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Förord 

 

Vi vill tacka vår handledare Pia Lindell vid Örebro universitet för hennes stöd och 

handledning under studiens gång. Vi vill även tacka vår bisittare Claes Hultman och de 

opponenter som under kursens seminarium har gett sina synpunkter och kommentarer på 

uppsatsen. Vi har under kursens gång upplevt både med- och motgångar och dessa personer 

har varit ett stöd och hjälpt oss i vårt arbete framåt. 

 

Vi vill även passa på att ge ett stort tack till det företag och de respondenter som har valt att 

ställa upp i studien. De har varit mycket tillmötesgående och utan dem vore inte studien 

möjlig att genomföra. 

 

Vill vi tacka de två företag som vi varit i kontakt med i början av studien för deras trevliga 

bemötande och hjälp att orientera oss inom ämnet. 

 

Till sist vill vi passa på att ge varandra ett stort tack för ett lyckat samarbete där vi funnit 

mycket stöd i varandra och haft många roliga stunder under resans gång. 

 

 

 

Frida Lindahl och Paulin Chau 

 

 



 

 

Abstract 

 

The aim of this study is to describe strategizing of CSR and the interaction when CSR 

consultants are involved, also, what role they play in this interaction. The study is based on 

Jarzabkowskis (2005) framework about strategizing that aims to describe the interaction 

between top managers, the organizational community and the strategy of a company aiming to 

get an integrated strategy accepted. In the study, one company was studied by using semi-

structured interviews with eight respondents at different levels within that company. It is a 

multinational company within the production and research branch with offices in several 

countries.  

 

The results of the study show that the top managers uses both interaction with the employees 

and also administrative routines to get acceptance. This leads to the creation of different kinds 

of legitimacy. Legitimacy means the employees accept the activities of the company. In this 

case, the company has created both high structural legitimacy and high interpretation of 

legitimacy. This means that the activity will be accepted as a praxis and the employees 

understand what is accepted and what is not accepted in the company. However, there are 

some differing opinions on how the communication takes place in the company and this is 

something that can be improved.  

 

The consultants' interaction is mostly with the top managers in the company and not much 

with the employees. The consultant has a supporting role where they can act as advisors, find 

solutions, write guidelines and educate, among other things. The study shows that the choice 

of making use of consultants has been very positive and the company has been able to fill the 

competency gaps that existed. 
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1. Inledning 

 

 

För att läsaren ska få en bild av vad uppsatsen kommer att handla om kommer vi i detta 

avsnitt presentera ämnet CSR, vikten av kommunikation gällande CSR samt hur företag kan 

använda sig av konsulter i detta arbete. Utifrån detta hålls en problemdiskussion som leder 

oss till våra frågeställningar som kommer besvaras i denna studie. 

 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 CSR - ett uppmärksammat ämne inom näringslivet 

Under de senaste åren har det varit en intensiv diskussion kring Corporate Social 

Responsibility (CSR) (Frostenson, 2007). Frågor kring företagens ekonomiska, sociala och 

miljömässiga ansvar har fått ett stort fokus inom näringslivet. CSR har lockat till sig stor 

uppmärksamhet från både företagsvärlden, politiker och vetenskapsmän (Roger, 2009). CSR 

handlar om hur företag tar sitt ansvar på ett etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt riktigt 

sätt. Konceptet med CSR grundar sig alltså på idén om att företagsverksamheterna ska vara 

konsekventa med deras hållbarhetsutveckling (Wang et al., 2010). Med en ekonomiutveckling 

i världen som går mot en hållbar riktning där man tar hänsyn till exempelvis låga 

koldioxidutsläpp och återvinning och detta blir allt viktigare, bör alla företag fokusera mer på 

konstruktionen av en hållbar utveckling.  

 

Frostenson (2007) nämner flera författare bland annat Urban (2006) som menar att det finns 

en rad olika definitioner på CSR som används i olika sammanhang och som även innebär 

olika tolkningar. Vi kommer här att presentera några av dem. CSR kan enligt McWilliams och 

Siegel (2001) definieras som handlingar som verkar för att främja en god social framtid 

bortom ekonomiska mål och det som regleras enligt lag. Siwar och Hossain (2009) menar att 

CSR är en organisations engagemang för att bedriva sin verksamhet på ett ekonomiskt, socialt 

och miljömässigt hållbart sätt och samtidigt balansera intressena hos en mångfald av olika 

aktörer. Sharp och Zaidman (2010) menar att CSR-begreppet täcker ett brett område av 

aktiviteter inriktade exempelvis på miljömässigt engagemang, samhällsengagemang, etiska 

koder och god affärssed. Enligt Hill et al., (2007) definieras CSR som de ekonomiska, legala, 

etiska och filantropiska insatser från företag som påverkar livskvaliteten för de inblandade 

parterna. Harjoto och Jo (2011) menar att CSR generellt beskriver hur företag hanterar affärer 

för att inverka på samhället på ett så positivt sätt som möjligt och syftar till att betjäna 

människor, samhällen och miljön utöver vad som är juridiskt och ekonomiskt nödvändigt av 

en organisation. Men enligt Windell (2006) finns det ingen uppenbar enighet om hur CSR 

egentligen ska definieras.  
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Företag, som räknas som viktiga samhällsekonomiska byggstenar, eftersom de har en så pass 

stor påverkan på samhällsekonomin, gör en viktig insats för den ekonomiska utvecklingen 

(Wang et al. 2010). Samtidigt har de ett oundvikligt ansvar för resurser och miljömässiga 

problem. William (2009) menar att företag har en skyldighet att undvika att skada miljön, att 

bidra till ett bättre samhälle och att se till att deras anställda har det bra.  

