserar på dialoger samt att få en jämställd könsfördel-
ning inom företaget.  I Mexiko t.ex. menar hon finns det utmaningar i frågor som redan finns 
reglerade i Sverige, såsom föräldraledighet där staten inte erbjuder samma villkor som i Sve-
rige. Lulu menar att företag kan behöva gå in och främja kvinnors lika rätt i arbetslivet och 
därmed erbjuda bättre villkor än vad staten gör. Att exempelvis underlätta för kvinnor och 
därmed erbjuda mer ledighet än vad lagen kräver i det specifika landet. Lulu uttrycker att: 

”Eftersom Sverige har kommit så pass långt i utvecklingen är vårt ut-
gångsläge bättre, kvinnor har inte samma svårigheter att komma till-
baka till arbetslivet efter föräldraledigheten i Sverige i jämförelse med 
andra länder.” 

Lulu förklarar att det handlar om landets mognadsgrad, där vissa frågor tar större plats än 
andra på grund i hur långt de kommit i utvecklingen. Vidare beskriver hon det enligt följande 

”Det handlar inte om nå 1 till 100 för alla, utan alla de sakerna hand-
lar om kontinuerliga förbättringar. Där börjar man på lite olika trapp-
steg beroende på vilket land det är, hur mogen marknaden är och hur 
mogen organisationen är.”  
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Lulu framhäver även att andra frågor såsom lika lön för lika arbete är lika viktigt oavsett vil-
ket land de verkar i, men i stora drag handlar det om att arbeta med de frågor som är av bety-
dande vikt och har en större problematik för det land man verkar i. 

Hon belyser även att det är viktigt att se på hur lagen i respektive land är formulerad, men 
även hur bra den är implementerad, hur den är verkställd och hur väl den följs upp i landet. 
Följaktligen exemplifierar Lulu att det finns många länder med strikta diskriminering- och 
korruptionslagar, men att man vet att de är svagt implementerade. Hon menar då att det inne-
bär att de som företag behöver arbeta extra mycket med dessa typer av frågor. Lulu framhä-
ver att det till stor del handlar om värderingar, men även att ha system som förhindrar ojäm-
likhet, trakasserier och diskriminering. Således menar hon att företag inte alltid kan förlita sig 
på de statliga organen och lagstiftningen. 

Avslutningsvis belyser Lulu att det är viktigt att ha förståelse för att företag tänker olika kring 
vad som är viktigt gällande CSR. Hon uttrycker att: 

”I slutändan handlar om att målet måste vara desamma, men att hu-
vudkontoret måste vara ödmjuk för att det ser olika ut i länderna…” 

Således menar Lulu att de inte kommer ifrån de nationella skillnaderna, men om man förstår 
det kan man se det som en styrka när man arbetar med CSR-frågor. 

4.4 Essity Kersti Strandqvist 

4.4.1 Bakgrundsinformation 
Kersti har titeln Senior vice president group sustainability, vilket Kersti menar kan översättas 
till hållbarhetsdirektör på svenska. Det innebär att hon ansvarar för hela koncernens hållbar-
hetsarbete samt regelefterlevnaden. Kersti förklarar vidare att hon sätter mål, strategier inom 
miljö och sociala frågor samt ansvarar för samhällskontakter. Hon menar att det är viktigt att 
hjälpa och stötta alla delar inom organisationen för att nå de uppsatta målen. Hon berättar att 
de har koncernövergripande mål inom exempelvis innovation och koldioxidutsläpp som hon 
sedan hjälper till att bryta ner och sätta KPI:er (mättal) på i olika delar av verksamheten. 
Kersti har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 2010. 

Hon använder begreppet hållbarhet istället för CSR, då hon menar att CSR har fått en tråkig 
klang och kopplas mer till filantropiska aktiviteter. Hållbarhet definierar hon enligt följande: 

 ”Hållbart företagande innebär att man klarar av att leverera på de fi-
nansiella eller ekonomiska målsättningarna samtidigt som man levere-
rar värde inom miljö och samhällsfrågor.” 

4.4.2 Strategisk CSR-orientering 
Kersti nämner kunder och konsumenter som de främsta intressenterna, därefter medarbetare 
och slutligen ägare, investerarkollektiven, samhället och leverantörer. Hon förklarar att det är 
av vikt att se vad man vill åstadkomma som bolag när de prioriterar mellan intressenternas 
intresse. Vidare betonar hon att det skiljer sig relativt lite mellan vilka frågor som intressen-
terna anser vara viktiga. Under intervjun berättar hon att de tio främsta frågorna är i princip 
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samma mellan intressentgrupperna, men att rangordningen kan skilja sig åt. Exempelvis om 
kundnöjdhet kommer på plats nummer ett eller tre. För att identifiera de frågor som intressen-
terna tycker är viktiga genomförs dialoger med samtliga intressentgrupper. Kersti förklarar att 
när det gäller kunder förs det genom en dialog i det dagliga säljsamtalet eller kundmöten, där 
frågor som kvalite, erbjudande och leverans diskuteras. För medarbetare genomförs dialogen 
genom bland annat medarbetarundersökningar.  

Utöver intressentdialogerna genomför även Essity väsentlighetsanalyser vartannat år och uti-
från den identifieras prioriterade områden. Kersti förklarar vidare att de har 20 olika målom-
råden som de har både mål och strategier för. Det är områden som kundnöjdhet, innovations-
förmåga, hållbart skogsbruk, klimat och mänskliga rättigheter. Kersti framhåller att målom-
rådena bestäms utifrån hur högt intressenternas rankas och vad Essity själva anser ska priori-
teras. Nästa steg i processen är att säkerställa hur Essity vill arbeta i sitt strategiska hållbar-
hetsarbete, för att säkerställa det tillfrågas Essitys topp 150 ledare. Därefter jämför de kraven 
och förväntningarna från intressentgrupperna gentemot hur de som bolag vill, och hur deras 
150 ledare anser att de bör arbeta. Kersti framhäver att prioriteringarna mellan intressegrup-
perna och bolaget ofta stämmer väl överens, men att det kan skilja sig på vissa frågor. Till 
exempel kanske ledarna inom bolaget tycker det är väldigt viktigt med hälsa, säkerhet och 
hur medarbetarna mår, medan de externa intressenterna rankar det något lägre. De externa 
intressenter kanske anser att kundnöjdheten är det mest betydelsefulla istället. Kersti avslutar 
det hela med:  

”Det kan vara små skillnader mellan intressenterna och bolagets prio-
riteringar men i huvudsak finns det en samstämmighet.” 

4.4.3 CSR-strategier 
Kersti förklarar att de integrerar CSR i deras affärsstrategi och beskriver framtagandet av den 
enligt följande: 

”Vi har ingen hållbarhetsstrategi utan vi har en hållbar affärsstrategi. 
Vi lämnade det här för två år sedan, det här traditionella sättet att man 
har en affärsstrategi och en hållbarhetsstrategi som länkar till den på 
något sätt. Nu har vi bara det strategiska ramverket, det tog vi fram uti-
från en omvärldsanalys, de globala drivkrafterna, våra förmågor och 
kapaciteter och vad vi vill åstadkomma som bolag. Intressentdialoger 
och väsentlighetsanalys är två viktiga delar i processen, tillslut landar 
man i en övergripande vision och målsättningar.”  

Kersti förklarar vidare att Essity har ett strategiskt ramverk som innefattar samtliga hållbar-
hetsområden. Deras vision är att öka välbefinnandet hos deras kunder och konsumenter ge-
nom hållbara hygien- och hälsolösningar. Visionen har sedan brutits ned i 4 st målsättningar 
och Kersti framhåller att de har olika målsättningar för olika intressentgrupper. Den första 
målsättningen är mer traditionell och innebär att de ska skapa värde för sina ägare, medan den 
andra målsättningen fokuserar på kunder och konsumenter. Den andra målsättningen innebär 
att de vill öka välbefinnandet hos sina kunder och konsumenter och på så sätt hjälpa de att 
leva ett bättre liv. Tredje målsättningen är riktad mot samhället, där Essity siktar på att bidra 
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till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Kersti nämner att i den tredje målsättningen finns det 
mål inom exempelvis miljö och innovation. Den fjärde målsättningen utgår från medarbetar-
na där Essity vill hjälpa sina medarbetare att utvecklas och vara en del av ett vinnande lag. 
Kersti uttrycker följande:  

”Jag skulle säga att vårt hållbarhetsarbete är inkluderat i vår affärs-
strategi som bygger på de här 4 målområdena. Vi jobbar med innovat-
ion och starka varumärken, vi jobbar med resurseffektivitet för att nå de 
här målen. Det är en extremt kortfattad beskrivning av vår strategi som 
innefattar hållbarhetsambitioner och hållbarhetsarbete.” 

Strategin bryts således ner i fyra målsättningar och utifrån målsättningarna bryts målen ned 
till de olika affärsenheterna. Kersti framhåller att de bryts ned på bland annat försäljningsen-
heten, innovation- och varumärkesenheten och tillverkningsenheten. Hon exemplifierar det 
genom att beskriva att tillverkningsenheten kan få mål både vad gäller effektivitet och hur 
många ton mjukpapper och blöjor de ska utveckla, men även hur de ska leverera på samtliga 
miljöparametrar. Även de sociala parametrarna inkluderas som innefattar hur de ska arbeta 
med hälsa, säkerhet och mänskliga rättigheter. Hon beskriver under intervjun att Essitys af-
färsmodell utgår från hälsa och hygien eftersom det är där de har störst möjlighet att påverka 
både människa och samhälle. Vidare beskriver hon att arbetet innefattar hållbar konsumtion, 
hållbar produktion, resurseffektiviseringar och innovation. Innovation kan vara lösningar som 
gör att konsumtionen minskar eller miljömärkningar av produkter. Kersti framhåller att det är 
av vikt att de är försiktiga med resursanvändningen och fokuserar på effektivitet. Hon menar 
att vattenanvändning och produktionsavfall är två betydande områden för Essity. Kersti för-
klarar att de är viktigt att leverera utifrån deras kunders förväntningar. De förväntningarna 
handlar inte bara om att leverera en produkt till god kvalité och rätt pris, utan även att leve-
rera en produkt som är tillverkad på ett schysst sätt. Det innebär att det inte uppstår några 
problem i leverantörskedjan, att den är tillverkad i samklang med miljön och att de inte släp-
per ut i onödan. Hon framhåller även att ingen aktivitet är viktigare än den andra. 

Kersti beskriver att de skapar gemensamt värde genom att ta fram gemensamma lösningar 
med sina kunder. Det innebär att Essity kan ta fram olika typer av papper eller gör att mindre 
papper förbrukas oavsett om det gäller toapapper, servetter eller näsdukar. Det kan vara lös-
ningar som att gör pappret lite tunnare och mer komprimerat. Hon exemplifierar det med att 
de arbetar tillsammans med vårdhemmen gällande inkontinensprodukter. Det för att kunna 
individanpassa vilken typ av skydd produkterna behöver. Hon menar att det är viktigt att in-
dividanpassa så inte patienterna behöver störas i onödan och för att minska risken för läck-
age, som är jobbigt för både patienterna och vårdpersonalen. Hon framhåller att de hela tiden 
samarbetar med kunderna för att hitta lösningar som passar dem. Kersti förklarar att det är av 
stor vikt för Essity att ta hänsyn till hållbarhet och att det är en naturlig del i allt de gör. Det 
handlar om alltifrån inköp av material, hela vägen genom utvecklingsprocessen, i tillverk-
ningsprocessen, hur de säljer, hur de kommunicerar ut sina produkter och slutligen vad som 
händer med produkterna efter användning. Essity har produktion i 90 länder, det beror bland 
annat på att produkterna är opraktiska att skeppa som är både dyrt och mindre bra ur miljö-
synpunkt. Hon förklarar även att när de skapat sig en kritisk massa på en marknad och känner 
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att de har ett erbjudande som konsumenterna uppskattar så bygger de gärna en fabrik i det 
landet. Det för att få ett större internationellt fotavtryck och förankring av medarbetare i 
andra länder som driver verksamheten. Det innebär också att de kan förvärva råmaterial och 
skapa arbetstillfällen lokalt, vilket Kersti menar är positivt.  

4.4.4 Nationella skillnader 
Kersti förklarar att de har en övergripande strategi för alla länder som sedan bryts ned till de 
olika affärsenheterna i respektive land. Hon framhåller att beteenden kan skilja sig beroende 
på kultur, vilket påverkar vad konsumenterna efterfrågar samt hur de arbetar med sina med-
arbetare. Kersti berättar att deras arbetssätt inte påverkas av att vissa länder är mer slapphänta 
i sitt hållbarhetsarbete. Kersti menar att det aldrig skulle fungera på längre sikt och att deras 
intressenter är extremt noggranna med hur de arbetar. Därav är det viktigt att de inte gör av-
steg och är mer slapphänta i länder som inte lika reglerade, för det skulle aldrig accepteras av 
Essitys intressenter. Hon menar att alla frågor, alltifrån klimatfrågor till mänskliga rättigheter 
är lika viktiga och lika uppmärksammade på alla deras marknader som de verkar på. Oavsett 
om det handlar om utvecklingsländer eller inte. Däremot förklarar Kersti att aktiviteterna kan 
variera mellan olika länder beroende på vilka produktkategorier som finns på respektive 
marknad samt vilka utmaningar respektive land står inför. Hon exemplifierar att Tyskland 
och Latinamerika har samtliga produktkategorier, medan i Nordamerika fokuserar de främst 
på mjukpapper för storkonsumenter samt inkontientlösningar gentemot business to business 
kunder. Det är det som styr deras arbete i tillverkningsprocessen, vilka aktiviteter som ge-
nomförs och hur de agerar på marknaden. I Latinamerika är deras feminina produkter väldigt 
framträdande vilket påverkar vilka aktiviteter som genomförs. Essity vill bryta tabun och 
hjälpa kvinnor till ett bättre liv med hjälp av deras hygien- och hälsolösningar i Latinamerika. 
I Nordamerika däremot är det mer fokus på att erbjuda miljömässiga lösningar till storkon-
sumenter som hotell, restaurang och sjukhus. 

Kersti förklarar att Essity har en centralstyrning i form av policys och regelverk angående 
vilka organisationer de får samarbeta med. Hon förklarar vidare att de filantropiska aktivite-
terna bestäms av de lokala affärsenheterna, men de måste förhålla sig till regelverket.  Kersti 
berättar att de valt bort vissa organisationer som de inte vill samverka med, det kan vara or-
ganisationer som inte uppfyller deras uppförandekod eller värderingar. Således har de en lista 
över godkända organisationer som de lokala affärsenheterna får välja emellan. Hon menar att 
de har en ganska tuff godkännandeprocess och att det är viktigt att organisationerna de sam-
verkar med är medvetna om vilka principer Essity arbetar efter. Kersti framhåller att det inte 
är särskilt svårt att balansera kraven från det globala huvudkontoret med lokala behov. Hon 
uttrycker sig enligt följande:  

”Det är faktiskt inte så himla svårt. Vi har våra strategier och vad vi 
vill åstadkomma som bolag, samt vad vårt fokus är inom hälsa och hy-
gien. Ofta försöker vi koppla det direkt till vårt produkterbjudande. I 
exempelvis Mexiko arbetar vi med Unicef för att arbeta med mänskliga 
rättigheter, och då framförallt kvinnors rättigheter. Medan i Frankrike 
så samarbetar vi med Röda korset för att se till att hemlösa får rimliga 
hygienvillkor och där hjälper vi till med produkter och donationer. I 
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Sverige å andra sidan jobbar vi tillsammans med ett antal olika sport-
personligheter för att bryta exempelvis tabun kring mens och hur den 
kvinnliga hormoncykeln påverkar förmågan till hur man ska lägga upp 
sin träning. Vi tittar hela tiden på aktiviteter och projekt som länkar di-
rekt in på vår affär...” 

Kersti framhåller att de har marknader i USA, men att Trumps politik inte påverkar deras 
arbete. Hon menar att många storbolag, inklusive de själva aktivt går ut och säger:  

”Vi driver vår klimatagenda oavsett vad presidenten tycker därför att vi 
tror att det långsiktigt är enda vägen att säkerställa att man kan driva 
sitt bolag framåt med god lönsamhet och tillväxt”.  

Hon menar även att det är av vikt att förhålla sig till de resurser som finns samt konsumenters 
önskemål om hållbara produkter. Kersti avslutar med att berätta:  

”De flesta bolag är nog ganska oberoende av vad politikerna säger och 
vi jobbar mer utifrån vad som är långsiktigt och klokt.” 

4.4.5 Lagar och regler 
Kersti förklarar att de påverkas av den svenska kulturen och de regelverk som finns här. Hon 
menar att länder som traditionellt sett legat efter lite grann är på väg in i en ny situation där 
det införs mycket tuffare regler. Kersti berättar under intervjun att företag vanligtvis använder 
sig av EU-lagstiftning eller amerikansk lagstiftning som bas för sina egna lagar och regler. 
Hon nämner dock att det finns skillnader i olika länders lagstiftning. Kersti exemplifierar med 
att det skiljer sig vilken ålder människor ses som fulländade och vuxna, i vissa länder är det 
16 år medan i andra länder är det 18 år. Vidare förklarar hon att nationella skillnader slätas ut 
relativt snabbt på grund av lagstiftningen. Hon framhåller att det är felaktigt att tro att det är 
en mer slapphänt approach i utvecklingsländer, utan att det snarare kan vara tvärtom. Kersti 
menar att lagstiftningen har gått fort fram de senaste åren och påverkar bland annat miljöpre-
standan i deras fabriker, hur de arbetar med affärsetik, mänskliga rättigheter och arbetsvill-
kor. Hon sammanfattar det hela enligt följande: 

”Så det är regulatoriska som jag skulle vilja påstå slätar ut det mesta 
ganska snabbt. Sen så är det så att även om det finns kulturella skillna-
der i vad kunder och konsumenter förväntar sig så är det, så är det 
även där genom tillgång till internet till allehanda information gällande 
alla möjliga produkter världen över börjar skillnaderna även där slätas 
ut.” 

4.5 Tetra Pak Erik Lindroth 

4.5.1 Företagspresentation 
Tetra Pak ingår som ett av tre företag i Tetra Laval Group (Tetra Pak 1, 2017). Det är en före-
tagsgrupp som grundades i Sverige 1951, men har idag sitt huvudkontor i Schweiz (Tetra Pak 
1, 2017). Tetra Pak är världsledande inom process- och förpackningslösningar för för livsme-
del och erbjuder förpackningar till livsmedel världen över, exempelvis mjölk och juice (Tetra 
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Pak 2, 2017). Idag är deras erbjudande mer omfattande och inkluderar inte enbart förpack-
ningar till flytande livsmedel. De erbjuder även förpackningslösningar till glass, ost, frukt, 
grönsaker och djurmat, förpackningar bevarar både innehållets näringsvärde och smak. Tetra 
Paks teknik gör det möjligt att förpacka och distribuera flytande produkter till konsumenter-
na. De utformar system för beredning, förpackning och distribution som är utformade för låg 
förbrukning av råmaterial och energi.  Produkterna når varje dag flera hundra miljoner män-
niskor i över 170 länder. Tetra Pak har mer än 24 000 anställda som är spridda världen över. 
Huvudkontoret är idag i Schweiz och har några funktioner i bland annat Sverige, Taiwan och 
Singapore (Tetra Pak 3, 2017). Deras förpackningsfabriker finns i 5 kontinenter, där de större 
fabrikerna ligger i Sverige, Spanien, Tyskland, Mexiko, Brasilien, Japan och USA.  

4.5.2 Bakgrundsinformation 
Erik arbetar som environment director inom Tetra Pak i Norden och Baltikum. Tjänsten har 
han haft sedan 2011 och det handlar om att implementera deras miljöstrategi i Norden och 
Baltikum. Vidare beskriver Erik att hans huvudsakliga arbetsuppgifter är att driva på och öka 
återvinningen samtidigt som de ska stärka kartongförpackningarnas ställning på marknaden 
ur ett miljömässigt perspektiv. Kort och gott förklarar Erik det som att det är ett av deras 
marknadsbolag som arbetar ut mot marknaden. 

Erik berättar att han forskar inom området CSR, där han lägger 20% av sin arbetstid som 
doktorand student på Lunds universitet. Vidare berättar Erik att han sett tillbaka på historiken 
på CSR. Han menar att det skett en stor utveckling över tid, där man har gått från Karl Marxs 
kritik mot kapitalismen till begreppet Social Responsibility. Vidare förklarar Erik att senare 
under 70- och 80-talet handlade om begreppet CSR, vilket även han anser är en äldre benäm-
ning av området. Han framför att de idag har sitt huvudfokus på Sustainability och Shared 
Value. 

4.5.3 Strategisk CSR-orientering 
Erik förklarar att de har ett stort antal intressenter som är viktiga för Tetra Pak. Han beskriver 
att det först och främst är kunder, både i livsmedelsindustrin och detaljhandeln, som är en 
viktig intressent. Tack vare att deras egna märkesvaror blir de direkta kunder till Tetra Pak. 
Erik beskriver att konsumenten är en viktig intressent och att de ser till att följa sina kunder 
väldigt nära, men även att hela värdekedjan är viktig för dem. Vidare uttrycker Erik att de 
även har intressenter i form av samhället i stort, exempelvis politik och myndigheter på lokal 
och nationell nivå. 

Erik förklarar under intervjun att de använder sig av en väsentlighetsanalys när de tar reda på 
vilka frågor som intressenterna tycker är viktiga. Han förklarar vidare att väsentlighetsana-
lysen visar hur pass relevant en fråga är för intressenterna och vad det har för påverkan på 
deras verksamhet. Han menar att man vill ha och arbeta extra mycket med de parametrar där 
man kan påverka mycket, men samtidigt är viktiga för intressenterna. Erik framför att ana-
lysen har ett generellt perspektiv och att det främst handlar om ett löpande arbete som innebär 
kontakt med kunder, detaljhandeln, politik och myndigheter m.m. Erik menar att väsentlig-
hetsanalysen kan ses som en gemensam tolkningsguide för hela världen. Vidare förklarar han 
att det är under det löpande arbetet som Tetra Pak ser vilka frågor som ligger på agendan. 
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Erik förklarar det som ett klassiskt stakeholder management, där det handlar om att hålla kon-
takt med en bred bas konsumenter och lyfta fram hur de arbetar med produkter och aktivite-
ter. Han menar att det handlar om att bygga deras varumärke och föra en aktiv dialog till de-
ras hållbarhetsarbete, inte bara för att marknadsföra dem utan också för att kunna få feedback 
på vad de kan förbättra. Vidare förklarar Erik att det är deras bas för att sedan kunna skicka 
tillbaka informationen till företaget. Han menar att utvecklingsarbetet på Tetra Pak handlar 
om att identifiera problem och möjligheter som de kan arbeta med, som även blir en input till 
deras produktutveckling.  

4.5.4 CSR-strategier 
Erik förklarar att de använder Sustainability i deras kommunikation men att de även har en 
väldigt aktiv approach till deras hållbarhetsarbete. Han menar då att de vill och arbetar för 
deras hållbarhetsarbete, mer specifikt deras miljöarbete, för att skapa ett värde för deras kun-
der. Det med anledning att ha en komponent i deras konkurrenskraft på marknaden. Erik ut-
trycker att: 

”Jag skulle säga att hållbarhetsarbetet är helt integrerat i Tetra Pak, 
det från utvecklingen till hur vi förpackar och hur vi sedan säljer våra 
produkter […] Sen handlar det om att koppla ihop miljöarbetet med det 
affärsmässiga. Där blir det viktigt att vi som jobbar med miljöfrågor 
blir mer konventionella i vår approach, det vill säga att vi tänker kund i 
första hand”.  

Tetra Paks tydliga strategi och att de tänker på kunden i första hand hjälper Tetra Pak att bli 
starkare i deras miljöarbete. Erik framför att deras produkter hjälper deras kunder att bli mer 
konkurrenskraftiga, det för att de arbetar mycket med deras miljöarbete. Vidare förklarar Erik 
att människors värderingar blir allt mer fokuserat på miljö- och hållbarhetsfrågor, vilket han 
menar kan kopplas direkt till den riktning Tetra Pak tar i samhället. Han fortsätter med att 
uttrycka:  

”Det handlar om att vara en relevant aktör i ett större sammanhang i 
samhället. Att vara en samhällsaktör är grundtanken kring hela CSR 
begreppet, det vill säga att man har ett större ansvar än att bara tjäna 
pengar. Det tror jag de flesta håller med om idag. Det är den insikten 
jag tycker man måste utgå ifrån, om man har en kortsiktig syn genom 
att bara generera pengar till sina aktieägare anser jag att man jobbar 
åt fel håll och tar stora risker.” 

Vidare under intervjun förklarar Erik att deras huvudansvar gentemot intressenterna är att 
leverera en produkt som blir miljömässigt allt bättre från år till år. Han menar att deras miljö-
strategi handlar om att kunna besvara tre olika frågor, vilka är: 1. Vad är det för råvaror vi 
använder? 2. Vilken påverkan har produkten under sin livscykel? 3. Vad händer med en tom 
förpackning när den inte har någon produkt i sig längre? 

Erik menar att om de kan besvara frågorna i deras hållbarhetsarbete har de nått deras styrka, 
men om de har problem med att besvara någon eller flera av frågorna så handlar det om en 
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risk som de måste hantera. Han belyser att alla tre frågorna handlar om vilka råvaror de an-
vänder sig av. Den första frågan handlar om att de måste hitta rätt råvaror och använda sig av 
olika märkningar som exempelvis FSC-märkning. Vidare framför Erik att det är där Tetra 
Pak får in sitt arbete med bioplaster, alltså växtbaserad plast istället för fossil plast. Den andra 
frågan handlar om att klimat- och miljöarbetet, där Tetra Pak fokuserar på att minska påver-
kan i hela världen. Erik beskriver att de har ett klimatmål fram till år 2020 som de ständigt 
följer upp.  

Tetra Paks 2020 strategi omfattar fyra fokusområden globalt, där miljö är ett av de fyra nyck-
elområdena för företaget. Han menar att när de mäter deras prestanda som företag så finns det 
parametrar som går hela vägen upp till deras koncernchef. Den tredje frågan ”Vad händer 
med en tom förpackning när den inte har någon produkt i sig längre?” handlar om återvinning 
och återvinningsgraden. Erik framför att Tetra Pak har arbetat mycket med utbildning om 
återvinning för barn och ungdomar för att det ska bli rätt och lätt att både nu och i framtiden 
lämna tillbaka tomma förpackningar. 

Idag har Tetra Pak sin tillverkning i flera kontinenter. Erik förklarar att det är marknaden som 
styr vart de har valt att ha sin tillverkning. Under intervjun riktar Erik fokus på att de både är 
globala och lokala i deras förhållningssätt. Han trycker på att de försöker vara så nära sina 
intressenter som möjligt, både när det gäller deras personal och tillverkning. Däremot framför 
Erik att det är en balansakt mellan de två ytterligheterna att effektivisera produktionen och 
den miljömässiga kostnaden. Han menar således att det är en avvägning mellan transport-
kostnader och rationalitet i produktionen, desto större enheter de har i produktionen desto 
effektivare kan de producera. Det i sin tur ger mindre spill och lägre kostnader. Erik förklarar 
att de valt den nivå som bibehåller en kostnadsbild, med en hög effektivitet i produktionen 
men även som är miljömässigt hållbar. 

Erik belyser att de tar hänsyn till CSR i deras värdekedjor, framför allt bakåt i deras värde-
kedja. Han menar att de har vissa baskriterier som de utgår ifrån. Alla deras leverantörer 
måste skriva under deras Code of Conduct, det med anledning att Tetra Pak ska veta att leve-
rantören driver sin verksamhet på rätt sätt. Han förklarar att Tetra Pak, beroende på vilken 
leverantör det gäller, har tydliga krav på vad de vill se och att de har uppföljningar på hur om 
leverantören lever upp till det. Erik exemplifierar att de har krav på att det ska finnas 100% 
spårbarhet av allt papper de köper av deras leverantörer. Under intervjun framför Erik tydligt 
att det inte ska finnas någon risk för att det kommer från illegal skogsavverkning eller från 
känsliga områden, vilket också är en av anledningarna till att de använder sig av olika märk-
ningar. Vidare ger han ett annat exempel om att Tetra Pak prioriterar växtbaserad plast, då de 
föredrar leverantörer som erbjuder förnybar plast istället för fossil plast. Erik uttrycker att: 

”Vi är både generella och specifika komponenter hur vi jobbar med vår 
värdekedja. Framåt handlar det mer om att lyfta fram de möjligheter vi 
kan se tillsammans med kunder för att se hur vi tillsammans kan bygga 
ett värde på marknaden.” 
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Vidare förklarar Erik att det inte finns något kort eller enkelt svar på frågan om hur vär-
deskapande sker tillsammans med intressenterna. Däremot uttrycker han värde skapas enligt 
följande: 

”Värde skapas i betraktarens öga eller betraktarens verklighet. Det vill 
säga, vi som företag skapar inte värde själva förrän det erkänns att 
vara ett värde av en kund.” 

Erik förklarar vidare att företag kan testa om de lyckats skapa värde eller inte, det genom att 
se om intressenten tycker det är en bra produkt eller en bra idé i den grad att de är villiga att 
köpa den.  

Under intervjun beskriver Erik hur Tetra Pak organiserat och hanterat deras CSR-aktiviteter 
inom företaget. Ett perspektiv han framför är hur de personalmässigt organiserat deras miljö-
arbete, där han beskriver att de har olika experter på bland annat skog, klimat och återvinning 
runt om i världen. Han framför att det totalt sett är runt ett hundratal personer som arbetar 
med miljö som sin huvudsakliga arbetsuppgift världen över hos Tetra Pak, då exklusive de 
personer som arbetar med miljöfrågor i deras utvecklingsarbete och produktion m.m. Erik 
förklarar att deras miljöarbete är starkt integrerat i hela organisationen, han uttrycker det en-
ligt följande: 

”Man kan säga att miljöorganisationen speglar den generella organi-
sationen Tetra Pak, det finns alltså med på alla plan. Det är inte en se-
parat avdelning som bara jobbar med miljö utan det är en helt integre-
rad funktion i företaget.” 

Erik beskriver att prioriteringen ser olika ut för vilka frågor de ska satsa på beroende om man 
ser det på kort-, medel-, eller lång sikt. I det långsiktiga perspektivet vet Tetra Pak vad de ska 
arbeta med, medan på medellång sikt handlar det snarare om den taktiska planeringen på un-
gefär tre års sikt. Erik framför att alla deras marknadsbolag och enheter genomför en taktisk 
plan, vilket för dem närmare nuläget. Det handlar om aspekter om vart de vill vara om tre år 
och vad som krävs för att nå målet. På kort sikt framför Erik att det främst handlar om nulä-
get men även om den operativa planen för nästkommande år, därmed blir det mycket mer 
konkret än i det medel- och långsiktiga perspektivet. Vidare under intervjun förklarar Erik att 
de har en övergripande strategi som bryts ned i medel- och kortsiktiga mål. Han uttrycker det 
enligt följande:  

”Vi trattar ned från vår långsiktiga strategi till vår större enhet strategi 
till vår lokala strategi men den ökar i graden konkretisering. Därför är 
det är vi som bestämmer här i Sverige på miljöområdet och därmed 
ingen annan som säger hur vi ska prioritera. Då kan vi väga in konse-
kvenser som att vi till exempel jobbar med vissa myndigheter eller vissa 
politiska aktörer för att få fokus på vissa frågor, medan i andra delar 
av världen så är det andra saker som kommer fram.” 
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Erik berättar att Tetra Pak inte direkt har stött på några hinder gällande de nationella olikhet-
erna som finns världen över. Han uttrycker sig enligt följande: 

”Vi har inte direkt stött på några hinder… det eftersom att det är så pass 
väl inarbetat och integrerat i vår struktur och varumärke och hur vi ar-
betar” 

Vidare förklarar han att det är djupt inrotat i deras företagskultur i hur de ska arbeta med de-
ras förpackningar, det med grund från Tetra Paks grundare Anders Ruben Rausing. Anders 
menade att en förpackning ska spara mer än vad den kostar. Erik framför att det då var mer ur 
ett effektivitetsperspektiv medan det idag även innefattar miljöperspektivet. Vidare formule-
rar Erik sig enligt följande: 

”Det är mer aktuellt än någonsin idag. En förpackning ska spara mer 
än vad den kostar miljömässigt. Den där biten är kanske den mest vär-
defulla vi har, det vill säga att vi har en utgångspunkt som ligger inro-
tat i alla som arbetar på Tetra Pak.” 

Han beskriver Tetra Pak som effektivitets- och hållbarhetsnördar. Tetra Pak försöker att ar-
beta med lösningar som blir allt bättre och effektivare med tiden, som bland annat drar ner på 
både matsvinnet och transporterna m.m. På så sätt menar Erik att det blir naturligt för dem att 
diskutera kring de olika miljöfrågorna. Däremot framför han att det ibland kan förekomma 
konflikter i vad de ska prioritera i deras miljöarbete och att det ibland innebär att miljö- eller 
hållbarhetsfrågorna blir bortprioriterade.  

Vidare beskriver han att tillgänglig tid och resurser alltid är en bristvara, men också att man 
som individ och företag alltid måste prioritera. Det är inte möjligt att göra allt samtidigt utan 
det handlar om att veta hur man faktiskt ska utnyttja sina resurser på bästa sätt.  

4.5.5 Nationella skillnader 
Under intervjun uttrycker Erik att det finns stora nationella skillnader mellan länder som de 
behöver ta hänsyn till när de arbetar med deras hållbara affärsstrategi. Han gör följande utta-
lande:  

”Det skiljer sig men då baserat på de lokala villkoren när det gäller 
kontakt med myndigheter, lagar och annat från allmänheten och så vi-
dare. Men framför allt behoven hos våra kunder.”  

Erik menar att det är viktigt att ha människor på plats lokalt när de arbetar med miljöfrågor, 
det med anledning att det finns lokalt stora skillnader mellan olika länder. Vidare uttrycker 
Erik  

”Därför måste man ha folk på plats lokalt och för att dels kunna se vad 
som finns på just den här marknaden men också för att kunna imple-
mentera de aktiviteter som krävs. Där kommer det att skilja sig mycket. 
Om vi bara tittar på Norden och Baltikum, totalt 8 länder som jag an-
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svarar över som är allt från Island till Litauen, där ligger vårt fokus 
tillsammans med våra kunder på helt olika plan.” 

Erik fortsätter att beskriva de olika skillnaderna genom att exemplifiera att Tetra Pak arbetat 
mycket med återvinning i Sverige de senaste åren, medan de i Finland istället arbetat mer 
med deras förnybara material och förpackningar. I Danmark har de arbetat med återvinning 
men inte direkt som i Sverige där de har direktkontakt med deras konsumenter, utan det hand-
lar snarare om en insamling av deras förpackningar där de inte samlas in systematiskt. Tetra 
Pak arbetar med Köpenhamns kommun för att samla in deras tomma förpackningar på plats. 
Erik fortsätter att exemplifiera skillnaderna genom att beskriva de skillnaderna i hur de arbe-
tar med hållbarhet i olika länder, han uttrycker det enligt följande:  

”Det skiljer sig väldigt mycket och ser man på resten av världen kom-
mer det också skilja sig väldigt mycket vad man gör i de olika länderna. 
Men jag skulle nog vilja säga att norden är det område i världen där 
miljöfrågorna har störst plats i den allmänna diskussionen och därmed 
är väldigt viktig för våra kunder.” 

Vidare förklarar Erik att Tetra Pak fokuserar på olika saker beroende på kontexten. Han ex-
emplifierar att de arbetar olika med vattenkonsumtionen beroende på land och/eller kontinent, 
det eftersom vissa delar av världen har allvarlig brist på vatten medan det i andra delar av 
världen inte är en stor fråga. Erik uttrycker att: 

”Om du tar Sverige till exempel har vi inte problem med vatten mer än 
någon månad på sommaren ibland och vissa delar av Sverige. Men ge-
nerellt sätt har vi god tillgång på vatten med god kvalitét i Sverige. 
Åker du till centrala Spanien, Mellanöstern eller delar av Asien är det 
en mycket mycket större fråga”.  

Han menar att det är viktigt för Tetra Pak att få in dessa parametrar i deras produktutveckling 
för att i sin tur bidra till utsatta samhällen. Tetra Pak har utvecklat ett vattenåtervinningskit 
som de ställer på deras film maskiner, på så sätt kan allt vatten som används i produktionen 
och i filmningen av deras förpackningar återanvändas. Erik menar då att de får en nollkon-
sumtion av allt. Vidare framför han att det är ett av flera initiativ på hur de lokalt anpassar sitt 
erbjudande. Således belyser Erik att Tetra Pak gör vissa aktiviteter i vissa länder beroende på 
vad som är på agendan och vad kunden tycker är viktigt. Han uttrycker att de gör priorite-
ringar utifrån vad marknaden är fokuserad på och vad kunderna är intresserade av, men att 
det finns generella saker de arbetar med oavsett vilket land de verkar i, exempelvis att driva 
återvinningen framåt. 

Vidare menar Erik att det finns en enkel men svår lösning på hur de utformar sin strategi med 
hänsyn till de nationella skillnader som finns. Han förklarar att lösningen på att få strategin 
att överensstämma med alla länder är att utgå från kunden. Han uttrycker det enligt följande:  

”Om vi menar allvar med vårt miljöarbete är det en komponent i vårt 
övergripande arbetssätt och också utåt kommersiellt. Vi måste basera 
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vårt lokala miljöarbete på områden som är relevanta för våra lokala 
kunder. Det är då viktigt att vi inte gör det på ett generellt sätt, utan 
specifikt med våra viktigaste kunder. När vi pratar med en specifik kun-
der måste vi känna till vad som är viktigt för just den här kunden och 
vad i vårt miljöarbete som är av extra intresse. På så sätt säkrar vi re-
levans i det vi gör men också en verklig påverkan på marknaden.”  

Vidare förklarar Erik att de kan göra en större påverkan när de jobbar tillsammans med sina 
kunder än om de hade jobbat med frågorna helt själva. Däremot framför han att det också kan 
förekomma konflikter mellan det globala huvudkontoret och de lokala behoven som finns, 
men att de använder sig av vissa KPI:er och nyckelfaktorer för att sudda ut eventuella kon-
flikter som kan förekomma. Vidare förklarar Erik att Tetra Pak definierar dessa på ett globalt 
plan som de sedan för över globalt över världen, exempelvis klimatmål och återvinningsgrad. 
Erik menar att Tetra Pak mäter och kontrollerar hur väl länderna följer dessa KPI:er och 
nyckelfaktorer, men även hur många förpackningar som får en märkning. Det genom att mäta 
vissa basparametrar globalt och lokalt över året och över varje kvartal. Vidare definierar Erik 
dessa basparametrar som FSC-märkningar, klimatmål, återvinningsgrad och försäljning av 
växtbaserade förpackningar. 

4.5.6 Lagar och regler 
Erik förklarar att regler och lagar påverkar hur de arbetar med sin CSR-strategi. Han menar 
att om ett land har tuffa lagar och regler måste dessa införas i företagets policys och arbets-
metoder för att det ska fungera. Följaktligen berättar Erik att de i många fall har högre krav 
för deras verksamheter som går längre än självaste lagstiftningen i många syften, exempelvis 
Tetra Paks tillverkning. Eftersom att Tetra Pak exporterar och importerar världen över inne-
bär de att de måste följa de olika landsgränserna och därmed redovisa att de följer dem. Erik 
beskriver det enligt följande:  

”Inte bara direkt när det gäller vad vi gör i just Sverige, utan även im-
plicit vad vi importerar till Sverige och att vi följer en lagstiftning som 
finns här. Jag tycker det är ett moraliskt ansvar att kunna motivera att 
man inte bara följer lagarna utan också går bortom lagarnas krav.” 

 Vidare framför han att det är en konkurrensfaktor att ha högre krav än regleringarna och att 
det på så sätt skapas en ”win-win” situation. Erik uttrycker: 

”Genom att fokusera på miljöarbetet och försöka ligga i framkant är 
det inte bara miljön som vinner utan även affären. Så att det är därför 
vi ser det som en viktig komponent när vi bygger vår konkurrenskraft 
idag och även för framtiden.” 

Vidare förklarar Erik att förändringar i världen såsom att Donald Trump blev utsedd till 
USAs president inte påverkar deras arbetssätt. Trots att Donald inte tror på växthuseffekten 
påverkar det inte hur Tetra Pak arbetar med sina miljöfrågor i USA. Erik beskriver att deras 
tydliga strategi är Tetra Paks styrka, det eftersom de gjort ett val och motiverat för dem själva 
varför miljö är ett av de fyra prioriterade områdena i deras långsiktiga strategi. På så sätt me-
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nar han att de får en tydlig kompass i vad de ska orientera efter. Han menar att kortsiktiga 
svängningar som dessa inte kommer att påverka deras verksamhet i särskilt stor grad då de 
kommer att jobba med deras långsiktiga mål oavsett vart diskussionen ligger. Vidare uttryck-
er Erik att det ligger i deras ansvar att de genomför arbetet, investerar bra och utnyttjar peng-
arna effektivt för att bli miljömässigt bättre. Även att det är deras ansvar att de lyckas, gente-
mot deras ägare, att fånga värdet tillsammans med deras kunder. Han menar att det framför-
allt handlar om att gemenskapen bygger en styrka i deras hållbarhetsarbete. Tillsammans med 
deras närmaste berörda aktörer, kunder och detaljhandeln blir effekten mycket större. 

4.6 SSAB Thomas Hörnfeldt 

4.6.1 Företagspresentation 
SSAB är ett globalt stålföretag som utvecklar stål samt erbjuder tjänster för bättre prestanda 
(SSAB 1, 2017). De är en ledande producent på den globala marknaden för höghållsfasta stål 
och seghärdad stål, tunnplåt och grovplåt samt konstruktionslösningar till byggsektorn. Deras 
stål och tjänster medför en lägre vikt på slutprodukten och ökar därmed produktens styrka 
och livslängd. SSAB har 15 000 anställda i över 50 länder och huvudkontoret är beläget i 
Stockholm (SSAB 2, 2017). Produktionen finns framförallt i Sverige, Finland och USA, men 
det finns även mindre produktionsanläggningar och stålservicecenter världen över. Även för-
säljningen sker världen över, men huvudmarknaderna är framförallt Norden och USA där de 
är ledande. SSAB har flera  globala varumärken, varav två av de mest välkända; Hardox och 
Strenx som båda har en unik global position på världsmarknaden (SSAB 3, 2017).  

4.6.2 Bakgrundsinformation 
Thomas har sedan första maj 2016 haft titeln vice president sustainability and public affairs, 
som på svenska kan översättas till hållbarhetschef. Hos SSAB handlar public affairs om lag-
stiftning, vilket rymmer handels- och utsläppsfrågor. Thomas beskriver att han har en kom-
mersiell bakgrund som säljare och säljchef, men som även då omfattade hållbarhetsaspekter. 
Vidare förklarar han att han föredrar att använda sig av begreppet sustainability istället för 
CSR. Han definierar sustainability utifrån FN:s definition som innefattar tre aspekter: social 
hållbarhet, miljömässig hållbarhet och finansiell hållbarhet. Thomas menar att alla tre delar 
hör ihop och uttrycker följande: 

“Är man inte finansiellt hållbar så har man inte heller medel att satsa 
på att vara socialt eller miljömässigt hållbar.” 

4.6.3 Strategisk CSR-orientering 
Thomas nämner kunder, anställda, leverantörer och samhället i stort som SSAB:s huvudsak-
liga intressenter. Ägare och analytiker är två viktiga intressenter för SSAB och vidare beskri-
ver Thomas att de haft kontakt med olika hållbarhetsanalytiker gällande hållbarhetsfrågor. 
Han framför att inga intressenter är viktigare än några andra, men han framför att den finansi-
ella sektorn bör lyftas fram. SSAB:s huvudansvar gentemot sina intressenter är att leva upp 
till deras förväntningar, vilket de gör med hjälp av deras strategi. De genomför väsentlighets-
analyser för att ta reda på vad deras intressenter tycker är av vikt. År 2014-2015 genomförde 
SSAB ett omfattande arbete med deras väsentlighetsanalys som sedan la grunden för deras 
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nuvarande hållbarhetsstrategi. Arbetet genomfördes med hjälp av både webbenkäter och dju-
pintervjuer med de olika intressentgrupperna.  

Thomas förklarar vidare att de utifrån väsentlighetsanalysen utformade deras övergripande 
strategi, som de sedan brutit ned i mål. Han förklarar att de har mål för bland annat miljöarbe-
tet, för mångfald och säkerhet.  

4.6.4 CSR-strategier 
Thomas förklarar att de har ett initiativ i som kollas ”Sustainability driver”, det innebär att de 
får affärer med hjälp av sitt hållbarhetsarbete. SSAB vill hjälpa sina kunder att bli mer effek-
tiva, där det inte finns något motsatsförhållande mellan miljömässig effektivitet och affärs-
mässig effektivitet. Han framför att de vill hjälpa sina kunder att få en bättre produkt som 
antingen är lättare eller starkare. På så sätt kan de minska sin miljöpåverkan och sänka kost-
naderna. Det innebär att de uppgraderar kundernas produkter, exempelvis genom byta stål 
eller design på produkten. SSAB har ett koncept som heter Eco-upgrading vilket innebär att 
de utvärderar uppgraderingen och ställer sig frågan vad den miljömässiga vinsten blir. Tho-
mas ger exemplet att om en kund sänker vikten på sin lastbil med två ton kan det innebära att 
de minskar koldioxidutsläppen med 100 ton sett över livstiden. Det är något som SSAB:s 
kunder i sin tur kan visa för sina kunder och på så sätt kan de driva sina affärer framåt. Han 
belyser att SSAB:s affärsidé handlar om att hjälpa kunder att bli mer hållbara. Vidare exemp-
lifierar Thomas att det går åt mindre stål om en lastbil byggs av höghållfast stål, vilket är po-
sitivt ur miljösynpunkt. Han sammanfattar det enligt följande: 

”… det handlar för oss om att göra våra kunder hållbara, vi pratar om 
samma sak som för väldigt många år sedan men utifrån olika syn-
vinklar. Det handlar om att göra våra kunder effektiva.” 

Thomas framför att SSAB har tre fokusområden; hållbar verksamhet, hållbart erbjudande och 
att vara en ansvarsfull partner. Hos SSAB handlar hållbar verksamhet om hela deras verk-
samhet, där framförallt deras miljöpåverkan är i fokus. Det hållbara erbjudandet omfattar hur 
de hjälper sina kunder att minska miljöpåverkan. Slutligen beskriver Thomas att ansvarsfull 
partner handlar om hur de uppträder mot sina kunder, anställda och andra intressenter. Även 
områden som arbetsplatssäkerhet, affärsetik, mångfald, ha en högpresterande personal och att 
leverantörerna följer deras värderingar ingår under ansvarsfull partner. Thomas framhäver att 
det är en sammanhållen process där de sätter mål inom respektive område som de sedan 
kommunicerar ut. SSAB har ingen hållbarhetsavdelning, utan hållbarhetsarbetet hanteras i 
den löpande verksamheten. Han menar att om en person är ansvarig för miljö så tar den/de 
personerna hand om den delen av hållbarhetsstrategin. Ett annat exempel Thomas framför är 
att de som arbetar med personalfrågor har ansvar för att mångfald implementeras i strategin. 
Thomas förklarar även att de sätter KPI:er (mättal) för olika områden som sedan rullas ut i 
organisationen. Det följs upp minst en gång per kvartal beroende på vilket område det är. På 
så sätt säkerställer SSAB om de rör sig i takt med målen eller inte, utifrån det utvärderar de 
om något behövs utvecklas.  



	

 64	

Thomas förklarar vidare att de bryter ner målen i olika aktiviteter. Inom energiområdet kan 
det exempelvis innebära att se över hur de köper energi och utifrån det bygga upp en förbätt-
ringspotential som de sedan följer upp.  Thomas menar att det bara finns ett mål inom säker-
het och det är noll olyckor. Inom mångfald har SSAB målet att ha mer kvinnliga chefer. Han 
framhåller att SSAB gör ett omfattande jobb inom affärsetik, där de granskar både kunder 
och leverantörer. Han menar att det är av vikt eftersom SSAB har 20 000 aktiva leverantörer 
världen över. Thomas beskriver följande:  

”Det är en stor uppgift i sig men där finns det en ganska stor tradition i 
svenska företag, inköpschefer älskar att ställa hårda krav på sina leve-
rantörer…” 

Han förklarar vidare att det är viktigt att ta ansvar för vad sina kunder gör och menar att den 
svenska traditionen är inte lika stark gällande granskning av kunder som av leverantörer.  I 
SSAB:s situation är det av vikt att granska sina kunder eftersom de säljer pansarplåt som kan 
användas i försvarsindustrin. Därav har har SSAB en noggrann granskning av sina kunder, 
vilket de haft under en längre tid. En annan viktigt aspekt i att granska deras kunder är att 
kontrollera att deras stål inte används i gruvor i Afrika där det kan förekomma barnarbete. 
Thomas förklarar vidare att när de säljer via sin egna säljorganisation så vet de vem motta-
garen är, men de säljer även en hel del volymer till grossister av olika slag. För att säkerställa 
att grossisterna uppfyller SSAB:s krav och uppförande kod så skriver de ett distributörsavtal. 
Uppförandekoden innefattar bland annat hur de ska arbeta kring miljö, mångfald och säkerhet 
och kan ses som grunden i deras verksamhet. 

Anledningen till varför de har produktionen i Sverige, Finland och USA är för att stålindu-
strin är relativt resurs- och investeringsintensiv. SSAB:s strategi är att vara duktiga på nisch-
produkter och mycket av kunnandet finns på hemmamarknaden. Thomas framhåller även att 
tankarna har gått kring att produktion i Kina och Indien, men de har ansett att marknaderna 
inte varit tillräckligt stora för att investera där. Han förklarar att anledning till varför de inte 
enbart är i Norden utan även i USA beror på att de vill få ett större internationellt avtryck. 
SSAB har en tredjedel av världsmarknaden av vissa typer av höghållfast stål på grund av att 
de är hårt specialiserade, vilket Thomas menar är en anledning till varför det är svårt att 
sprida ut det över flera länder. Dock har SSAB något som kallas servicecenter som innefattar 
lager och maskiner för att kunna kundanpassa i flera andra länder.  

4.6.5 Nationella skillnader 
Thomas förklarar att de har en och samma hållbarhetsstrategi och uppförandekod oavsett vart 
i världen de är någonstans.  Han menar att SSAB hanterar alla frågor på ett globalt sätt och 
exemplifierar genom att berätta att inom försäljning och inköp har de en utbildning som ge-
nomförs på samma sätt världen över. Således har de inte en organisation för respektive land. 
Thomas framhäver att det kan finnas skillnader, men säljutbildningen och deras policies ser 
precis likadan ut världen över. Däremot menar Thomas att olika frågor kan uppstå beroende 
på om de utbildar en säljare i Finland eller i Chile. Han uttrycker: 

”Det finns liksom olika saker att hantera olika tydligt i olika omgiv-
ningar, så är det naturligtvis.” 
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Thomas förklarar att det är av vikt för SSAB att en och samma hållbarhetsstrategi och policy 
oavsett land och menar att det kan vara en styrka för en säljare i Indien att säga ”Jag jobbar 
för ett svenskt företag och då är det här reglerna som gäller punkt”. Dock framför han att det 
kan finnas olika traditioner och förväntningar beroende på vart i världen de befinner sig. Han 
förklarar vidare att vissa länder och branscher är mer eller mindre utsatta för korruption  och 
därav av kan processen för granskning av leverantörer se lite olika ut. Utifrån vilken bransch 
leverantören finns i och var den befinner sig rent geografiskt får de ett antal riskpoäng. SSAB 
gör en hårdare granskning på de leverantörerna som får högre riskpoäng och Thomas framför 
att de även har en supplier sustainability policy som handlar om riskbedömningen. Thomas 
menar att om en leverantör har många riskpoäng, så har SSAB en utomstående part som be-
söker leverantören och går igenom verksamheten. Om leverantören däremot befinner sig ett 
lågrisk land och i en lågrisk bransch, så skickas en enkät ut till leverantörerna istället. Tho-
mas fortsätter med att förklara att de nationella skillnaderna gör att man får vara tydlig i sin 
kommunikation på olika sätt, men att i grunden är det samma budskap. Han förklarar vidare 
att om de gör ett verkstadsbesök hos en kund i USA kan det vara extremt stränga regler. Han 
uttrycker: 

”Amerikaner brukar generellt sätt vara ganska regelstyrda. De brukar 
ha extremt hårda regler, där man ska läsa igenom deras säkerhetsföre-
skrifter som kanske innefattar att du ska ha på dig ett par specifika 
skor, en specifik hjälm och en specifik väst”.  

Medan i Indien kan situationen se helt annorlunda ut, där kanske de själva får ställa krav på 
exempelvis skor, hjälm och väst. Han sammanfattar det hela med att rollerna kan bli olika i 
olika länder, men att deras policy är densamma.  

Thomas beskriver SSAB som ett ganska internationellt bolag, men som endast har större till-
verkning i tre länder; Sverige, Finland och USA. Resterande delar av världen har de mest 
lager, små verkstäder och liknande. Han framhäver att en del frågor skiljer sig mellan länder, 
beroende på vilka utmaningar respektive land står inför. Thomas förklarar att i globala miljö-
enkäter och undersökningar ligger ett stort fokus på behovet av rent vatten, där företag får 
frågor kring hur deras processer och strategier ser ut gällande vatten. Thomas menar att Sve-
rige, USA och Finland är länder som har någon större vattenbrist och därav har de inte så 
utförliga strategier jämfört med andra länder där problemet är betydligt större. Därför kan det 
uppstå en konflikt eller förvirring om det finns lokala skillnader, vilket Thomas menar är vik-
tigt att förhålla sig till. En annan lokal skillnad han nämner är skogen, i Sverige och Norden 
ses det som en förnybar råvara medan söder om Danmark så är det inte det. Han menar att 
bland annat England har ont om skog och där är de extremt rädda om den de har. De länderna 
vill inte avverka skog eftersom de inte ser det som en förnybar råvara. Ytterligare en lokal 
skillnad är mångfald och fördelningen mellan män och kvinnor, där ligger många länder efter 
jämfört med Sverige. Thomas menar att mångfalds- och jämställdhetsmålen kan se helt olika 
ut beroende på vilket land de handlar om. En annan nationell skillnad Thomas lyfter är ar-
betsskyddet och sjukersättningar, han exemplifierar med följande:  
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“Om en person skadar sig på jobbet i Finland kanske personen går hem, 
medan om en person skadar sig på jobbet i USA kanske de byter jobb inom 
verksamheten istället”.  

Thomas avslutar med att säga:  

“Vi har en strategi för alla länder och inte olika beroende på den lokala 
kontexten.” 

4.6.6 Lagar och regler  
Thomas menar att de svenska lagarna gör att företagen ligger långt fram på många områden. 
Han förklarar vidare att Sverige alltid i någon mening varit ett högkostnadsland, vilket gör att 
de svenska företag generellt sätt är ganska effektiva. Han menar att Sverige har sedan 60-70 
talet arbetat med att göra verksamheten så effektiv som möjligt ur en finansiell synvinkel, 
vilket medför att företagen blivit effektiva och på så sätt ligger miljömässigt långt fram. Han 
berättar att:  

”… man skulle kunna säga att vi idag ligger för den svenska lagstiftningen 
på väldigt många områden. Sen är det nog snarare den svenska attityden 
och inte den svenska lagstiftningen som man tar med sig ut.” 

Thomas menar att det framförallt gäller på etikområdet, där det finns saker som företag kan 
göra som är fullt lagligt, men som inte ser så särskilt bra ut på första sidan i Expressen. Tho-
mas anser att lagstiftningen ligger efter, även i Sverige och uttrycker: 

“Utvecklingen går snabbt framåt och det allmänna medvetandet ligger 
före politiken i Sverige skulle jag påstå…”  

Thomas förklarar vidare att den svenska kulturen och hur vi i Sverige ser på hållbarhet kan 
krocka med andra länders syn. Som tidigare nämnt ligger Sverige långt fram på många områ-
den, alltifrån utsläpp till mångfald. I Asien kan de ha en helt annan syn på personsäkerhet och 
de kanske lastar på helt annat sätt jämfört med i Sverige. Vilket gör att de kan behöva ställa 
krav och framföra vad de har för krav som svenskt företag. Thomas betonar även att det är 
viktigt att försöka mötas och förstå andra länder och skapa en gemensam målsättning. Om en 
kund eller leverantör inte lever upp till deras standarder och/eller är emot deras uppförande-
kod så genomförs inte affären.  

Thomas menar att den största utmaningen de har är miljöfrågan och koldioxidutsläppen med 
tanke på att stålbolag har en stor miljöpåverkan. Han menar att de står för i alla fall 10% av 
Sveriges koldioxidutsläpp. Vidare förklarar Erik att Europa kan visa vägen gällande utsläpp, 
men det gäller att gå lagom mycket före. Thomas uttrycker sig enligt följande:  

”Jag tror att i Europa kan visa vägen på många sätt, men visar vi vägen 
för mycket och har väldigt höga miljöavgifter utan att vi sänker kostnaden 
någon annanstans så kommer vi förlora i konkurrenskraft i Europa. Det 
leder till att produktionen kommer flytta till länder som har ännu större 
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miljöpåverkan än vad vi själva har, därför är det viktigt att vi går lagom 
mycket före.” 

Thomas avslutar med att förklara att de blir mer som ett amerikanskt bolag i USA och får 
anpassa sig till deras regler och lagar. Han förklarar vidare att SSAB är med i något som heter 
”North America Association and manufactures” som är den amerikanska motsvarigheten till 
Svenskt näringsliv. Thomas menar att den amerikanska organisationen har en något mer ag-
gressiv hållning jämfört med vad Svenskt näringsliv har i Sverige. Vilket Thomas uttrycker 
som att de går anpassa sitt uppträdande till de lokala kraven. Dock menar han att det är viktigt 
att föra fram deras ideal och utgå från sina egna policys med hänsynstagandet till de ameri-
kanska lagarna.  

4.7 SKF Jonas André 

4.7.1 Företagspresentation 
SKF grundades år 1907 (SKF 1, 2017) och erbjuder tjänster till maskintillverkare och efter-
marknadskunder inom alla större branscher över hela världen (SKF 2, 2017). Deras affärsidé 
lyder enligt följande:  

“Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxt ge-
nom att vara det företag man väljer: som kund eller distributör, som an-
ställd, som aktieägare” (SKF 7, 2017).  

Tjänsterna SKF erbjuder syftar till att förbättra bland annat produktiviteten, minska under-
hållningskostnader och skapa ett effektivare energiutnyttjande. SKF har även ett brett sorti-
ment av produkter och relaterad teknik för industrikunder över hela världen, bland annat mät-
utrustning och tätningar (SKF 3, 2017). Teknikutveckling de innehar syftar till att reducera 
produkternas miljöpåverkan, både för de själva och för sina kunder (SKF 4, 2017). SKF har 
idag 140 anläggningar i totalt 32 länder och 48 593 anställda världen över. Företaget är upp-
delat i 6 olika delar, vilka är Amerika, Europa, Mellanöstern/Afrika, Asien och Automotive 
och Aerospace (SKF 5, 2017). SKF har sin tillverkning i 24 länder världen över, det med 
anledning att de vill optimera produktionskapacitetens utnyttjandegrad och geografiska place-
ring (SKF 6, 2017). 

4.7.2 Bakgrundsinformation 
Jonas började arbeta hos SKF 2007 och senare år 2010 påbörjade han en ny tjänst på deras 
centrala hållbarhetsavdelning. Han har sedan två år tillbaka arbetat på SKF:s kontroll- och 
hållbarhetsavdelning med titeln intressant, engagemang och kommunikation. Jonas beskriver 
att hans arbetsroll handlar om att ha översikt över företaget gällande hållbarhet, stänga even-
tuella gap och stödja organisationen med att integrera hållbarhetsarbete där det behövs. Vi-
dare förklarar Jonas att han har en övergripande bild över vad företaget gör kring olika håll-
barhetsfrågor och hjälper till att forma kommunikationen för de olika kanalerna SKF har. 
Jonas arbetar även med strategier på en övergripande nivå och kallar sig själv ”hållbarhets 
generalist”. Han beskriver att arbetet är brett snarare än djupt, det eftersom han inte arbetar 
med livscykelanalyser eller på långsiktiga finansiella aktiviteter. Jonas förklarar att SKF inte 
använder sig av begreppet CSR, utan istället deras egna benämning SKF Care. 
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4.7.3 Strategisk CSR-orientering 
Jonas framför att SKF:s huvudsakliga intressenter är deras kunder, investerare och anställda. 
Han menar att om de inte kan leverera sina produkter och tjänster till sina kunder får de inte 
någon betalning, vilket resulterar i att de inte kan existera. Samma sak gäller deras investerare 
och anställda, utan investerarnas insatser och utan de anställda som genomför allt arbete kan 
inte SKF existera. Jonas förklarar att de även har andra intressenter såsom samhällsrepresen-
tanter, myndigheter, media och leverantörer m.m, men att kunder, investerare och anställda i 
högsta grad är de primära.  

Vidare förklarar Jonas att SKF huvudansvar mot intressenterna handlar om att skapa ett värde 
över tid. Han uttrycker: 

”Vi har inte bara ett enda syfte, utan vi gör våra aktiviteter som leder 
till olika värde.” 

Jonas förklarar att det handlar om långsiktig avkastning utan överraskningar till deras aktieä-
gare och att vara en bra arbetsgivare mot deras anställda med en schysst arbetsmiljö. För 
kunden handlar det istället om att ständigt förbättra tillverkningen, där SKF är innovativa 
med att finna nya, bättre och effektivare lösningar för dem. Han beskriver vidare att det hand-
lar om att få kundens maskiner att snurra bättre, bli smidigare, minska friktionen och vara 
mer kostnadseffektiva.  

För att ta reda på vilka frågor som intressenterna anser vara viktiga inom hållbarhet för SKF 
en dialog med deras intressenter, de tar framförallt in information via olika rapporter om sina 
intressenter. Jonas förklarar att när kunder ställer frågor till SKF ser de vad de efterfrågar och 
kan arbeta därefter. Det skiljer sig mycket mellan de olika intressenterna i vad de tycker är 
viktigt. Vissa kunder önskar minskade kostnader, snabba leveranser och andra lösningar som 
hjälper dem i deras dagliga verksamhet medan andra efterfrågar att SKF ska arbeta för 
mänskliga rättigheter, minska miljöavtrycket och minimera risken för korruption m.m. Jonas 
framför att deras anställda efterfrågar samma sak som deras kunder, men att det även handlar 
om ett gott arbetsklimat, träning och utbildning m.m. Jonas uttrycker att: 

”Intressenterna efterfrågar olika saker men vi tar ju in den input vi får 
via de olika källorna och försöker på något sätt ranka det.” 

Vidare förklarar han att det kan vara svårt att ranka frågorna och dess betydelse eftersom fö-
retag måste göra vissa saker oavsett om intressenterna tycker det är viktigt eller inte. Jonas 
exemplifierar att de inte kan ställa frågor om hur viktigt det är med korruption eftersom det 
inte är lagligt att muta personer. Han menar att de istället arbetar med frågor rörande utbild-
ning för att sedan se på en skala hur viktigt det är för intressenterna. På så sätt försöker SKF 
lyfta fram de högst väsentliga frågorna i de olika dialogerna, enkäterna och rapporterna. Utö-
ver dialoger, enkäter och rapporter tar även SKF reda på vad intressenterna tycker är viktigt 
via workshops och i grupp med utvalda intressenter. Jonas framför att de har formella dialo-
ger på koncernnivå med olika fackförbund. De träffar investerare och kunder, både fysiskt 
men också via mail och telefon som de sedan kodar till ett universellt språk. Jonas berättar 
att: 
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”Vi har våra primära intressenter som alla har sina saker de tycker är 
viktiga, då blir resultatet de högst väsentliga frågorna. Sen finns det 
vissa frågor som kan vara mera enskilt för de olika intressenterna, men 
det kan även vara så att de tycker att samma sak är viktigt fast från 
olika perspektiv. Det viktiga här är att se de breda penseldragen.” 

Han förklarar att det handlar om att ha fingertoppskänsla över vad som är viktigt och inte, 
men framför allt att ha en bredd. 

4.7.4 CSR-strategier 
SKF Care som Jonas beskrev tidigare innebär att de vill nå en långsiktig lönsamhet och sam-
tidigt bidra till samhället positivt. Vidare förklarar han att de två delarna måste gå hand i 
hand. SKF Care omfattas av fyra dimensioner av hållbarhet vilka är affärs-, miljö-, medarbe-
tar- och samhällsomsorg. Jonas menar att alla aktiviteter de genomför gärna ska belysa flera 
av de olika dimensionerna samtidigt för att ha en bra hållbarhet. Han exemplifierar att SKF:s 
anställda blir den primära intressenten när det handlar om hälsa och säkerhet. Vidare förklarar 
Jonas att hälsa och säkerhet driver motivation och effektivitet i deras affärer, men också att 
det har ett stort värde för samhället att de håller sina anställda friska och krya. Han framför att 
de gärna vill belysa de olika nämnda delarna och anser att det är det viktigaste med företagets 
sociala ansvara att hantera dessa typer av frågor. 

Jonas uttrycker sig enligt följande: 

”I stora drag kan man säga att vi inte har av avsikt att ha en hållbar-
hetsstrategi. Utan har för avsikt att ha strategi på koncernnivå som är 
hållbar...” 

Vidare beskriver Jonas att SKF integrerar hållbarhet i verksamheten där det är relevant. Han 
menar att det inte så att de ställs inför frågan ”Oj, nu måste vi göra det här också för hållbar-
het” utan att det redan innan ska vara integrerat i deras verksamhet, exempelvis ska under-
hållsverksamheten i deras fabriker även innefatta energieffektivitet. SKF genomgår just nu en 
stor förändring, där de exempelvis centraliserar deras el-inköp inom koncernen. Jonas berät-
tar att de har som policy att all el de köper ska vara från förnybara källor i högsta möjliga 
grad, där det både ska vara finansiellt miljömässigt hållbart, dvs att de inte behöver betala 
extra för det, men också att det är miljömässigt hållbart. Jonas förklarar vidare hur de integre-
rar hållbarhet i deras affärsstrategi enligt följande:  

”… om vi till exempel ska uppdatera våran strategi för arbetskraft, mer 
ingående vilka kompetenser och personer vi behöver på lång sikt, ska 
mångfaldsarbetet in. Så att det händer i organisationen med dem som 
jobbar med frågorna och på så vis färgar vi att SKF strategi blir i 
stort.” 

Under intervjun förklarar Jonas integreringen av hållbarhet i deras affärsstrategi som en ”ge-
nomgående syra”. Han beskriver att SKF som är vinstdrivande företag räknar med att de in-
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satser de genomför även bör driva en utveckling för företaget. Det miljömässiga- och sociala 
ansvarstagandet de tar gynnar även SKF. Jonas uttrycker det enligt följande:  

”Alla de här sakerna gör vi inte bara för att vara snälla, för då är det 
inte hållbart ekonomiskt. Utan vi gör det för att det är bra i de olika 
perspektiven för samhällena, de anställda och att det även gynnar SKF. 
Även nu och på lång sikt. Det kan bygga vårt varumärke, det kan skapa 
förutsättningar för att skapa affärer och det gör även så att ingenjörer 
gör sig påminda om att SKF finns här.” 

Vidare framför Jonas att allt måste hänga ihop vilket i sin tur kan leda till affärsfördelar. Jo-
nas förklarar att man inte kan arbeta med allt på en gång, utan att SKF har den senaste tiden 
valt att fokusera mycket på ansvarsfulla inköp som inkluderar både miljö- och sociala 
aspekter såsom mänskliga rättigheter. Vidare beskriver han det som att de går vidare till nästa 
punkt de anser att de som företag behöver förbättras, vilket oftast omfattas av olika miljöa-
spekter såsom vatten, energi och utsläpp för skog och mark. Jonas uttrycker sig enligt föl-
jande: 

”Man fokuserar på olika saker i olika delar av verksamheten och vi är 
inte med aktivt överallt hela tiden. Vi är ett litet team som går in i pro-
jekt, antingen i expertis eller som projektledare och hjälper till. Sen går 
det även in i vårt strategiarbete. Vi har en funktion som hjälper led-
ningsgruppen att ta fram strategier och där då vi bidrar med frågan 
hur ser det här utifrån ett hållbarhetsperspektiv och vad behöver vi 
tänka på här.”  

Han beskriver att SKF inte vill addera några extra aktiviteter, utan de förbättrar det de själva 
anser behövs utvecklas. De ser då till påverkande faktorer och sätter en standard eller en po-
licy för organisationen för att sedan implementera den. Jonas beskriver att det handlar om att 
anpassa sig till marknaden, varav deras marknad både är extern och intern.  

SKF sätter även upp en standard för vad de förväntar sig att deras leverantörer ska leva upp 
till. Jonas framför att om han ser bakåt i verksamheten mot leverantören så hittar de fler avvi-
kelser, varav han förklarar att de kan leva med att vissa av avvikelserna under en kortare pe-
riod exempelvis när de utvecklar en specifik leverantör. Andra avvikelser accepterar inte 
SKF, då handlar det om att åtgärda dem direkt eller avsluta kontraktet med leverantören som 
inte lever upp till kraven. Jonas avslutar med att framföra att det är av vikt att SKF inte blir 
självbelåtna och nöjda. Det är viktigt att ständigt förbättra hållbarhetsarbetet.  

4.7.5 Nationella skillnader  
Jonas förklarar att de tar hänsyn till de nationella olikheterna genom att de prioriterar de om-
råden som har liknande utmaningar i de olika länderna. Han sig uttrycker enligt följande: 

”Vi finns i lokala relevanta hållbarhetsaspekter också, men vi jobbar 
inte med alla dem på koncernnivå. På koncernnivå jobbar vi med dem 
som är väsentliga för en mängd olika länder. Vi förväntas kunna för-
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hålla oss till olika länder och lokala behov. Det är därför vi har en upp-
förandekod som är väldigt ingående på vad som förväntas göra.” 

Jonas menar att SKF sätter en standard i vad alla förväntas göra världen över, på så sätt me-
nar att han de ger möjligheten för de olika verksamheterna och dotterbolagen att själva 
komma fram till hur det ska uppnås. Han uttrycker det som att de inte behöver diktera vilka 
åtgärder som behövs genomföras för att uppnå standarden.   

Vidare förklarar Jonas att strategin inte skiljer sig mellan de mogna länderna och tillväxt-
marknadsländerna, det vill säga i självaste implementeringen. Dock menar han att ledarskapet 
kan vara olika, där de är tydligare mot vissa länder i hur vissa saker skall genomföras. Vidare 
förklarar Jonas att det inte nödvändigtvis behöver ha med länderna att göra utan snarare med 
personligheter att göra. Han menar att vissa grupper av människor behöver tydliga instrukt-
ioner och att man inte arbetar och tänker likadant i alla länder. Det kan även skilja sig åt be-
roende på om de har tillverkande verksamheter eller service- och säljinriktade verksamheter i 
olika länder. Han nämner att flera av de länder de agerar i är starka i att driva samhällsenga-
gemang, det vill säga hur man stödjer samhället i utbildningsinsatser med filantropiska insat-
ser m.m. Vidare förklarar Jonas att företagen har en starkare roll i Sydamerika och Indien, där 
företagen är en viktig del av samhällsbyggnaden. Det artar sig i Sverige också, men på ett 
annat sätt. Han fortsätter med att berätta om att Sverige har ett socialt skyddsnät där företagen 
snarare skapar arbetstillfällen och ger schyssta jobb. SKF går inte in och gör särskilt stora 
insatser i Sverige, det eftersom att vi befinner oss i ett annat socialt sammanhang med ett so-
cialt skyddsnät. Däremot framför Jonas att de satsar på länder där de går in aktivt och bygger 
upp det sociala skyddsnätet. Han ger exempel på olika aktiviteter de gjort i olika länder. 
Bland annat har SKF:s Sydamerika organisation byggt upp ett utbildningscenter som hade 
väldigt svåra översvämningar. De har även startat en utbildning i Indien för unga personer 
som inte är anställningsbara för att de sedan ska få möjligheten att få en tjänst inom organi-
sationen. På så sätt har SKF varit aktiva med att bygga upp samhället igen i många olika län-
der. Hur de kommer fram till vilka aktiviteter de fokusera på beskriver Jonas enligt följande:  

”Det drivs lokalt. Vi har en social policy som föreskriver hur vi ska an-
vända vår verksamhet efter vår organisation för att driva positiv ut-
veckling. När det gäller socialt engagemang i olika länder kan det ha 
att göra med utbildning, yrkesträning, donationer eller frivilligt arbete. 
Så det ger möjligheten till att våra anställda och våra företag att enga-
gera sig i de typer av verksamheter. Sen exakt vad varje gör får man 
komma på själv. Det kan dom bättre än om vi kan härifrån Göteborg.”.  

Vidare uttrycker Jonas:  

”Det finns en intern kontroll för få det att fungera, men de exakta uppgif-
terna eller de exakta aktiviteterna de tar får man då bestämma själv.” 

Avslutningsvis framför Jonas att det kan finnas dimensioner som skulle kunna påverka hur de 
arbetar med deras affärsstrategi i förhållande till de nationella olikheterna. Han framför att det 
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kan vara så att människor från olika länder uppfattar kraven SKF har på olika sätt, det vill 
säga om det är en vision eller ett krav. Jonas formulerar sig enligt följande:  

”Men likväl kan det vara så att när man kommer till kritan när man är i 
ett land där man inte är van att förhålla sig till den typen av dokument. 
Vad måste jag göra egentligen? Vad behöver jag göra för att det ska 
funka?” 

Vidare förklarar han att vissa personer kan förstå olika strikta riktlinjer, policys och standar-
der men att det är svårt att driva igenom det rent pragmatiskt på samma sätt. På så sätt ger det 
en förståelse i vad det innebär i verkligheten, vilket Jonas beskriver som lite krångligt.  

4.7.6 Lagar och regler 
Under intervjun framför Jonas att SKF finns i 70 länder med direkta landschefer, närvarande i 
ungefär 135 länder och har tillverkande enheter i ungefär 30 länder. Han förklarar att de har 
ett globalt ledningssystem för exempelvis miljö, hälsa och säkerhet, energi och kvalité. Jonas 
uttrycker att:  

”Vi har lagstiftning på landnivå och den är ändå ganska lik i många 
länder. Sen har vi skillnader i hur man väl implementerar den här lag-
stiftningen i hur de olika länderna och hur de följer upp lagstiftningen. 
Där har vi då ett ledningssystem som ser över policys och riktlinjer för 
att vi ska ha en liknande standard oavsett var vi är i världen. Den 
kommer inte att vara exakt likadan överallt, men den kommer åt-
minstone ha samma krav världen över.” 

Han fortsätter med att beskriva att de har fackliga ramavtal världen över och beskriver de 
nationella skillnaderna enligt följande  

”Det är bara den lokala kontexten ser annorlunda ut, där regelverk och 
lagstiftning skiljer sig” 

Jonas framför att syftet är att deras anställda inte ska råka illa ut. Det vilket är något de ser till 
att de lokala enheterna fixar, då de genomför kontroller på hur väl de lever upp till det. Han 
beskriver det som att om de finner de några risker ser de till att stänga dem. 

Vidare beskriver Jonas att de på sätt och vis överför samma regelverk som finns i Sverige när 
de verkar i andra länder. Däremot belyser han att regelverken inte skiljer sig alltför mycket 
mellan de olika länderna de agerar i. Han menar att man vill tillämpa en liknande lagstiftning 
som Sverige har i många av tillväxtmarknadsländerna, på så sätt blir arbetssättet relativt likt i 
de olika länderna. Det som Jonas framför som en skillnad är framför allt efterlevnaden av 
lagstiftningen. Däremot framför han tydligt att SKF förhåller sig till lagen eller bättre. Om 
SKF:s policy eller standard är högre än lagstiftningen är det ändå den som gäller.  
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4.8  SCA Katarina Kolar 

4.8.1 Företagspresentation 
SCA (Svensk Celluosa AB) är ett globalt ledande skogsindustribolag som erbjuder bland an-
nat papper till förpackningar och tryck, trävaror, förnybar energi, pellets, tjänster för skogsä-
gare och transportlösningar (SCA 1, 2017). Kärnan i deras verksamhet är skogen och kring 
denna resurs har de byggt en värdekedja. De äger 2,6 miljoner hektar skog, det motsvarar 
ungefär en lika stor yta som Belgien (SCA 2, 2017). SCA har därmed det största privata 
skogsinnehavet i Europa. Skogsindustrin är belägen i norra Sverige och är därmed betydelse-
fulla för det svenska samhället, de skapar arbeten, utvecklar infrastruktur och skapar expor-
tinkomster av en förnybar naturresurs (SCA 3, 2017). Försäljning sker i 100 länder, framför-
allt i Europa, men de säljer även i Nordamerika och Japan. Omsättningen uppgick till 117 
miljarder kronor 2016 och de har 46 429 anställda. SCA har produktionsanläggningar i Sve-
rige, Storbritannien och Frankrike (SCA 3, 2017).  

4.8.2 Bakgrundsinformation  
Katarina Kolar är hållbarhetschef för koncernen SCA, vilket hon varit sen i januari 2017. Det 
innebär att hon leder SCA:s hållbarhetsarbete och är involverad i strategiprocessen. Hennes 
arbetsuppgifter innefattar att formulera ihop hållbarhetsarbetet, leda verksamheten samt följa 
upp arbetet. Katarina är även programansvarig för deras treåriga program Zero, vilket handlar 
om att utveckla hälsa-och säkerhetskulturen. Katarina berättar att de kan ses som både ett 
gammalt och ungt företag, då SCA har rötter sen 1600-talet men bildades som bolag 1929. I 
juni 2017 splittrats SCA i två olika bolag, hygienföretaget Essity och skogsindustriföretaget 
SCA. Katarina berättar vidare att andra tjänster hon haft även inkluderat CSR. Tidigare har 
hon arbetat med hälsa- och säkerhetsfrågor och som produktionsansvarig. I rollen som pro-
duktionsansvarig ingick miljömässiga bitar samt resursförbrukning, både mänsklig tid och 
råvaror. Även produktutvecklingsbiten har inkluderat CSR i form av att skapa produkter som 
ger nytta för kunderna och som har ett lägre klimatavtryck. Vidare förklarar Katarina att de 
på SCA inte använder begreppet CSR utan använder istället begreppet hållbarhet. Hon menar 
att hållbarhet inkluderar både miljömässiga och sociala aspekter medan CSR snarare är foku-
serat på de sociala aspekterna.  

4.8.3 Strategisk CSR-orientering  
Katarina förklarar att de huvudsakliga intressenterna för SCA är de klassiska, det vill säga 
ägare, analytiker, kunder, medarbetare, samhälle och intresseorganisationer. Katarina fram-
håller även att politiker och myndigheter är annan viktig intressent. Hon menar att politik är 
en intressant aspekt när det gäller den svenska konkurrenskraften. Katarina menar att de har 
en ganska bred intressentsvär. En annan aspekt Katarina lyfter är att det är viktigt med hållbar 
lönsamhet för SCA. Det innebär att de ska vara ett hållbart, uthålligt och lönsamt företag som 
skapar arbetstillfällen och värden i produkterna som säljs. I ett större perspektiv vill de även 
bidra till att minska klimatpåverkan. Katarina framhåller vidare att SCA har ett stort skogsin-
nehav, där alla produkter kommer från förnybara källor.  

Hon förklarar att SCA ägnat det senaste året till att göra intervjuer och en väsentlighetsana-
lys. Hon menar att det finns lite skillnader i rangordning mellan intressenterna intressen, men 
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att skillnaderna inte är så stora. I framtagandet av väsentlighetsanalysen har både webbenkä-
ter och intervjuer genomförts, dock framhäver Katarina att de i år prioriterat intervjuer. Web-
benkäterna har framförallt genomförts av SCA:s anställda, men på övriga intressentgrupper 
har intervjuer tillämpats. Katarina förklarar att de ställt frågor kring vad som är viktigt för 
intressenterna generellt sätt och hur de som bolag kan göra skillnad. Utifrån intervjuerna och 
enkäterna skapades en matris med ett antal områden och faktorer, som sedan SCA tagit ställ-
ning till och fått avgöra vilka områden som ska prioriteras i nuläget. Katarina berättar att in-
tressentdialoger är en ständig process och är inget som genomförs en gång. Hon menar att de 
utnyttjar varje tillfälle de har för att ha en dialog med intressenterna och på så sätt hålla sig 
uppdaterade. Det är även av vikt för SCA att skapa tillfällen där frågorna kan diskuteras. Det 
är en process som är löpande, vilket Katarina menar är viktigt då samhället och hållbarhets-
frågor utvecklas snabbt i samhället nu. Hon uttrycker:  

”Det händer mycket nu och saker som man tyckte var viktiga för ett år 
sedan tar man för givet idag. Hela dialogen kommer att ändra sig och 
jag tror det gäller att vara på tårna…”  

Hon förklarar vidare att de har en bred kundbas eftersom de har många olika verksamheter 
och kunderna ser väldigt olika ut. Inom vissa produktområden eller segment har hållbarhet 
varit en viktig faktor och aktuellt under flera år medan i andra kundgrupper så är hållbarhet 
relativt nytt. Därav menar Katarina att det är viktigt att ha en löpande dialog med intressen-
terna. Utöver intervjuerna och webbenkäterna berättar Katarina att de haft runda-bord-samtal 
som innebär att de nätverkar och träffar folk i olika sammanhang. Det medför att ytterligare 
intressanta aspekter kommer med i utformandet av CSR-strategin. Hon förklarar att den 
strukturerade biten i utformandet av strategin innefattar intervjuer, både personligt och över 
telefon. Andra delar som genomförs i utformandet av strategin är kundseminarium och kund-
event. En annan viktig del beskriver hon enligt följande: 

”En del som finns med är i samband med kapitalmarknadsdagar eller 
vid kvartalsrapporter. Det är en så kallad ”road-show” som innebär att 
ledning, VD, ekonomichef och IR åker runt vilket innebär att många 
träffas. Det är ju framförallt investerare och analytiker, som också ger 
en bra dialog. Det är också en viktig pusselbit in i helheten.”  

Hon nämner att de har branschdagar där de exempelvis träffar studenter och får på så sätt 
reda på vad de tycker är viktigt. Katarina avslutar med att framföra att det är viktigt att de 
fångar upp alla delar från olika parter när de utformar sin CSR-strategi. Hon berättar att den 
första delen av utformandet av strategin är nu klar, där de fått fram olika prioriteringar. Dock 
framhåller hon att arbetet kommer att fortsätta med ytterligare dialoger med intressenterna.  

4.8.4 CSR-strategier  
Katarina förklarar att de fokuserar på alla delar, det vill säga på det ekonomiska, sociala och 
miljömässiga. På den ekonomiska delen ska de ha en uthållig lönsamhet över tid. På miljösi-
dan lägger de största vikt på ett ansvarsfullt skogsbruk, så det blir tillväxt i skogen men även 
att det är fint att vistas i de. En annan aspekt som Katarina lyfter är den biologiska mångfal-
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den, som är viktig att bevara. Katarina nämner även att det är viktigt att de skapar arbetstill-
fällen kring glesbygden. Den sociala delen handlar om deras etik och värdegrund.  

Katarina förklarar att vilka aktiviteter de fokuserar på grundar sig i väsentlighetsanalysen och 
den strategiska prioriteringen. Genom väsentlighetsanalysen ser de vart det är naturligast att 
bidra, utifrån det sätter SCA mål och bestämmer vilka aktiviteter de skall genomföra. SCA 
arbetar mycket med nätverk och Katarina beskriver det som att nätverket går tvärs över alla 
funktioner i företaget. Hon lyfter även att de har dilemmaspel internt, det kan ses som en ut-
bildning med olika case om hur de ska agera i olika lägen. Hon framhäver: 

”Vi är fortfarande i vår uppbyggnadsfas i och med att vi inte haft den 
här centrala organisationen förut. Mycket genomförs lokal sen försöker 
vi knyta ihop säcken.”  

Hon förklarar vidare att de just nu håller på att arbeta med sin affärsstrategi kopplat till CSR, 
men vill inte gå in på några djupare detaljer eftersom de är i uppbyggnadsstadiet med tanke 
på splittringen från Essity.  Katarina framhäver dock att vid framtagandet av strategin utgår 
de från affärsnyttan, riskperspektiv och deras värdegrund. 

SCA har ett antal fokusområden. Katarina exemplifierar med ett antal aktiviteter som genom-
förts, bland annat har de bidragit till katastrofhjälp i Italien, mångfaldsparker för att bevara 
naturvärden och lokal sponsring i form av flytande hus i trä i Sverige som riktar ju främst till 
studenter. Katarina menar att flytande hus är att sätt att expandera på och få bostäder. Kata-
rina förklarar att SCA skapar gemensamt värde på olika sätt. Deras liner är stark eftersom den 
är gjord på mycket färsk fiber jämfört med den som är i mettitud fiber. Det i sin tur leder till 
lättare produkter och på så sätt går fler kollin in i lastbilen eller tågen. Ett annat exempel hon 
ger är att de tillverkar slitstarkare förpackningar så de håller bättre och på så vis minskar 
svinnet. Slutligen nämner hon att deras trädetaljer i bygghandeln lagrar kol och bildar koldi-
oxid , vilket skapar värde ur ett miljöperspektiv. SCA har producerande verksamheter i Sve-
rige, Storbritannien och Frankrike. Anledning till att det ligger i norra Sverige beror på att det 
ligger nära deras skogsmark. Katarina framför följande: 

”Vi är Europas största skogsägare och då har vi lagt industrierna med 
närhet till råvaran. För det är mest lönsamt och effektivt…”  

Hon förklarar vidare att olika delar av trädet går till olika förädlingskedjor och genom att in-
dustrierna ligger nära varandra så kan SCA ta de delar av trädet som passar bäst till de olika 
produkterna. Skulle det uppstå någon biprodukt från en verksamhet kan den användas som 
råvara i en annan, därav är det bra att de producerade anläggningarna ligger nära varandra. 
SCA:s anläggningar i Frankrike och England är på trävarusidan och är ytterligare ett föräd-
lingsled för att minska cykliciteten samt för att ha fler ben att stå på. Hon förklarar att de för-
söker arbeta likvärdigt inom de producerande enheterna även om de befinner sig i tre olika 
länder. Hon avslutar med att uttrycka följande:  

”Sen är det klart det kan finnas olikheter utifrån olika kulturer och det 
finns olika lagstiftningar inom olika länder”. 
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4.8.5 Nationella skillnader 
Katarina beskriver SCA som väldigt svenska i deras förhållanden och exponering, vilket på-
verkar deras sätt att arbeta med deras strategier. Vidare förklarar Katarina att det är lätt att ha 
förutfattade meningar om att Sverige är så bra i sitt CSR-arbete och att vissa andra länder 
kanske inte har samma anspråk. Hon uttrycker:  

”Många gånger kan jag känna att många utländska kunder är väl så 
krävande och medvetna…”  

Hon menar att många globala kunder väljer SCA på grund av deras hänsynstagande till mil-
jön. SCA har bland annat SSE certifierad ved och andra produkter. Katarina berättar att SCA 
framförallt är exponerade i Norden och Europa, men att de har globala kunder som verkar på 
en global marknad. Vidare förklarar hon att de har sitt huvudkontor i Sundsvall och säljrepre-
sentationen i Europa och menar att kraven och förväntningarna inte skiljer sig i någon större 
utsträckning mellan intressenterna på de olika marknaderna. Hon menar att de kan ses som en 
relativt platt organisation. Katarina förklarar vidare att de inte har olika CSR-strategier på 
olika marknader. Vilket hon menar kan bero på att de inte har någon större affär i USA utan 
först och främst är fokuserade på Europa och Norden där kraven och förväntningarna är likar-
tade. Vidare förklarar hon att Donalds Trumps politik inte påverkar deras arbete. Hon menar 
att det finns ett näringslivs i USA som fortfarande efterfrågar miljömässiga produkter. Kata-
rina förklarar även att deras produkter är relativt traditionella och skiljer sig inte mellan olika 
marknader, exempelvis kan pappret de gör säljas vart som helst i världen. Hon uttrycker föl-
jande om deras träprodukter:  

”Vi har trävaror som vi säljer till USA och Kina, vilket beror på att de 
uppskattar den norrländska sågade trävaran. Men det är inte så att vi 
behöver göra produkterna markant annorlunda för att de går till olika 
marknader.” 

Hon framhåller även att om varorna ska fraktas till andra marknader så måste de klara att bära 
logistikkostnader, vilket gör det fördelaktigt att sälja på marknader som ligger närmare. Kata-
rina förklarar vidare att de främst riktar sig till de mogna marknaderna och inte tillväxtmark-
nadsländer, vilket hon uttrycker enligt följande: 

”För oss är inte de här tillväxtmarknadsländerna så uttalade jämfört 
med förra koncernen. Vi har mogna produkter på relativt mogna mark-
nader…” 

Katarina menar att de har en övergripande strategi och agerar likartat i de länder de verkar i. 
Däremot framför hon att det kan finnas olika utmaningar i olika länder vilket påverkar hur de 
arbetar och vilka aktiviteter som genomförs. Hon exemplifierar med att i vissa länder är inte 
skolsystemen helt fungerande, vilket gör att de är med och sponsrar det. Det är även ett sätt 
att få arbetskraft i framtiden och uttrycker följande: 

”… man gör gott för samhället samtidigt som man säkrar sin egen fort-
levnad.”  
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Ett annat exempel hon ger är att SCA utbildar sjukvårdspersonal i Asien eftersom deras vård 
inte är lika välutvecklad som i de skandinaviska länderna. Katarina lyfter att det är viktigt att 
förstå hur det fungerar i andra länder och se vilka utmaningar olika länder står inför. Hon 
menar att det kan se väldigt olika ut i olika länder, det kan vara frågor som exempelvis barn-
arbete och korruption. Katarina betonar att det inte är något de vill ha i sin verksamhet och 
riskerna att kan vara större beroende på vilket land anläggningarna eller leverantörerna befin-
ner sig. Hon uttrycker följande: 

”Personalen kan behöva utbildas på olika sätt och ha mer koll i vissa 
länder, medan andra länder har kommit längre. Det är en självklarhet 
och förekommer inte i vår kultur.” 

4.8.6 Lagar och regler 
Katarina framför att olika länders regelverk inte påverkar deras CSR-arbete i någon större 
utsträckning. Hon menar att det finns en del miljömärkningar inom Europa men även globalt 
som harmoniserar regelverk. Katarina förklarar vidare att om en marknad har lägre miljökrav 
än de själva så ställer de inte om sitt arbete. Hon uttrycker det enligt följande: 

”Vi tillverkar alla våra produkter på samma sätt och utifrån samma 
höga klimatnivå även om vissa marknader har lägre krav…”  

4.9 Telia Company Anne Larilahti 

4.9.1 Företagspresentation 
Telekomföretaget Telia Company grundades år 1853 (Telia 2, 2017) och erbjuder tjänster 
såsom bredband, internet, telefoni och hostingtjänster m.m. (Telia 3, 2017). Deras 21 000 
medarbetare når kunder i över 14 länder världen över (Telia 1, 2017) och huvudsätet befinner 
sig i centrala Stockholm, Sverige (Telia 6). De beskriver verksamheten enligt följande:  

“Genom att vara uppkopplade kan människor över hela världen upptäcka, 
uppfinna och dela. Och detta är vårt uppdrag. Allt vi gör handlar om att 
koppla upp världen. Nu tar vi nästa steg. Vi har bestämt oss för att skapa nya 
generationens telekomföretag. För vi vill att den uppkopplade världen ska nå 
längre. Inkludera fler människor.” (Telia 1, 2017).  

I samarbete med Ericsson och Intel är de först ut med 5G i Europa (Telia 5), vilket kan för-
klaras som att de är knutpunkten i det digitala ekosystemet (Telia 6). Telia beskriver deras 
målsättning som att: 

“...göra det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång 
till det som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt - året om” 
(Telia 6). 

I september 2012 blev företaget misstänkta för korruption och samröre med diktaturer och 
senare under februari 2013 blev företaget hårt kritiserat av omgivningen för att inte kontrolle-
rat vilka de gjort affärer med och dåvarande VD Lars Nyberg avgick (SVD Näringsliv, 2016). 
Telia nekade brottet till en början men senare under 2015 erkänner bolaget att ha haft samar-
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betspartners i Azerbajdzjan. Senare samma år beslutade de sig att stegvis dra sig tillbaka från 
Eurasien för att fokusera på deras kärnmarknader (Telia 4, 2017). Telias kärnmarknader är 
numera Europa och Norden, men de verkar även i Asien men inte i samma utsträckning.  

4.9.2 Bakgrundsinformation 
Anne arbetar som vice president for sustainability på Telia Company. Hon ingår i ett team 
vars huvudsakliga arbetsuppgifter är att leda hållbarhetsarbetet inom företaget. Anne förkla-
rar att hon tillsammans med teamet definierar strategin och ramverket för Telia, samt stödjer 
länderna i implementeringen. Anne har arbetat på företaget under lång tid men haft olika be-
fattningar sedan hon började för ungefär 12–13 år sedan. Hon började att arbeta med hållbar-
het, CSR, hållbar innovation och botten av pyramiden mestadels på de afrikanska marknader-
na. Sedan dess har det utvecklats till hantering av miljömässiga problem till att ha hand om 
hållbarhetsfrågorna i sin helhet. 

Anne förklarar att det är svårt att definiera begreppet eller konceptet CSR. Hon menar att det 
inte finns någon riktig eller rätt definition som förklarar det helt korrekt. Däremot framför 
hon att Brundtland definitionen är den hon främst använder sig av. Det vill säga att använda 
resurserna för att möta dagens behov utan att kompromissa med morgondagens. Vidare för-
klarar Anne att det handlar om att man måste se det ur ett långsiktigt perspektiv och ta hänsyn 
till alla intressenter för att skapa ett företag som håller över tid och som år efter år går framåt.   

4.9.3 Strategisk CSR-orientering 
Anne framför att deras primära intressenter är investerare, anställda, kunder både B2B och 
B2C, leverantörer och samhället i stort. Hon framför även att Telia är engagerade och har ett 
långsiktigt tänkande kring CSR. Vidare förklarar hon att de som företag förstår vad de har för 
inverkan på samhället och vad det huvudsakliga engagemanget handlar om. Det är det som 
gör Telia lönsamt. Anne menar att deras huvudansvar gentemot intressenterna främst handlar 
om att hålla företaget levande. Det handlar om att vara lönsamma för att i sin tur föra verk-
samheten framåt och därmed skapa arbetstillfällen. Hon menar att huvudansvaret även inne-
bär att man i framtiden ska kunna skapa ekonomisk lönsamhet. Detta synsätt sätter spår i hur 
de behandlar sina kunder, hur de relaterar sin verksamhet till samhället de verkar i och hur de 
tar hänsyn till miljömässiga aspekter. Det handlar således om långsiktighet och även lönsam-
het för företaget. 

För att ta reda på vilka frågor deras intressenter tycker är viktigt inom CSR för Telia en dia-
log med deras intressenter. Anne beskriver att de genomför en väsentlighetsanalys och att det 
snarare ses som en process än handlingar. Två gånger om året genomför de mätningen för att 
ta reda på hur de ligger till, hur deras intressenter tycker de ska föra verksamheten framåt och 
vad intressenterna anser de bör fokusera på. Väsentlighetsanalysen länkas sedan till deras 
övergripande CSR-strategi, det i form av att de ställer sig frågan var de kan få en inverkan 
samtidigt som det passar deras strategi.  

4.9.4 CSR-strategier 
Anne framför att de inte har en separat CSR-strategi eller hållbarhetsstrategi. Hon menar att 
det är viktigt att ha en strategi som är hållbar och att man inte delar upp det i två delar. Vidare 
förklarar Anne att Telia arbetar med två dimensioner. En av dimensionerna kallar Telia för 
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ansvarsfull verksamhet, vilket handlar om att se till vad för inverkan deras aktiviteter har på 
samhället och att kartlägga eventuella risker. Vidare förklarar Anne att de har ett antal fokus-
områden som ska motverka anti korruption, vilket hon menar är viktigt för dem med tanke på 
deras historia. Hon framför att Telia gör stora framsteg och att de arbetar mycket med fokus-
områdena för att motverka eventuella problem.  

Andra dimensioner som Telia arbetar mycket med är att skapa värde. Anne förklarar att de 
som telekomföretag har lätt att skapa ett gemensamt värde, eftersom det mesta de gör skapar 
värde för samhället. Vidare förklarar hon att de försöker gruppera det i tre olika aspekter för 
att skapa värde. Där de två första aspekterna handlar om att se till samhällets livskvalité och 
utvecklingsåtgärder för miljö. Den tredje aspekten handlar om innovation. Anne beskriver det 
som att det handlar om att erbjuda lösningar som är innovativa och skapar värde på flera plan, 
men som också innebär att de kan minska miljöpåverkan. Vidare förklarar Anne att de tar 
hänsyn till CSR i deras värdekedjor i form av att ha ett outsourcat team som ser till frågor 
som rör dessa. Anledningen är för att de anser att det är komplext och det då är viktigt att låta 
personer med kunskap i området ha hand om det. Anne framhäver att skapa ett gemensamt 
värde med deras intressenter är väldigt integrerat i deras affärsstrategi. Hon uttrycker det en-
ligt följande:  

“The core business is shared value in this way […] the idea is to make 
money but also contribute to a cleaner environment and safer traffic”.  

Anne menar att hållbarhet är en del av deras varumärke och att CSR är en viktig del i deras 
affärsstrategi. Det handlar om att förstå marknaden och deras behov, vilket hon förklarar att 
de inte gjorde förut med anledning av korruptionsskandalen i Eurasia. Under intervjun förkla-
rade Anne att de inte hade deras hållbarhetsfunktion på plats och att det gav stora effekter på 
deras verksamhet. Hon uttrycker det enligt följande:  

“That's sort of a cost to not take these things in consideration in your 
business strategy. That's a very clear indication that you really need to 
implement CSR in your business strategy.” 

Vidare framför hon att det handlar om att det handlar om att se både risker och möjligheter. 

Anne förklarar att de rapporterar till styrelsen fyra gånger om året. Vidare förklarar hon att 
hållbarhetsteamet från respektive land samlas där de sätter strategin och skapar det så kallade 
ramverket alla ska följa. Anne uttrycker ramverket enligt följande:  

“It can't be too detailed, its gives you the guidelines but without going 
to much in detail.” 

Vidare förklarar hon att Telia har möten med alla affärsenheter i för varje land där de för en 
dialog för att få en förståelse i vad som är viktigt i respektive land. Hon förklarar vidare att de 
skapar verktyg men att de lokala affärsenheterna själva bestämmer vad som skall genomfö-
ras. Länderna skapar deras egna affärsplaner, men hållbarhetsteamet Anne ingår i kräver att 
affärsenheterna involverar hållbarhet i planen. De brukar börja med att se till de miljömässiga 
aspekterna eller andra utmaningar deras land har, för att sedan finna lösningar för att på bästa 
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sätt ta sitt ansvar och minska påverkan. Däremot menar Anne att det är hållbarhetsteamet som 
är ansvariga för självaste implementeringen. Således väljer affärsenheterna själva vad som är 
viktigast i deras verksamhet och på så sätt menar Anne att aktiviteterna skiljer sig åt beroende 
på vilket land de verkar i. 

4.9.5 Nationella skillnader 
Anne uttrycker sig enligt följande:  

“There is an overall strategy that is checked by all countries and then 
they divide the operations from that and their plans. The countries take 
consideration to the local needs. They adapt to the local needs but the 
overall umbrella is the same.”  

Vidare framför Anne att de försöker att ha hänsyn till de nationella skillnaderna till allra 
högsta grad. Hon uttrycker det enligt följande: 

“We try to be as much as possible in touch the local people to really 
understand their needs. It's a constant dialog, structured and un-
structured.”  

Anne menar att det kan finnas olika förståelser i olika länder. Hon exemplifierar att Eurasien 
kan skilja sig mycket åt, vilket kan vara frågor som rör de anställda eller hälsan. Hon framför 
att de nordiska länderna är väldigt angelägna om att tala om stressrelaterade problem medan i 
Eurasien talar man om helt andra saker. Hon menar att det är självklart att man inte kan ha 
samma fokus i alla länder eftersom att alla länder har olika utmaningar och problem. Vidare 
framför Anne att det är stora skillnader i kulturer mellan olika länder och att det skiljer sig 
väldigt mycket i hur man gör business. Anne framför att alla mer eller mindre ser till den 
stora bilden men att det i vissa länder kan finnas hetare frågor beroende på vilka utmaningar 
de har. På så sätt menar hon att det är av betydande vikt att satsa på de frågor som är aktuella 
för det specifika landet.  

Anne förklarar att de försöker balansera behoven och kraven mellan det globala huvudkon-
toret och de lokala affärsenheterna. Hon beskriver det som att de försöker att ge stöd till af-
färsenheterna så mycket de kan. Det eftersom det är där allt händer och därmed är den viktig-
aste dimensionen i Telias verksamhet. På så sätt försöker de ge så mycket service de kan till 
de lokala affärsenheterna för att ge dem verktyg och möjligheter att genomföra det som krävs 
i det land de verkar i. Anne framför att även om de har en övergripande global CSR-strategi 
är det viktigt att förstå behoven och kraven för varje land. Hon menar att det är därför viktigt 
att de skapar en övergripande CSR-strategi som är logisk för varje affärsenhet som de i sin tur 
kan länka sina handlingar till. Anne uttrycker sig enligt följande:  

“The business happens in the countries, so obviously when we work 
with the framework we are working together with the country to make 
sure we have the understanding.” 

Under intervjun uttrycker Anne:  



	

 81	

“The biggest challenge is to really understand the special needs of each 
country…” 

Vidare förklarar hon att man inte behöver gå långt bort för att se att länderna skiljer sig åt. 
Hon menar att det finns stora skillnader mellan Sverige och Norge, trots att de ligger så pass 
nära varandra. Vidare uttrycker hon:  

“You really need to understand the context in each country in order to 
successfully work with them. That's sort of easy on paper but not always 
so easy in practice.”  

Hon menar att man kan ha en fantastisk idé som skulle fungera i ett land men som inte alls 
fungerar i ett annat. Därför är det viktigt att se till att alla länder är involverade för att ha ett 
långsiktigt tänkande. Det är således viktigt för Telia att ha en kontinuerlig dialog med sina 
intressenter i och med att det ständigt är en utmaning att ha en CSR-strategi som passar alla 
länder. För att minimera utmaningen har Telia valt att ha personer i Baltikum som ger dem en 
förståelse för hur de tänker och arbetar där. Hon framhäver även att det också kan ses som en 
möjlighet att det finns olika nationella skillnader. Eftersom att kulturskillnaderna och de olika 
sätten att tänka ger dem möjligheten att bli bättre och driver verksamhet framåt. Avslutnings-
vis uttrycker Anne:  

“If you do it right, that's absolutely a strength. And an opportunity to 
going forward.”  

4.9.6 Lagar och regler 
Anne framför att lagar och regler skiljer sig åt mellan länderna och att de som företag måste 
anpassa sig efter dessa. Hon framför att ramverket, som hållbarhetsteamet skapar, hjälper 
affärsenheterna att anpassa sig efter de olika lagarna som finns. Hon förklarar det som att det 
finns som en meny av saker de kan göra för att sedan länka det till den övergripande strate-
gin, sedan ser affärsenheterna till att anpassa sig efter det land de verkar i. Anne menar att 
Finlands regering inte kan bidra mycket till miljörelaterade frågor själva utan att det handlar 
om att involvera företagen. Hon förklarar att det även syns i vad deras kunder efterfrågar. 
Hon menar att de frågar Telia vad de kan erbjuda för att minska miljöpåverkan.  

Anne uttrycker att EU har strikt reglering gällande kunders integritet, därför anser hon att de 
inte behöver ha ett eget förhållningssätt eftersom reglerna är så pass strikta. Anne menar att 
EU ger dem inputs i hur de ska arbeta och hur de ska utforma sin CSR-strategi, således menar 
hon att EU tydliggör vad man som företag bör göra. Vidare förklarar hon att när de verkar på 
marknader som inte är lika reglerade så får de utgå mer från sin väsentlighetsanalys och stra-
tegi. Anne belyser att olika länder har olika tidslinjer att förhålla sig till. Hon förklarar att 
olika länder har kommit olika långt i utvecklingen och därför kan vissa länder behöva längre 
tid på sig att införa vissa direktiv eller lagar. Avslutningsvis uttrycker Anne: 

 
“The ultimate goal would be the same for everybody but we need to al-
low the different timelines.” 
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5. Analys 

5.1 Väsentlighetsanalysens viktiga roll 
Efter att empirin samlats in och bearbetas har vi sett mönster till hur de svenska globala före-
tagen går tillväga i utformandet av sin CSR-strategi. Det vi kan se är att samtliga företag an-
vänder sig av intressent- och väsentlighetsanalys i utformandet av sina strategier. Det kan 
vara ett motiv till att förstå sin omgivning, vilket Frostensson (2015) framför är av vikt. Han 
menar att om företag utgår ifrån sina intressenters förväntningar och krav kan legitimitet 
uppnås, som i sin tur kan ses som en strategisk resurs för företagen. Flertalet forskare menar 
att väsentlighetsanalys är ett användbart verktyg i strategiarbetet (Rasche, Morsing & Moon, 
2017; Font, Guix & Bonilla-Priego, 2015; Brown & Foster, 2003), vilket framgår i intervju-
erna där samtliga respondenter framhåller att väsentlighetsanalysen varit en del som lagt 
grund för deras CSR-strategi. Rasche, Morsing och Moon (2017) förklarar att intressentana-
lysen grundar sig i att företagen påverkas av relationerna till sina intressenter. Det syns tyd-
ligt i en insamlade empirin då alla respondenter trycker på att de anpassar sin strategi efter 
vad intressenterna tycker är viktigt. Respondenterna framhåller även att det är av vikt att för-
stå vad deras intressenter förväntar sig. Flertalet forskare framför att intressent- och väsent-
lighetsanalysen hjälper företag att ta hänsyn till de frågor intressenterna tycker är av bety-
dande vikt (Borglund et al, 2017; Brown & Foster, 2003; Prahalad, 2002; Halme & Laurila, 
2009). Intressent och väsentlighetsanalysen kan även vara ett sätt för företagen att få legitimi-
tet, då legitimitetsteorin handlar om att uppnå legitimitet genom företagens handlingar stäm-
mer överens med samhällets normer och värderingar (Frostensson, 2015). Det råder således 
en samsyn mellan alla respondenter samt teorierna kring intressent- och väsentlighetsanalys.   

5.1.1 Rangordning och prioritering av intressenternas intressen 
Ett motiv till att samtliga företag använder sig av intressent- och väsentlighetsanalys kan vara 
att de verkar i flertalet länder och har många intressenter att ta hänsyn till. Det är i enlighet 
med Rasche, Morsing och Moon (2017) som framhåller att analysen är lämplig att använda 
om företaget har många intressenter eller frågor att förhålla sig till. Det som är intressant är 
att samtliga företag som ingår i vår studie använder sig av intressent- och väsentlighetsanalys 
som ett verktyg att identifiera vad de ska lägga fokus på i deras CSR-arbete. Däremot belyser 
flertalet av respondenterna att rangordningen av vilka frågor som är viktiga kan skilja sig 
mellan intressenterna. Vissa av respondenterna framför att rangordningen av frågorna skiljer 
sig i liten utsträckning medan andra respondenter anser att rangordningen skiljer sig i större 
utsträckning. Både Jonas (SKF) och Lena (Skanska) framför att det skiljer sig mycket mellan 
vad intressenterna anser vara viktiga frågor. Lena (Skanska) uttrycker: 

“I en organisation finns det alltid olika intressen och därmed måste 
man prioritera på ett sätt som tar verksamheten framåt. Därför är det 
viktigt med att ha strategier och policys som är tydliga med hur ens 
prioriteringar ser ut”.  

Även Lena (ABB) lyfter problematiken i att det kan finnas svårigheter att prioritera mellan de 
olika frågorna eftersom alla frågor på hållbarhetsområdet är viktiga. Lena (ABB) uttrycker:  
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“Alla frågor är viktiga, frågan är bara hur viktiga?” 

Till skillnad från ovan menar Kersti (Essity) och Katarina (SCA) att det skiljer sig ganska lite 
mellan vad intressenterna tycker är viktigt. Däremot framför Kersti (Essity) att det i huvudsak 
finns en samstämmighet mellan intressenterna och bolagets prioriteringar. Det stämmer över-
ens med vad Borglund et al (2017) och Garriga och Mele (2004) framför. De framför att in-
tressenterna i olika länder är intresserade av olika saker, vilket kan innebär svårigheter i prio-
riteringen. Empirin indikerar på att företagen har svårt att balansera intressenternas olika in-
tressen. Elkington (1998) menar att det är angeläget att kunna balansera intressenternas intres-
sen. Att företagen brottas med denna problematik kan bero på att de vill uppnå legitimitet hos 
alla deras intressenter, men att de tvingas att prioritera då det är svårt att uppfylla alla krav 
och förväntningar. Det kan även kopplas an till Carroll (1991)  som framhåller att det är bety-
delsefullt att företagens intressen går hand i hand med intressenternas intressen. Däremot me-
nar även hon att det kan vara en utmaning att genomföra i verkligheten. Därför kan intressent- 
och väsentlighetsanalysen även vara ett verktyg som hjälper dem att prioritera frågor som är 
mest viktiga. 

Att samtliga företag använder sig av intressent och väsentlighetsanalys för att anpassa sig 
efter sina intressenters krav och förväntningar framgår tydligt i intervjuerna. Som tidigare 
nämnts kan analyserna användas som ett hjälpmedel för att veta vad de ska fokusera och prio-
ritera. En intressant aspekt är att ingen av respondenterna framhåller att det lokala perspekti-
vet är av vikt i intressent- och väsentlighetsanalysen. Det framgår främst att dialogen förs på 
central nivå, det vill säga på de viktigaste marknaderna. Väsentlighetsanalysen är således 
viktig för framtagandet av CSR-strategin, men förefaller sig inte vara lokalt anpassad. Jain 
och De Moya (2013) framför att det är av vikt att anpassa sig efter marknaden och framför att 
kraven och förväntningarna från intressenterna med största sannolikhet förändras med tiden. 
Även Grafström, Göthberg och Windell (2015) för liknande argument. De menar att det är av 
betydande vikt för företagen att bevaka marknaden och ha en ständig dialog med sina intres-
senter för att ha en utvecklad CSR-strategi. Eftersom att vad som anses vara legitimt i ett land 
behöver inte vara det i ett annat (Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Trots att Jain och 
De Moya (2013) och Grafström, Göthberg och Windell (2015) framför att lokal anpassning är 
av betydande vikt för att ha en uppdaterad CSR-strategi framgår det inte i intervjuerna att 
intressent- och väsentlighetsanalysen genomförs på lokal nivå.  

5.1.2 Omgivningens påverkan  
Avslutningsvis framgår det i intervjuerna att globala drivkrafter och trender är en betydande 
aspekt att ta hänsyn till vid utformandet av strategier. Det kan vara ett sätt för företagen att 
leva upp till samhällets krav och förväntningar. Det framgår tydligt i empirin där Lena 
(ABB), Kersti (Essity) och Lulu (Essity) framför att de globala trenderna och drivkrafterna 
påverkar vad deras kunder vill ha och därmed påverkar det företagets CSR-strategi. Är det 
möjligt att drivkrafterna och trenderna är det intressenterna tycker är av vikt? Som i sin tur 
medför att företagen prioriterar dessa i sin verksamhet? Med utgångspunkt i empirin är det 
möjligt att argumentera för att drivkrafterna och trenderna är så pass inflytelserika att företa-
gen inte kan undvika dem. Det kan även förenas med Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styr-
he (2015) resonemang om att omgivningen påverkar vad företagen väljer att fokusera på. De 
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globala drivkrafterna och trenderna kan vara en aspekt för att företag ska förstå sig på sin 
omgivning. Således tyder det på att företagen påverkas av sin omvärld, vilket även kan kopp-
las till det Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styrhe (2015) uttrycker om att företag kan ses 
som institutionaliserade. De globala drivkrafterna och trenderna kan vara en aspekt för att 
företag ska förstå sig på sin omgivning och därmed skapa legitimitet, vilket går i linje med 
det Frostensson (2015) framför om att företag ofta eftersträvar legitimitet. Exempelvis näm-
ner Lena (ABB) att digitaliseringen, urbaniseringen och elektrifieringen är några av de glo-
bala drivkrafterna de tar hänsyn till vid utformandet av sin strategi. Vi vill argumentera för att 
även Skanska tar hänsyn till urbaniseringen, trots att Lena (Skanska) inte specifikt uttryckt att 
de tar hänsyn till globala drivkrafter eller trender under intervjun. Urbaniseringen medför en 
större efterfrågan på bostäder i tätorter vilket Skanska tagit till sig genom konceptet “book 
clot”. Konceptet innebär att Skanska bygger små enheter av flerfamiljshus i städer där det 
annars är fullt av dyra bostadsrätter som inte alla har råd att bo i. En annan drivkraft och trend 
Lulu (Essity) nämner är klimatförändringen, vilket tydligt framgår i empirin att samtliga före-
tag tar hänsyn till. Exempelvis nämner Katarina (SCA) under intervjun att de utvecklar sina 
produkter så att de blir lättare, det i sin tur medför att fler produkter kan transporteras i en 
lastbil. I övriga intervjuer framgår liknande exempel där företagen vill minska sin klimatpå-
verkan. Klimatfrågan kan ses som en stark drivkraft som påverkar företagens CSR-strategi. 
Företagen som ingår i vår studie tenderar att efterlikna varandra vilket kan beskrivas med 
hjälp av den nyinstutionella teorin. Frostensson (2015) framför att företag är beroende av 
olika företeelser i samhället och att osäkerhet kan vara en anledning för att företag tenderar 
att organisera sig likvärdigt. Vi vill därmed föra ett resonemang kring om det är möjligt att se 
dessa drivkrafter som att företagen agerar i en osäker miljö och att de är beroende av att an-
passa sig? Vi ställer oss frågan om det är möjligt att drivkrafterna är företeelser i samhället 
som företagen måste anpassa sig efter för att anses legitima. Således påverkar de globala 
trenderna och drivkrafterna samt intressent- och väsentlighetsanalysen utformandet av företa-
gens CSR-strategi. 

Sammanfattningsvis använder sig samtliga företag i studien sig av intressent- och väsentlig-
hetsanalysen som ett verktyg. Intressent- och väsentlighetsanalysen har en viktig roll för att 
förstå vad omgivningen har för krav och förväntningar. Att företag använder sig av analyser-
na kan vara på grund av att de vill uppnå legitimitet hos sin omgivning. Det eftersom företa-
gens strategi anpassas till efter vad intressenterna tycker är viktigt. Genom att se till intres-
senternas intressen kan de leva upp till samhällets normer och värderingar. Det råder delade 
meningar hos respondenterna om hur intressent gruppernas intressen skiljer sig åt och svårig-
heten att prioritera mellan dem. Det framgår i empirin att intressent- och väsentlighetsana-
lysen inte lokalt anpassad, trots att Jain och De Moya (2013) och Grafström, Göthberg och 
Windell (2015) framhäver att det är av vikt att anpassa sig efter den lokala kontexten. Även 
globala drivkrafter och trender har en påverkan i utformandet av företagens CSR-strategi. Det 
kan vara ett sätt att förstå sin omgivning och på så sätt skapa legitimitet. Således är det möj-
ligt att argumentera för att intressent- och väsentlighetsanalysen samt globala drivkrafter och 
trender har en viktig roll i utformandet av CSR-strategin och kan även vara ett sätt att uppnå 
legitimitet. 
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5.2 CSR som en konkurrensfördel 

5.2.1 Integrering av CSR i affärsstrategin 
Intervjuerna visar att alla företag har integrerat CSR i sin affärsstrategi. Däremot framförde 
Katarina (SCA) att de sedan delningen av bolaget tidigare i år (2017) just nu arbetar med att 
formulera affärsstrategin. Integreringen av CSR i affärsstrategin framträder i alla intervjuer. 
Lulu (Essity) uttrycker att de integrerar CSR i deras affärsstrategi enligt följande:  

”För oss är det viktigt att vi inte pratar om ett hållbarhetsarbete utan 
att det är en strategi som är i linje med eller integrerad i affärsstrate-
gin.”  

Alla företagen uttrycker det på liknande sätt och det är tydligt att det är av betydande vikt att 
integrera CSR i deras affärsstrategi för att lyckas på lång sikt. Rasche, Morsing och Moon 
(2017) beskriver vidare att vi just nu står i ett CSR-skifte där det numera handlar om att före-
tag kan använda CSR ur ett strategiskt perspektiv för att bland annat nå nya marknader och på 
så sätt skapa sig konkurrensfördelar. Majoriteten av respondenterna framför att det är en kon-
kurrensfördel att integrera CSR i deras affärsstrategi. Det framgår tydligt under flertalet av 
intervjuerna, exempelvis uttrycker Jonas (SKF) det enligt följande  

”Alla de här sakerna gör vi inte bara för att vara snälla, för då är det 
inte hållbart ekonomiskt. Utan vi gör det för att det är bra i de olika 
perspektiven för samhällena, de anställda och att det även gynnar SKF. 
Även nu och på lång sikt. Det kan bygga vårt varumärke, det kan skapa 
förutsättningar för att skapa affärer och det gör även så att ingenjörer 
gör sig påminda om att SKF finns här.” 

Även Lena (Skanska) framför att CSR kan ses som en nyckel in i affärerna. Det indikerar på 
det Rasche, Morsing och Moon (2017) framför om “the strategic turn” där nya aspekter av 
CSR involveras. “The strategic turn” visar sig inte enbart i teorin utan även i praktiken. Både 
Rasche, Morsing och Moon (2017) och Porter och Kramer (2011) menar att det strategiska 
tankesättet innebär att företag lättare kan se de utmaningar och möjligheter som finns i den 
lokala kontext de befinner sig i. De insamlade uppgifterna visar således, precis forskarna ovan 
framför, att majoriteten av respondenterna anser att det skapas en “win-win” situation när de 
använder sig av CSR ur ett affärsstrategiskt perspektiv och skapar ett gemensamt värde till-
sammans med sina intressenter. Det går även att förklara det som att företagen delar sina in-
tressen med sina intressenter och att genom att möta deras behov skapas ett värde som gynnar 
både företaget och samhället (Strand, Freeman & Hockerts, 2015). Det framgår således ur 
empirin att alla företag använder sig av CSR som en konkurrensfördel, vilket även kan kopp-
las till det McWilliams, Siegel och Wright (2006) framför. De menar att CSR kan ses som en 
strategisk investering och kan därmed ses som företagets differentieringsstrategi. Allt detta 
indikerar på att det finns en samsyn mellan respondenterna och att teorierna överensstämmer 
med praktiken. 
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5.2.2 Shared value  
Precis som Porter och Kramer (2002, 2006, 2011) och Rasche, Morsing och Moon (2017) 
påtalar, uttrycker samtliga respondenter att de vill skapa värde med sina intressenter. Porter 
och Kramer (2011) menar att det finns ett ömsesidigt beroende mellan företag och samhället, 
vilket tydligt yttrar sig i intervjuerna. Bland annat förklarar Jonas (SKF) att de är beroende av 
sina intressenter och att de inte skulle existera utan dem. Vidare uttrycker Erik (Tetra Pak) att 
det handlar om att lyfta fram möjligheterna tillsammans med deras kunder för att tillsammans 
bygga ett värde på marknaden. Porter och Kramer (2011) beskriver att gemensamt värde kan 
skapas på tre olika sätt. I intervjuerna framgår det att alla företagen skapar värde genom sina 
produkter och i värdekedjan. Hur företagen skapar gemensamt värde genom sina produkter 
kan exempelvis visas genom det Lena (ABB) uttrycker:  

“Det är ju verkligen shared value, alltså delat värde. Produkterna 
och systemen vi tillhandahåller våra kunder minskar kundens miljö-
påverkan vilket är bra för oss alla”  

och vidare avslutar hon med: 

”Vi skapar gemensamt värde både genom det vi gör och hur vi är.” 

 Ett exempel på hur samtliga företag tar hänsyn till CSR i sina värdekedjor, framgår i det Erik 
(Tetra Pak) uttrycker. Han uttrycker att de skapar värde i deras värdekedja genom att ha kra-
vet på 100% spårbarhet av allt papper de köper från deras leverantörer. Han framför även att 
de väljer leverantörer utifrån vad de erbjuder för material på deras produkter.  

I och med att samtliga företag skapar värde i sina produkter och i sina värdekedjor ställer vi 
oss frågan om det kan bero på att de alla integrerat CSR i deras affärsstrategi. Att företagen 
integrerar CSR i sin affärsstrategi kan bero på det Rasche, Morsing och Moon (2017), Borg-
lund, De Geer och Halvarsson (2009) och Mikalsen och Corkery (2014) framför. Med tanke 
på att världen blivit allt mer globaliserad de senaste två decennierna (Rasche, Morsing & 
Moon, 2017) har företagens inflytande ökat och påverkar omvärlden i större utsträckning 
(Borglund, De Geer, Halvarsson 2009; Mikalsen & Corkery, 2014). Globala företag har såle-
des fler kritiska ögon sig och förväntas att ta ett större samhällsansvar (Borglund et al, 2017; 
Jutterström & Norberg, 2011). De ökade påtryckningarna från intressenterna kan vara ett mo-
tiv till varför samtliga företag integrerar CSR i sin affärsstrategi och därmed skapar värde via 
deras produkter och värdekedjor. Det är i enlighet med vad flera forskare framför (Borglund, 
De Geer & Sweet, 2012; McWilliams, Siegel & Wright, 2006; Bashtivaya, 2014). Vår tolk-
ning är således att företagen skapar produkter som är hållbara och som därmed är förenliga 
med deras hållbara affärsstrategier. Eftersom att CSR är integrerat i affärsstrategin vore det 
motsägelsefullt att ha produkter som inte tar hänsyn till CSR. Samma sak gäller värdeskap-
ande i värdekedjan, det vore illegitimt av ett företag att ha en hållbar affärsstrategi men inte ta 
hänsyn till CSR i värdekedjan. Eftersom alla företag är globala och ingen har enbart sin pro-
duktion i Sverige tolkar vi det som att de inte skapar shared value via lokala kluster. I nedan-
stående tabell 1 illustreras hur respektive företag skapar shared value med sina intressenter 
utifrån vår tolkning av empirin. 
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 Tabell 4. Identifiering av shared value, egenkonstruerad 

En anledning till att företagen arbetar likvärdigt i att skapa ett gemensamt värde med sina 
intressenter samt att alla integrerar CSR i sin affärsstrategi kan kopplas till nyinstitutionell 
teori. Dillard, Rigsby och Goodman (2004) menar att företag har en tendens att ta efter 
varandra, vilket innebär att deras strukturer likformas. I vår studie ser vi att företagen arbetar 
relativt likvärdigt med skapa värde med hjälp av sina produkter. En intressant aspekt är att 
Dimaggio och Powell (1983) hävdar att företag som erbjuder liknande produkter eller tjänster 
tenderar att likna varandra. Vi fann även att företagen erbjuder olika produkter och verkar i 
olika branscher, men tenderar ändå att arbeta likvärdigt.  

5.2.3 Anpassning till marknaden 
Utifrån empirin kan vi identifiera att Skanska och Essity har en Base of the pyramid strategi, 
det eftersom de skapar värde genom att anpassa sina produkter till marknader där de ekono-
miska förutsättningarna skiljer sig jämfört med den traditionella marknaden. Det är i enlighet 
med vad Prahalad (2002) framför om att företag kan erbjuda produkter som inte har samma 
kapacitet och villkor som de vanligtvis har på den traditionella marknaden. Det kan kopplas 
an på så sätt att Skanska erbjuder boenden till mindre storlek och billigare pris för att anpassa 
erbjudandet till den del av befolkningen som inte har samma ekonomiska förutsättningar. 
Även Essity anpassar sina produkter genom att erbjuda små förpackningar till ett billigare 
pris för att förbättra levnadsstandarden i fattiga länder för kvinnor (Borglund et al, 2017). Det 
överensstämmer även med det Hart och Christensen (2002, se Garriga och Mele, 2004) och 
Prahalad och Hammond (2002, se Garriga och Mele, 2004) påstår. De förklarar anpassningen 
till marknaden innebär att företag kan förbättra de sociala och ekonomiska förutsättningarna i 
basen av pyramiden. De menar att det även kan vara ett sätt att skapa sig en konkurrensfördel 
och nå ut till nya kunder. Det styrks av empirin då Skanska och Essity anpassar sitt erbju-
dande för att nå andra kunder än de traditionella och samtidigt skapa ett gemensamt värde 
med dem. Även SCA kan delvis kopplas till Base of the pyramid då de bygger flytande hus i 
Sverige som främst riktar sig till studenter. Kopplingen är inte lika stark som Skanska och 
Essity men det är ändå möjligt att se det som att de använder sig av strategin då svenska stu-
denter inte karaktäriseras av samma ekonomiska förutsättningar som de som arbetar. Det är 
möjligt att tolka det som att ovanstående företag anpassar sig efter den lokala kontexten och 
deras behov eftersom de erbjuder specifika produkter till de intressentgrupperna. Såldes ver-
kar de anpassa sig efter den lokala kontexten i hög grad.  
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Enligt ovan beskriver Lena (Skanska), Kersti (Essity), Lulu (Essity) och Katarina (SCA) de-
ras produkter och lösningar som innovativa. Även resterande företag framför liknande argu-
ment, vilket har koppling till teorin i form av det Prahalad (2002), Halme och Laurila (2009) 
framför. De förklarar att CSR-strategier kan delas upp i tre olika delar (välgörenhet, integrat-
ion och innovation). Vi ser tydligt att majoriteten av företagen har en strategi som kan kopp-
las till innovation. Det framkommer i flertalet av intervjuerna där bland annat Essity skapat 
en servetthållare som minskar uttaget av servetter. På så sätt resulterar det i att kostnaderna 
minskar samtidigt som att det leder till minskad miljöpåverkan. Thomas (SSAB) framför ett 
liknande exempel där de bistår med produkter som är lättare och/eller starkare. På så sätt me-
nar han att exempelvis en lättare lastbil leder till minskade utsläpp. Ovanstående exempel 
styrker Prahalads (2002) synsätt om att företaget utvecklar modeller för att lösa sociala eller 
miljömässiga problem.  

Sammanfattningsvis är det möjligt att bekräfta CSR-skiftet “The strategic turn” som Rasche, 
Morsing och Moon (2017) framför. Det i form av att samtliga företag integrerar CSR i deras 
affärsstrategi och att shared value skapas tillsammans med deras intressenter. “The strategic 
turn” omfattas av innovativa och värdeskapande aspekter av CSR. Precis som tidigare nämnt 
ser vi att majoriteten av företagen har en affärsstrategi och produkter som kan ses som inno-
vativa i form av de erbjuder och utvecklar produkter till andra marknader än de traditionella. 
Samtliga respondenter lyfter även att de vill skapa värde med sina intressenter, vilket de gör 
genom sina produkter och i värdekedjan. Det respondenterna framför är ett tecken på att det 
idag har skapats en brygga mellan konkurrens och värdeskapande. I och med att “The stra-
tegic turn” handlar om att kunna tjäna mer pengar samtidigt som shared value skapas med 
intressenterna kan konkurrensfördelar uppnås. Det indikerar på att företag idag ser på CSR på 
samma sätt som Porter och Kramer (2011) och Rasche, Morsing och Moon (2017), det vill 
säga att en win-win situation skapas genom att företag integrerar CSR i affärsstrategin. Allt 
handlar således om att företag behöver anpassa sig efter intressenternas krav och förväntning-
ar för att på så sätt kunna uppnå konkurrensfördelar. Det ger tecken på att CSR i affärsstrate-
gin kan vara en differentieringsstrategi för att nå ut till nya kunder och marknader, vilket även 
Rasche, Morsing och Moon (2017) framför. Av ovanstående argument kan “The strategic 
turn” bekräftas eftersom att CSR-skiftet även visar sig i praktiken. 

5.3 Den glokala strategin dominerar  

5.3.1 De lokala affärsenheterna förstår landets behov och krav  
Tidigare beskrev vi att alla företag som studerats i denna studie arbetar relativt likvärdigt, det 
i form av att alla använder sig av intressent och väsentlighetsanalys, integrerar CSR i sin af-
färsstrategi samt skapar värde genom sina produkter och i sina värdekedjor. Det som däremot 
skiljer företagen åt är i vilken utsträckning de anpassar sig till nationella skillnader. Många 
forskare framför att den glokala strategin är ett framväxande område i CSR-forskningen, men 
få studier visar i vilken grad strategin implementeras i praktiken (Jain & De Moya, 2013; 
Maynard & Tian, 2004; Molleda & Roberts, 2008; Pratt, 2006). Jamali (2010) och Muller 
(2006) menar att få studier visar huruvida det påverkar globala företags aktiviteter och strate-
gier. Efter den här studien kan vi uttala oss mer om i vilken utsträckning svenska globala fö-
retag använder sig av den glokala strategin. Däremot framgår det små skillnader i vilken fri-



	

 89	

het företagen ger de lokala affärsenheterna. Baserat på empirin har vi tolkat det som att majo-
riteten (ABB, Skanska, Essity, Tetra Pak, Telia och SKF) av företagen har en glokal strategi. 
En glokal strategi innebär att företag har en global strategi men som samtidigt tar hänsyn till 
den lokala kontexten (Maynard & Tian, 2004). Det kan även förklaras som att företagen 
skräddarsyr sin globala affärsstrategi utifrån det lokala sammanhanget (Jain & De Moya, 
2013). Ett framträdande mönster i intervjuerna är att det är av stor vikt att ta hänsyn till nat-
ionella skillnader. Det framkommer i form av att respondenterna flertalet gånger uttrycker att 
det är viktigt att ge strategin utrymme för att ha nationella skillnader i beaktning. Responden-
terna för ovan nämnda företag beskriver under intervjuerna att de har en övergripande strategi 
för alla länder som sedan bryts ned på lokal nivå. Den övergripande strategin innefattar grova 
mål som inte är så detaljstyrda, vilket enligt respondenterna gör att målen passar hela koncer-
nen oavsett vilket land affärsenheterna befinner sig i. ABB, Skanska, Essity, Tetra Pak, Telia 
och SKF framför att de ger frihet till affärsenheterna att bestämma själva vilka åtgärder som 
krävs för att de övergripande målen skall uppnås. Alla nämnda företag förklarar det som att 
affärsenheterna i de olika länderna vet bäst själva vad som behövs göras på lokal nivå, men 
att de är tydliga med att åtgärderna måste gå i linje med den övergripande strategin. Med 
detta som utgångspunkt är en det möjligt att tolka det som ovan nämnda företag innehar en 
glokal strategi. I tabell 3 nedan identifieras vilken typ av strategi (global, lokal och glokal) 
respektive företag som medverkat i studien har utifrån vår tolkning av intervjuerna. 

Tabell 5. Identifiering av CSR-strategi, egenkonstruerad. 

Att företagen tillämpar den glokala strategin utmärker sig i bland annat vad Jonas (SKF) och 
Erik (Tetra Pak) uttrycker. Precis som tidigare nämnts, framför Jonas (SKF) att åtgärderna 
drivs lokalt och att respektive affärsenhet har frihet att bestämma själva hur de ska bidra till 
den övergripande strategin i och med att de har bättre inblick i den lokala kontexten. Han 
menar att det är svårt att styra åtgärderna från Sverige (huvudkontoret i Göteborg) till andra 
länder i och med att de inte har lika bra kännedom och kunskap som dem på lokal nivå. Erik 
(Tetra Pak), Lena (ABB) och Anne (Telia) lyfter liknande argument som Jonas (SKF). Den 
skillnad vi ser är att ABB låter de lokala enheterna välja ut vilka av de nio övergripande må-
len de ska fokusera på. Lena (ABB) framför att affärsenheterna i Sverige kan ha andra mål än 
de inkluderats i de nio övergripande målen. Med andra ord kan de lokala affärsenheterna 
skapa egna mål som de anser är viktigt, som inte nödvändigtvis ingår i de övergripande må-
len. Hon exemplifierar att vattenfrågan inte är av hög prioritet i Sverige medan det är en cen-
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tral fråga för andra länder där vatten är en bristvara. Även Lulu (Essity) och Erik (Tetra Pak) 
uppger vattenfrågan som ett exempel i att prioriteringen kan skilja sig åt mellan länder. Samt-
liga respondenter framhåller att länder har olika förutsättningar och behov. Lulu (Essity) ut-
trycker att det är av vikt att fokusera på de områden som är mest kritiska för att det är där de 
kan bidra mest och på så sätt kan resurserna användas på det mest effektiva sättet. Även Anne 
(Telia) framför samma argument. Hon menar att det är självklart att man som företag inte kan 
ha samma fokus i alla länder eftersom att utmaningarna ser olika ut. Det är i enlighet med 
Jain & De Moya (2013), Maynard & Tian (2004) och Ritzer (2004). De menar att genom att 
använda en glokal strategi kan företagen bidra mer direkt till lokala behov.  

Lena (Skanska) och Anne (Telia) beskriver utformning av strategi något annorlunda än de 
nämnda företagen ovan. Lena (Skanska) beskriver att strategin utformas genom en global 
samverkan där de ansvariga för de olika marknaderna och områden samlas för att diskutera 
processer, strukturer, verktyg och strategier. Hon framför att strategin inte bara sätts på kon-
cernnivå, utan även via konferenserna utformas strategin med hjälp av dialogerna mellan af-
färsenheterna för de olika länderna. Anne (Telia) framför att de precis som Skanska samlar 
hållbarhetsteam från respektive land när strategin utformas. I jämförelse med ABB, Essity, 
Tetra Pak och SKF formas Skanskas och Telias strategi i samverkan med de olika affärsen-
heterna. En möjlig tolkning är att affärsenheterna i de olika länderna har större möjlighet att 
påverka den övergripande strategin hos Skanska och Telia medan de andra företagen måste 
förhålla sig till den strategi som sätts på koncernnivå.  

Lena (Skanska) framhäver att det ibland kan behövas göras tillägg i strategin utifrån vad som 
är relevant för det lokala sammanhanget. Det förs en dialog om vad som är acceptabelt att 
tillägga för de lokala behoven, däremot är det inte tillåtet att ta bort delar från basnivån. Hon 
menar att det finns en basnivå som alla affärsenheter måste leva upp till, då det är måsten att 
hantera i alla länder. Det kan likställas med det Jonas (SKF) uttrycker. Han menar att de som 
företag måste leva upp till vissa krav oavsett om intressenterna tycker att det är av vikt eller 
inte. Lena (Skanska) och Jonas (SKF) nämner att det kan handla om korruption, miljöhante-
ring, säkerhet och etik. Det samstämmer med Donaldson och Dunfee (1999) resonemang 
kring hypernormer. De anser att samhället är utformat utifrån ett antal övergripande normer 
(hypernormer) som gäller alla företag, organisationer och individer världen över måste följa. 
Korruption som både Lena (Skanska) och Jonas (SKF) nämner kan ses som en hypernorm 
och därav påverkar det utformandet av strategin. Även i intervjuerna med Katarina (SCA) 
och Lulu (Essity) framgår det att hypernormer är en betydande del i utformandet av CSR-
strategin. De båda nämner att det finns ett antal normer som företag måste följa, som exem-
pelvis mänskliga rättigheter och korruption. Lulu (Essity) menar att det är principer som det 
aldrig kan kompromissas på oavsett vilket land de verkar i. I utformandet av CSR-strategin 
behöver företagen således anpassa sig efter hypernormer för att bli accepterade av samhället. 

Fort (2000) framför att hypernormerna fungerar som en bas som gäller oavsett land och kul-
tur, vilket kan kopplas till det Lena (Skanska) uttrycker om basnivån. Som tidigare nämnts 
ger ABB, Essity, Tetra Pak, SKF, Telia och Skanska frihet till de olika affärsenheterna att 
besluta vilka åtgärder som bör genomföras för att de globala målen ska uppnås. Det överens-
stämmer med begreppet “moral free space” som innebär att samhällena har utrymme att av-
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göra vad som anses vara lämpligt utifrån deras kultur (Donaldson & Dunfee, 1999). Även 
Borglund et al (2017) menar att utrymmet har skapats med grund i att det skiljer sig i olika 
länder när det kommer till förutsättningar, sedvanor och värderingar. Sammanfattningsvis vill 
vi argumentera utifrån intervjuerna att företagen ger affärsenheterna “moral free space” ef-
tersom att de ger dem frihet i vad som behövs genomföras i den lokala kontext de verkar i. 
Däremot är det viktigt att “moral free space” inte överskrider hypernormerna som råder (Do-
naldson & Dunfee, 1999). Hypernormer och “moral free space” handlar om hur företag ska 
förhålla sig till kulturskillnader, dock är det möjligt att diskutera om de har blivit föråldrade. 
Det eftersom de inte omfattar aspekter i hur företag ska förhålla sig till och utforma sina af-
färsstrategier. Eftersom att det blir allt mer vanligt att företag implementerar CSR i sin affärs-
strategi (Rasche, Morsing & Moon, 2017), vill vi argumentera för att det är en betydande 
dimension som saknas.  

5.3.2 Den globala strategin är inte lika framträdande 
Däremot kan vi urskilja att SSAB och SCA snarare har en global strategi, eftersom de inte i 
lika stor utsträckning som de andra företagen anpassar sig till nationella skillnader. Det har 
sin grund i att både Thomas (SSAB) och Katarina (SCA) beskriver att de har en övergripande 
strategi som gäller för alla länder och att de inte påverkas i någon större grad av de nationella 
skillnaderna när de utformar sin strategi. Det överensstämmer med Mullers (2006) resone-
mang. Han menar att företag kan ha en global strategi som är centraliserad, vilket innebär att 
företagen har en övergripande strategi där det inte tas någon större hänsyn till den lokala kon-
texten. Det framgår i empirin att SSAB hanterar alla frågor på global nivå och har övergri-
pande mål som alla deras affärsenheter världen över ska följa. Muller (2006) beskriver vidare 
att en global strategi medför att den blir mer standardiserad och strukturerad, vilket även 
Thomas (SSAB) framhåller. Thomas (SSAB) menar att det är betydelsefullt att ha en strategi 
som är sammanhållen och att det ses som en styrka i deras arbete. Han uttrycker att det blir 
både tydligare och lättare för en säljare att förhålla sig till en strategi världen över. Han be-
skriver deras CSR-strategi som en sammanhållen process där de sätter upp mål för respektive 
område och att de nationella skillnaderna medför att de får vara tydlig i sin kommunikation, 
men att det i grund och botten handlar om samma budskap. Utbildningen hos SSAB ser lika-
dan ut inom försäljning och inköp världen över, men frågorna kan variera beroende på vilket 
land den anställde utbildas i. I likhet med SSAB har SCA en övergripande strategi där det 
inte läggs något större fokus på nationella skillnader. Katarina (SCA) förklarar att de arbetar 
likvärdigt i alla de länder de verkar i. 

5.3.3 Marknadens mognadsgrad styr CSR-strategin 
Vi fann ett intressant samband mellan de olika företagen kopplat till vilka marknader de age-
rar på. SCA och SSAB som vi identifierat har en global strategi är båda fokuserade främst på 
nordiska och europeiska länder, men har även marknader i USA. Det kan vara ett motiv till 
att företagen innehar en global strategi och arbetar likvärdigt. Katarina (SCA) uttrycker att 
kraven och förväntningarna är likvärdiga i de länder de agerar i och att det är anledningen till 
att de inte har olika CSR-strategier på olika marknader. SCA och SSAB agerar på mogna 
marknader vilket kan vara ett motiv till att de inte behöver ta hänsyn till de nationella skillna-
derna i lika stor utsträckning som de andra företagen. I jämförelse med de företag som identi-
fierats att inneha en glokal strategi har vi funnit liknande samband. Samtliga företag agerar på 
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flera och liknande marknader vilket kan vara orsaken till att de alla identifierats att ha en glo-
kal strategi. Fem av sex företag (ABB, Essity, Tetra Pak, SKF) agerar på marknader i Europa, 
Norden, Nord- och Sydamerika samt Asien. Telia riktar sig först och främst till Europa och 
Norden, men har även marknader i Asien. Dock inte i samma utsträckning. Följande företag 
riktar sig således till både mogna och tillväxtmarknadsländer vilket kan vara en förklaring till 
att de behöver anpassa sig till de nationella skillnaderna i relativt hög grad. Det kan även 
kopplas till Freeman och Hah (2014) som förklarar att globala företag tenderar att anta en 
mer lokal strategi i tillväxtmarknadsländer. Det framgår i empirin då majoriteten av företagen 
som verkar i tillväxtmarknadsländer har glokal strategi. Därav är det intressant att föra en 
diskussion om marknader, dess krav och förväntningar påverkar hur företag väljer att utforma 
sin strategi. En möjlig tolkning är då att företag som agerar på olikartade marknader kan be-
höva anpassa sig mer efter de nationella skillnaderna som finns. Tabell 4 nedan visar en över-
siktsbild för vilka marknader respektive företag agerar på. 

Tabell 6. Identifiering av marknader, egenkonstruerad. 

Det som är uppseendeväckande är att Skanska verkar på samma marknader som SSAB och 
SCA, men innehar ändå en glokal strategi. Vi ställer oss frågan om det kan bero på att SCA 
och SSAB främst exporterar till utlandet medan Skanska aktivt verkar i de olika länder? På 
sätt kan det förstås som att de globala företagen som har affärsenheter världen över innehar 
en glokal strategi. Det med grund i att har större förväntningar på sig att leva upp till lokala 
behov och krav. Det kan därmed inte undvika att ta nationella skillnader i beaktning i utfor-
mandet av deras CSR-strategi. Till följd av det är det möjligt att föra ett resonemang om före-
tagens grad av globalisering påverkar utformandet av strategin. Ett annat argument kan vara 
att företagen påverkas av hur de är styrda. Som tidigare nämnts låter majoriteten av företag 
affärsenheter driva vilka frågor de anser är viktigast för deras lokal kontext, kan det förstås 
som att företagen är decentraliserade. Det är möjligt att diskutera att om de har en glokal stra-
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tegi är de decentraliserade medan om de har global strategi är mer centraliserade. Således kan 
grad av globalisering och företagets styrning påverka utformningen av CSR-strategin. 

Sammanfattningsvis kan vi med hjälp av denna studie se att majoriteten av de studerade före-
tagen tillämpar en glokal CSR-strategi (sex av åtta företag), vilket innebär att de har en över-
gripande global strategi som anpassas till den lokala kontexten. De företag som innehar en 
glokal strategi ger affärsenheterna frihet att bestämma vilka åtgärder som krävs för den lokala 
kontexten för att i sin tur bidra till de övergripande målen. Respondenterna framför att affärs-
enheterna har mest kunskap om hur deras marknad fungerar och därför får de friheten att be-
stämma själva. Det framgår från empirin att det finns ett antal normer som företag bör följa, 
vilket även kan kopplas an till begreppet hypernormer som Donaldson och Dunfee (1999) 
framtagit. Således bör företag anpassa sin CSR-strategi efter de hypernomer som finns för att 
bli accepterade av samhället. I motsats till de andra studerade företagen har vi identifierat att 
SSAB och SCA innehar en global strategi då de inte anpassar sig i lika stor utsträckning till 
de nationella skillnaderna som de andra företagen. Eftersom att både SSAB och SCA agerar 
på mogna marknader och innehar en global strategi, samt att resterande företag i studien age-
rar på både mogna och tillväxtmarknadsländer innehar en glokal strategi är det därmed är det 
möjligt att argumentera för att marknadens mognadsgrad styr CSR-strategin. Vi vill därmed 
framföra att globala företag som agerar på mogna marknader tenderar att inneha en global 
strategi medan företag som agerar på olikartade marknader tenderar att inneha en glokal stra-
tegi. Vi vill även föra ett resonemang om att utformningen CSR-strategin påverkas av om 
företaget främst exporterar till andra länder eller om de verkar aktivt i andra länder.  

5.4 Regleringens roll 

5.4.1 Svag reglering medför lokal anpassning 
Ovan diskuteras det om att företagens CSR-strategi påverkas av vilka marknader de agerar 
på. Vi förde tidigare argument om att de företag som verkar på mogna marknader kan behöva 
anpassa sig i mindre utsträckning för de nationella skillnaderna medan de företag som istället 
verkar i tillväxtmarknadsländerna kan behöva anpassa sig i högre grad. Det är även något 
Visser (2008) lyfter, då han menar att Carrolls (1991) CSR pyramid ser annorlunda ut i till-
växtmarknadsländer jämfört med mogna marknader. Vidare förklarar Visser (2008) att till-
växtmarknadsländer har andra utmaningar och möjligheter på grund av deras lokala samman-
hang. Det framgår i empirin där Lulu (Essity) förklarar att länder befinner sig i olika mog-
nadsgrader som påverkar vad de ska prioritera i olika länder. Det ger i sin tur effekter i 
huruvida de ska utforma sin strategi, där vissa frågor tar större plats än andra beroende på hur 
långt i utvecklingen landet kommit. Även Anne (Telia) framför liknande argument som att 
olika länder har kommit olika långt i utvecklingen. Flera av respondenterna belyser detta, 
men uttrycker det istället som att olika länder har olika utmaningar vilket resulterar i vad de 
väljer att fokusera på. Thomas (SSAB), Lulu (Essity) och Lena (ABB) förklarar att det finns 
vissa frågor som är reglerade i Sverige men som kan se helt annorlunda ut i andra länder. 
Lena (ABB) förklarar att det i Sverige finns bra strukturer och infrastrukturer hur de ska ar-
beta kring vissa frågor men i andra länder fungerar det på ett annat sätt på grund av att de har 
andra strukturer. Thomas (SSAB) exemplifierar att det kan handla om arbetsskydd och sjuk-
ersättningar. Jonas framför det tydligt genom att berätta att SKF har en starkare roll i Syda-
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merika och Indien, där företagen är en viktig del av samhällsbyggandet i form av att bygga 
upp det sociala skyddsnätet. 

En möjlig tolkning är om företagen verkar i länder med svag reglering och svaga institutioner 
ökar företagens ansvar och behov av lokal anpassning. Såldes påverkar olika länders regle-
ringar i vilken grad företagen tar hänsyn till nationella skillnader, men även i vilken grad de 
väljer att ta sitt ansvar. Det i form av att majoriteten av respondenterna uttryckte att de tar ett 
större ansvar i de länder där regleringen är svag genom att bygga upp det sociala skyddsnätet 
och strukturerna. Matten och Crane (2005, se Jamali, 2010) framför samma poäng som re-
spondenterna i vår studie. De menar att de globala företagen förväntas att fylla gapet, speci-
ellt i utvecklingsländerna, som råder i de avvikande eller obefintliga regeringarna. Även Ra-
sche, Morsing och Moon (2017) framför att företagen förväntas att hantera frågor som vissa 
anser ligger på regeringens ansvar, såsom infrastruktur, utbildning, säkerhet och arbetsrättig-
heter. Det är likvärdigt med det respondenterna uttrycker ovan om socialt skyddsnät, struk-
turer, infrastrukturer, arbetsskydd och sjukersättning. Precis som Thomas (SSAB), Lulu (Es-
sity), Lena (ABB) och Jonas (SKF) förklarar under intervjuerna menar även Mikalsen och 
Corkery (2014) att de nationella regeringarna har en betydande roll i företagets strategiarbete. 
Det eftersom att reglerna som företagen måste följa kommer att påverka hur deras CSR-
strategier genomförs. Det är i samklang med att företagen anses vara lösningen och därmed 
bidra till internationell utveckling (Matten & Crane, 2005; Scherer & Palazzo, 2008, se 
Jamali 2010). 

5.4.2 Explicita marknader  
Ovan diskuteras det hur de studerade företagen utformar sin strategi beroende på hur regle-
rings roll ser ut. Det överensstämmer även med det Whitley (1997) framför om institutionella 
ramar. Hon menar att institutionella ramar skapar “nationella affärssystem”, vilket Matten 
och Moon (2008) argumenterar för kan vara förklaringen av de nationella skillnaderna i CSR. 
Det som respondenterna framför om att utvecklingsländerna inte har samma sociala skydds-
nät och infrastruktur kan kopplas till Matten och Moon (2008) synsätt om att det finns skill-
nader mellan kontinenter i form av implicit och explicit CSR. Europa kännetecknas av impli-
cit CSR som bland annat innebär att staten har en stor makt och Europeiska regeringarnas 
makt tenderar att vara större än andra delar av världen. Vissa europeiska länder har national-
iserade försäkringssystem för hälsa, pensioner och andra sociala förmåner och ser därmed 
annorlunda ut jämfört med andra delar av världen. Det finns således en tydlig koppling mel-
lan det Matten och Moon (2008), Whitley (1997) och vad respondenterna uttrycker. I och 
med att flertalet av respondenterna belyser att de kan saknas ett socialt skyddsnät eller infra-
struktur i vissa länder kan de behöva ta en annan roll i länderna som karaktäriseras av explicit 
CSR. Matten och Moon (2008) beskriver det som explicit CSR där företag själva formulerar 
en egen företagspolitik, tar ett frivilligt ansvar och anser att de ska ta ett visst ansvar över 
samhället. Det framgår när Jonas (SKF) framför att de har en starkare roll i Sydamerika och 
Indien. Det kan även kopplas till det Lulu (Essity) uttrycker om att de som företag kan be-
höva gå in och erbjuda bättre villkor än vad staten gör i vissa länder. Hon menar att de inte 
alltid kan förlita sig på de statliga organen och lagstiftningen. Sammanfattningsvis kan vi 
utläsa att svenska globala företag som agerar i länder där regleringen är svag tar ett större 
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ansvar. Således tenderar företag att anpassa sig mer till de nationella skillnaderna på explicita 
markander. 

Avslutningsvis framhåller alla respondenter att de har egna interna regelverk och policys. 
Både Lena (Skanska) och Erik (Tetra Pak) framför att de vill nå längre än självaste lagstift-
ningen, vilket går i linje med det Mikalsen och Corkery (2014) och Carson, Hagen och Sethi 
(2015) framför. De menar att skandinaviska länder vanligtvis tar mer ansvar än vad lagen 
kräver. Det går således att göra en möjlig tolkning att det skandinaviska synsättet sätter spår i 
hur de undersökta företagen utformar sin CSR-strategi. Erik (Tetra Pak) och Lena (Skanska) 
menar att det kan vara en konkurrensfördel att gå längre än lagstiftningen och på så sätt säkra 
sin position på marknaden. Det kan även kopplas till resonemanget som Strand (2010) lyfter. 
Han menar att den skandinaviska politiken medfört att de skandinaviska länderna har högsta 
nivåer av sociala och miljömässiga regler och lagar i världen. Det stärks med det Lulu (Es-
sity) och Thomas (SSAB) uttrycker om att den svenska lagstiftningen medför att svenska 
företag ligger långt fram i utvecklingen. Är det möjligt att den skandinaviska kulturen och 
regleringen sätter spår i hur svenska globala företag utformar sina CSR-strategier? Utifrån ett 
skandinaviskt perspektiv är det möjligt att tolka det som att företagen vill införa de standarder 
och principer vi är vana med här. Det för att bidra till tillväxtmarknadsländernas sociala och 
ekonomiska utveckling eftersom statens roll kan vara svag och opålitlig i de länderna.  

5.5 Modell för utformning av den glokala CSR-strategin 
Utifrån empirin och anlysen ovan är det möjligt att sammanfatta hur svenska globala företag 
utformar sin CSR-strategi. Eftersom att majortiteten av företagen som ingår i studien 
tillämpar en glokal CSR-strategi har en modell för utformandet av den glokala CSR-strategin 
framtagits. Modellen beskrivs i fem steg och grundar sig i hur ABB, Essity, SKF, Skanska, 
Telia och Tetra Pak utformar sin glokala CSR-strategi.  

1. I avsnitt 5.1 presenteras det att alla företag som medverkat i studien använder sig 
intressent- och väsentlighetsanalysen som ett verktyg i utformadet av den glokala 
CSR-strategin. Analysen används för att identifiera vilka frågor som intressenterna 
tycker är av störst vikt och som i sin tur företaget väljer att prioritera.  

2. Efter att företaget har identifierat vilka frågor som är av störst vikt hos intressenterna 
ser de till globala drivkrafter och trender. Under avsnitt 5.1.2 framgår det att 
drivkrafterna och trenderna påverkar vad företagets intressenter efterfrågar och 
därmed påverkar det företagets CSR-strategi. Det kan exempelvis vara drivkrafter 
som digitalisering, urbanisering och elektrifiering. 

3. Nästa steg är att utforma en övergripande strategi för hela koncernen med globala 
mål. Det framgår i avsnitt 5.3.1 där respondenterna framför att det handlar om att 
skapa en övergripande strategi som alla affärsenheter ska följa.  Den övergripande 
strategin innefattar grova mål som inte är detaljstyrda vilket gör att målen passar hela 
koncernen oavsett vilket land affärsenheterna verkar i.  

4. När företagen har utformat sin övergripande CSR-strategi bryts den ned på de olika 
affärsenheterna där de får välja ut vilka övergripande mål de främst ska fokusera på 
beroende på vad som är relevant för den lokala kontexten de agerar i. Exempelvis är 
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vattenfrågan inte av hög priortiet i Sverige men är en aktuell fråga i andra länder där 
vattenbristen är ett stort problem. Det framgår även i avsnitt 5.3.1. 

5. Det sista steget omfattas av att koncernen ger de lokala affärsenheterna frihet att 
beluta själva vilka konkreta aktiviteter som krävs för att uppnå de övergripande 
målen. Det med grund i att affärsenheterna vet bäst vad som behövs genomföras på 
lokal nivå, men det är av vikt att det går i linje med den övergripande CSR-strategin. 
Det presenteras mer ingående i avsnitt 5.3.1. Avslutningsvis anpassar företagen sin 
globaka CSR-strategi efter vilken marknad de agerar på, se avsnitt 5.3.3 och 5.4.1. På 
marknader när regleringen är svag tenderar företagen att ta ett större ansvar genom att 
bygga upp det sociala skyddsnätet och strukturerna, se mer ingående avsnitt 5.4.1 och 
5.4.2. 

Ovanstående steg illustreras i nedanstående figur 4.  

  Figur 4. Utformning av den glokala strategin, egenkonstruerad. 
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6.  Slutsats 
I följande avsnitt kommer forskningsfrågorna att besvaras. Sammanfattningsvis visar resulta-
tet av vår studie en överblicksbild i hur globala företag utformar sina CSR-strategier med 
hänsyn till nationella skillnader, men även hur processen går till och eventuella motiv till 
varför de innehar en specifik strategi. Det framgår också i vilken utsträckning de integrerar 
CSR i sin affärsstrategi. Slutsatsen framställs med hjälp av den teoretiska referensramen och 
det diskutera kritiskt huruvida teorierna kan komma att behöva utvecklas. 

6.1 Hur utformar svenska globala företag sin CSR-strategi med hänsyn till nat-
ionella skillnader? 
Innan studien genomfördes visste vi att få studier besvarat frågan om hur globala företag ut-
formar sin CSR-strategi (Barin Cruz & Boeche, 2010). Litteraturen kring globala företag och 
CSR är fragmenterad (Jamali, 2010). Flertalet forskare påstår att det finns få studier som visat 
i vilken utsträckning globala företag tillämpar en glokal strategi (Jain & De Moya, 2013; 
Maynard & Tian, 2004; Molleda & Roberts, 2008; Pratt, 2006). Vår studie visar att majorite-
ten av de undersökta företagen använder sig av en glokal strategi. Utifrån intervjuerna kan 
förstå att nationella skillnader har en stor påverkan i hur företagen väljer att utforma sin af-
färsstrategi med dimensionen CSR. Vi har identifierat att företag som agerar på flera och 
olikartade marknader tender att inneha en glokal strategi medan företag som agerar på mogna 
marknader innehar en global strategi. Det går i linje med vad Freeman och Hah (2014) fram-
för om att globala företag tenderar att ha en mer lokalt anpassad CSR-strategi i tillväxtmark-
nadsländer där regleringen är svag och samtliga företag tenderar att ta ett större ansvar i till-
växtmarknadsländer. Vi har även sett tendenser till att om företagen exporterar eller verkar 
aktivt i de olika länderna kan ha en betydelse för om företagen innehar en glokal eller global 
strategi. Således är det möjligt att marknadens mognadsgrad och om det är ett företag som 
exporterar eller verkar aktivt i de olika länderna påverkar företagets strategiarbete huruvida 
vilken utsträckning de behöver ta till nationella skillnader. Studien visar att affärsenheterna i 
olika länderna vet bäst vilka åtgärder som behöver genomföras, men att det är viktigt att de 
går i linje med den övergripande strategin. 

I och med att Borglund et al (2017), Jamali (2010), Barin Cruz och Boeche (2010) framför att 
det finns få gemensamma metoder och tillvägagångsätt för att hantera en CSR-strategi har vi 
med hjälp av empirin framtagit en steg-för-steg modell för hur den glokala CSR-strategin 
utformas hos svenska globala företag. Modellen kan generaliseras och användas av andra 
företag, därmed kan den ses som ”implications for managers”. Se följande figur 4 nedan. 
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Figur 5. Utformning av den glokala strategin, egenkonstruerad. 

6.2 I vilken utsträckning integrerar svenska globala företag CSR i sin affärsstra-
tegi? 
Idag befinner vi oss i ett CSR-skifte som Rasche, Morsing och Moon (2017) uttrycker som 
“The strategic turn”. Det handlar om att integrera CSR i företagens affärsstrategi för att skapa 
sig konkurrensfördelar. Studien visar att samtliga företag integrerar CSR i sin affärsstrategi 
och att samtliga respondenter framför att det kan användas som en konkurrensfördel. Studien 
visar att integreringen kan ses som en nyckel in i affärerna vilket bekräftar det Rasche, 
Morsing och Moon (2017) om att nya aspekter av CSR involveras. Resultatet visar att det 
skapas en “win-win” situation när företagen använder CSR ur ett affärsstrategiskt perspektiv. 
CSR kan således ses som företagets differentieringsstrategi för att nå ut till nya marknader 
och kunder. Vi vill därför argumentera för att “The strategic turn” inte bara framträder i teo-
rin utan även i praktiken. Det visar sig även i att samtliga företag som ingår i studien skapar 
shared value tillsammans med sina intressenter. På så sätt kan vi se att det skapats en brygga 
mellan konkurrens och värdeskapande. Det innebär att värdeskapandet i form av shared value 
är ett sätt för företagen att skapa sig konkurrensfördelar. Ovanstående indikerar på att “The 
strategic turn” framträder i högsta grad och att det råder en samsyn mellan Rasche, Morsing 
och Moon (2017) och de undersökta företagen.  

6.3 Sammanfattning av slutsats 
Sammanfattningsvis visar studien att majoriteten av de studerade företagen att deras CSR-
strategi ofta anpassas till den lokala kontexten, vilket bekräftar det flertalet forskare (Jain & 
De Moya, 2013; Maynard & Tian, 2004; Molleda & Roberts, 2008; Pratt, 2006) efterlyst i 
form av i vilken utsträckning den glokala strategin har implementerats av globala företag. En 
modell har framtagits över hur globala företag utformar sin CSR-strategi, vilket både Jamali 
(2010), Borglund et al. (2017) och Barin Cruz och Boeche (2010) framför saknas i forskning-
en. Således bidrar studien med en större förståelse och ett mer samordnat sätt för hur CSR-
strategier utformas med hänsyn till nationella skillnader. Det framgår att graden av anpass-
ning till nationella skillnader påverkas av vilken typ av marknad företaget verkar på, bero-
ende på hur välreglerad marknaden är. Det stödjer diskussionen som Freeman och Hah 
(2014) framför om att globala företag tenderar att ha en mer lokalt anpassad CSR-strategi i 
tillväxtmarknadsländer där regleringen är svag. Således har majoriteten av företagen i den här 
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studien en glokal CSR-strategi, det gäller främst de som verkar på tillväxtmarknadsländer 
med stora kulturella olikheter. Samtliga företag som innehar strategin har även sin produktion 
och anställda på dessa marknader, medan de exporterande företagen inte anpassar sin CSR-
strategi efter nationella skillnader i samma grad. Studien bekräftar uppfattningen från Rasche, 
Morsing och Moon (2017) om ”The strategic turn” där nya aspekter av CSR involveras. Det 
visar sig således inte bara i teorin utan även i praktiken. Även genomslaget för Shared Value 
är stort, vilket tydligt framgår i samtliga intervjuer. Denna konceptuella uppfattning om ”the 
strategic turn” och Shared Value visar sig ha empiriskt stöd.  

6.4 Utveckling av teori 
Trots att Porter och Kramers (2011) teori om shared value är en av de mest inflytelserika teo-
rierna på området tar den inte hänsyn till nationella skillnader. Därför vill vi kritisera teorin 
genom att utveckla den i form av att ett skapa gemensamt värde på ett fjärde sätt. Det genom 
att ta nationella skillnader i beaktning och anpassa sig efter den lokala kontexten på det sätt 
som den glokala strategin gör (Jain & De Moya, 2013). Det kan innebära att företag kan 
skapa ett gemensamt värde med de lokala intressenterna. Vi önskar därmed att föreslå att fö-
retagen ska ha intressentdialoger på landsnivå och lokal nivå för att få en uppfattning om de 
lokala behoven och kraven. Genom att föra en dialog med sina intressenter på landsnivå får 
de en generell uppfattning vad landet efterfrågar, medan på lokal nivå kan de fånga specifika 
dimensioner i vad de skall fokusera på för att skapa ett gemensamt värde med lokalborna. Det 
är möjligt att det skiljer sig inom landet, därför vill vi argumentera för att det är betydelsefullt 
att ha dialoger både på landnivå och lokal nivå. Genom att ha dessa dialoger kan företagen 
stärka sin relation till sina intressenter och genom relationen skapa ett gemensamt värde. Det 
är av vikt att ta hänsyn till de nationella skillnaderna, eftersom att något som är legitimt i ett 
land kan vara illegitimt i ett annat (Grafström, Göthberg & Windell, 2015). Det eftersom att 
majoriteten av respondenterna i vår studie förklarar att affärsenheterna på lokal nivå förstår 
marknaden bäst. 

Avslutningsvis visar studien att teorin om hypernormer som Donaldson och Dunfee (1999) 
framtagit behöver utvecklas. Det eftersom den inte omfattar aspekter i hur företag ska för-
hålla sig till den när CSR integreras i affärsstrategin. Således behövs tillägg i form av en af-
färsstrategi dimension i Donaldson och Dunfee (1999) teori. Dock behövs mer forskning och 
empiriskt stöd för att se hur den kan komma ut utvecklas i takt med att vi befinner oss i ”The 
strategic turn”. 

  



	

 100	

7. Diskussion 
Det framgår i empirin att samtliga företag integrerar CSR i sin affärsstrategi och använder det 
för att vinna konkurrensfördelar, vilket indikerar vad Rasche, Morsing & Moon (2017) som 
“The strategic turn”. Samtliga företag som medverkat i studien skapar shared value tillsam-
mans med deras intressenter. Vi vill därför föra en diskussion om i vilken utsträckning de 
verkligen skapar true shared value. Porter och Kramer (2011) framhåller att det handlar om 
att inneha innovativa affärsstrategier som differentierar företaget och det kan vara ett sätt att 
uppnå konkurrensfördelar. Det är därför intressant att diskutera i vilken grad företag är 
nytänkande i deras affärsstrategier, det vill säga om de har en affärsstrategi som genererar 
något nytt på marknaden. Kan det vara en trend att samtliga företag vill sätta en shared value-
etikett på sina handlingar och produkter? Det är därför möjligt att diskutera om företag verk-
ligen skapar så mycket shared value som de själva påstår. En anledning till att företagen arbe-
tar likvärdigt i att skapa ett gemensamt värde med sina intressenter samt att alla integrerar 
CSR i sin affärsstrategi kan kopplas till nyinstitutionell teori. Det eftersom företag tenderar 
att ta efter varandra vilket innebär att deras strukturer likformas (Dillard, Rigsby & Good-
man, 2004). I och med att vi sett att majoriteten använder sig av en glokal strategi är det även 
möjligt att diskutera om de undermedvetet efterliknar varandra i sitt strategiarbete. Frostens-
son (2015) framför att företag kan efterlikna varandra på grund av osäkerhet och därför är det 
möjligt att ställa sig frågan om företagen agerar i en osäker miljö?  

Då globala företag förväntas att ta ett större samhällsansvar (Borglund et al, 2017; Jutter-
ström, 2011) kan det antas vara en anledning till varför företag tillämpar en liknande CSR-
strategier. Det kan även kopplas an till diskussionen ovan om företagen väljer använda sig av 
shared value-etikett för att de förväntas att göra det av omgivningen. Vi lever i en alltmer 
globaliserad värld (Rasche, Morsing & Moon, 2017), där intressenter ställer allt högre krav 
på företagen (Grafström, Göthberg & Windell, 2015; Borglund et al 2017). Handlar det i 
grund och botten om att företagen vill skapa legitimitet? Det eftersom att företag som anpas-
sar sig efter de krav och förväntningar som finns antas vara legitima (Grafström, Göthberg 
och Windell, 2015). Även Carroll (1991) menar att företag bör sträva efter win-win för att 
uppnå legitimitet. Är det möjligt att omgivningen förväntar sig av företagen att de ska skapa 
ett gemensamt värde? Vi vill därför föra ett resonemang om shared value kan ses som en 
norm. Kan omgivningens påtryckningar bidragit till att företagen blir “tvingade” till att skapa 
gemensamt värde? Det är möjligt att förstå det som att det är självklart för omgivningen att 
företag ska skapa lösningar som skapar ett värde för både intressenterna och samhället. Det 
överensstämmer med att företag är beroende av omgivningens normer såsom Frostensson 
(2015) beskriver. Med Frostenssons (2015) synsätt i åtanke går det att förstå det som att det 
är möjligt att företag inte har något annat val än att anpassa sig eftersom de är så pass bero-
ende av sin omgivning. Det går även att ställa sig frågan om företagen snarare marknadsför 
sig själva genom shared value för att skapa sig konkurrensfördelar? I och med att det fram-
kommer tydligt i empirin att de alla implementerar CSR i deras affärsstrategi för att skapa 
konkurrensfördelar är det även möjligt att föra ett resonemang om det även gäller för shared 
value. 
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7.1 Förslag till framtida forskning 
Vi vill föreslå ett par olika områden som skulle vara intressanta att studera vidare ur forsk-
ningssynpunkt. En av våra rekommendationer är att studera i vilken utsträckning landets 
mognadsgrad påverkar utformandet av CSR-strategin. I och med att flertalet av respondenter-
na i vår studie påpekade att länder kan befinna sig i olika mognadsgrader kan det ha en bety-
delse i om företaget i fråga väljer att ha en global, glokal eller lokal CSR-strategi. Det kan 
även vara en intressant aspekt att studera om företagets grad av globalisering påverkar CSR-
strategin.  

Ett annat förslag kan även vara att studera globala företag som har ett annat ursprung än Sve-
rige. En reflektion har förts under studiens gång är att om utfallet hade blivit annorlunda om 
utländska globala företag studerats. Det är således möjligt att den skandinaviska kulturen 
påverkar hur de utformar sina strategier och sätter prägel på hur de arbetar med CSR.  

Slutligen kan det vara intressant att studera i vilken grad globala företag arbetar med shared 
value. Med koppling till diskussionsavsnittet skulle det vara intressant att studera om företa-
gen verkligen skapar true shared value eller om det istället handlar om att de vill efterlikna 
varandra. Därför vill vi argumentera för att det kan vara intressant ur forskningssynpunkt om 
det är en trend att sätta en shared value-etikett på sina handlingar och produkter. Frågan är 
om företagen skapar shared value på riktigt eller om uttrycker det så för att de vill skapa sig 
konkurrensfördelar och legitimitet? 
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Bilagor      

Bilaga 1. Intervjuguide 
Intervjun genomförs i utbildningssyfte som avser att skapa förståelse i hur globala företag 
utformar sina CSR-strategier med hänsyn till nationella skillnader. Vi kommer att genomföra 
semistrukturerade intervjuer vilket innebär att det finns utrymme för eventuella följdfrågor. 

Intervjun kommer att spelas in i samtycke med er och om ni inte vill svara på någon av frå-
gorna är det okej. Vi kommer att sammanställa intervjun som ni sedan har möjlighet att ta del 
av och kan därmed redigera era svar.  

Inledande frågor: 

● Vad är din yrkestitel och vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
● Hur länge har du arbetat med CSR-frågor? 
● Hur definierar du/ni begreppet CSR? 

 
Intressenter 

● Vilka är era huvudsakliga intressenter för ert företag? 
● Vad anser ni vara ert huvudansvar gentemot intressenterna? 
● Hur prioriterar ni mellan intressenternas olika intressen? 
● Hur tar ni reda på vilka frågor intressenterna anser vara viktiga inom CSR? 

 
CSR-program 

● Hur ser ert strategiska hållbarhetsarbete ut? (allmänt med fokusområde, mål osv)  

● Vilka delar inom CSR fokuserar ert företag på? (miljö, säkerhet, sjukvård osv) 
● Hur organiseras och hanteras CSR-aktiviteter inom företaget? 
● Hur implementerar ni er CSR strategi? Hur går det till?  
● Vilka aktiviteter är de viktigaste i ert CSR arbete? 
● Kan du ge några exempel på CSR aktiviteter i er verksamhet? 
● Skiljer sig CSR- aktiviteter beroende på vilket land ni verkar i? (Aktivitet = vad de 

faktiskt gör, till exempel startat skola i Afrika.) 
● Hur kom ni fram till vad ni skulle fokusera på? Varför just dessa? 

 
Shared Value/Affärsstrategi  

● Hur använder ni CSR ur ett affärsstrategiskt perspektiv? (Hur CSR kommer in i af-
färsstrategin) 

● Hur skiljer sig implementering av CSR-strategier på olika marknader? 
(Till exempel i USA svårt att sälja in miljö pga. Donald Trump).  

● Hur skapar ni ett gemensamt värde tillsammans med era intressenter? På vilket sätt? 
(som ni båda vinner på; i produkterna, värdekedjan eller på marknaden) 
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● Hur tar ni hänsyn till CSR i era värdekedjor? (exempelvis genom att ge kunskap till 
leverantörer att öka produktiviteten, kvaliteten samt miljöarbetet) 

● Hur kommer det sig att ni har produktionen i Sverige/utomlands? 
 

Nationella skillnader 

● Vilken skillnad gör ni på de nationella olikheterna? (kultur, normer osv) 
● I vilken utsträckning tar ni hänsyn till nationella skillnader i ert CSR arbete? 

Om ja,  

● Hur balanserar ni kraven från globala huvudkontor och lokala behov? 

● Hur kommer ni fram till vilka aktiviteter ni använder er av i de olika länderna? 

● Hur skiljer sig era CSR strategier mellan de mogna marknaderna och tillväxtmark-
nadsländer? (Tillväxtmarknads länder =främst Afrika och Sydostasien) 

● Hur skiljer sig era aktiviteter mellan de länder ni agerar i? 

● Varför gör ni vissa aktiviteter i vissa länder? 

● Hur får ni den lokala CSR-strategin att överensstämma med den övergripande CSR-
strategin? 

Om nej, 

● Om ni har en övergripande strategi för alla länder, hur ser denna ut? Varför? 

Lagar och regler 

● Sverige karaktäriseras av lagar och regler kring hur företag skall arbeta kring CSR 
medan andra länder inte är lika hårt reglerade. Hur påverkar det hur ni arbetar med 
CSR? 

● Överför ni samma regelverk som finns i Sverige när ni verkar i andra länder? Hur? 
Varför? 

● Om inte, hur tar ni hänsyn till de olika lagstiftningarna som finns i de olika länder ni 
agerar i? 

Avslutningsvis 

● Har ni under processen för er CSR-planering och implementering stött på några hin-
der, internt och externt?  

● Ser ni några framtida problem kring hur ni som globalt företag skall fortsätta ert CSR 
arbete? 

● På vilket sätt skiljer sig hur man arbetar med CSR i olika länder? Ser länderna på CSR 
olika?   
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Bilaga 2. Ämnesguide 
Intervjun genomförs i utbildningssyfte som avser att skapa förståelse i hur globala företag 
utformar sina CSR-strategier med hänsyn till nationella skillnader. Vi kommer att genomföra 
semistrukturerade intervjuer vilket innebär att det finns utrymme för eventuella följdfrågor. 

Intervjun kommer att spelas in i samtycke med er och om ni inte vill svara på någon av frå-
gorna är det okej. Vi kommer att sammanställa intervjun som ni sedan har möjlighet att ta del 
av och kan därmed redigera era svar. Nedan följer hur intervjun kommer att byggas upp och 
vilka områden vi kommer att ställa frågor om. 

Inledande frågor 

Inledningsvis kommer vi att ställa frågor kring vart du arbetar, hur länge du jobbat med CSR-
frågor och dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Hur definierar du/ni begreppet CSR? 

Intressenter 

Under det här avsnittet kommer vi att tala om intressenter och vad ni anser är ert huvudansvar 
gentemot dem. Ingående frågor om hur ni prioriterar mellan de olika intressenternas intressen 
kommer att ställas. 

CSR-program 

Studien bygger på hur företag arbetar strategiskt med CSR. Vi kommer därför att ställa mer 
ingående om hur ni som globalt företag arbetar med CSR-strategier, mer ingående om hur ni 
organiserar och hanterar era aktiviteter, hur det går till och vad som skiljer CSR-aktivteterna 
åt beroende på det land ni verkar i. 

Affärsstrategi 

Hur företag implementerar CSR-strategier är ett aktuellt ämne för vår studie. Vi kommer där-
för att ställa en del frågor kring hur ni använder CSR ur ett affärsstrategiskt perspektiv och 
hur ni skapar ett gemensamt värde tillsammans med era intressenter. 

Nationella skillnader 

Det finns många utmaningar för globala företag som agerar på olika marknader. En av många 
utmaningar är anpassningen efter de nationella skillnader som finns, såsom normer, tradition-
er, lagar och regler för respektive land. Vilken skillnad ni gör på dessa olikheter och i vilken 
utsträckning ni tar hänsyn till dessa i ert CSR-arbete? Frågor kring hur ni balanserar kraven 
från globala huvudkontoret och de lokala behoven, samt hur ni får den lokala CSR-strategin 
att överensstämma med den övergripande strategin kommer att ställas. 

Lagar och regler 

Sverige karaktäriseras av lagar och regler kring hur företag skall arbeta kring CSR medan 
andra länder inte är lika hårt reglerade. Hur påverkar det arbetet kring CSR? Liknande frågor 
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såsom hur ni tar hänsyn till de olika lagstiftningarna som finns i de olika länder ni agerar i 
kommer att ställas under detta avsnitt. 

Avslutningsvis 

Det är förekommande att företag stöter på hinder och problem efter vägen. Har ni under pro-
cessen för er CSR-planering och implementering stött på några hinder, internt och externt? 
Hur löste ni dem? Ser du några framtida problem kring hur ni som globalt företag skall fort-
sätta ert CSR-arbete?  

Tack för att du ville medverka i vår studie! Vi kommer att återkomma till dig om det finns 
några frågetecken kring dina svar. Önskar du att ta del av uppsatsen kan vi skicka den till dig 
i februari 2018. Har du andra frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via 
mail eller telefon. 

  

Med vänliga hälsningar 

Rebecca Westholm 

Jenny Larsson 

 

 

 

 

   

 

 