 

1.1.2 Olika synsätt på CSR 

Det finns två grundläggande synsätt på CSR enligt Driver (2006); den etiska och moraliska 

inriktningen samt den affärsmässiga inriktningen. Det moraliskt inriktade synsättet grundar 

sig i bland annat intressentteorin (Kleinrichert, 2008). Denna teori säger att CSR är ömsesidigt 

baserat på företags skyldighet gentemot intressenterna, och inte en marknadstransaktion med 

ett underliggande företagsmål. Det affärsmässiga eller ekonomiska synsättet föreslår lämpliga 

modeller för mätning av relationen mellan CSR och finansiella resultat (McWilliams & 

Siegel, 2001). Empiriska studier har dock visat att det inte är säkert att det finns någon 

koppling mellan CSR och finansiella resultat. Margolis och Walsh (2003) kunde inte komma 

fram till en slutgiltig koppling mellan företags finansiella resultat och CSR, medan Orlitzky et 

al. (2003) säger att CSR-arbetet har en positiv inverkan på företags resultat. Varadarajan och 

Menon (1988) ser CSR-arbete som “doing better by doing good”, vilket innebär att företagets 

resultat blir bättre om företaget uträttar goda gärningar. Barnett (2007) fann en korrelation 

mellan CSR och förbättrade relationer med intressenter, medan Mackey et al. (2007) 

utvecklade en matematisk modell som visade hur CSR kan förbättra marknadsvärdet givet ett 

visst utbud och efterfrågan på CSR. Det ekonomiska synsättet ger CSR en strategisk egenskap 

som rationellt kan bli en del av ett företags integrerade affärsstrategier. Andra forskare har 

varit kritiska till det ekonomiska synsättet av CSR och kritiserar bristen på altruism i företags 

goda handlande som endast leder till nytta för företaget själva (Bies et al., 2007). CSR har 

kritiserats som strategiskt filantropi som nästan aldrig är riktigt strategiskt och ofta inte är lika 

effektivt som filantropi (Porter & Kramer, 2006). 

 

Som vi nämnt ovan har vissa företag vinstmaximering som sitt enda mål och bryr sig inte om 

de legala rättigheterna samt anställdas och konsumenternas intressen (Wang et al., 2010). 

Wang et al. (2010) hävdar att företag utnyttjar resurser och inte tar någon hänsyn till 

allmänhetens intressen, vilket resulterat i att vissa företag till och med har lagts ner på grund 

av förlorad tillit från kunder. Med tiden kommer det inte att leda till en hållbar utveckling och 

ett harmoniskt samhälle. Enron-skandalen är ett exempel på detta, det stora amerikanska 

företaget anklagades bland annat för manipulering av elmarknaden, kartellverksamhet, 

bokföringsbrott och bedrägeri (SvD, 2011). Enrons affärer ledde till att företaget gick i 

konkurs, att aktieägarna förlorade stora summor pengar och även till fängelsestraff för den 

ansvariga styrelsen och koncernledningen. För att sådana saker inte ska inträffa menar Wang 

et al. (2010) att företag måste ta ett socialt ansvar och redovisa detta regelbundet på ett 

omfattande och systematiskt sätt. Detta är grunden till att uppnå hållbar utveckling och för att 

skapa ett harmoniskt samhälle. Efter Enron-skandalen har också allt fler företag börjat 

rapportera sitt sociala ansvar i större utsträckning (Fraser, 2005). 
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1.1.3 Carrolls pyramid 

En grundläggande teori för CSR är Carrolls (1991) pyramid som visas i figur 1.1. Pyramiden 

visar att det finns olika sorters ansvar gällande CSR och vi använder oss av denna figur som 

ytterligare ett sätt att beskriva begreppet CSR. Pyramiden består av fyra nivåer av olika 

kategorier som täcker in de olika områdena som företagen har ansvar för. De fyra nivåerna i 

pyramiden är den ekonomiska, legala, etiska och filantropiska nivån. Pyramiden syftar till att 

beskriva den totala CSR-verksamheten och inkluderar de enskilda betydelsefulla delarna som 

tillsammans utgör helheten av CSR. 

 
Figur 1.1: Carrolls pyramid (Carroll, 1991). 

 

Ekonomiskt ansvar handlade från början om att tillverka varor och tjänster som folk behövde 

och själv göra en acceptabel vinst på affären (ibid). Någonstans på vägen förändrades tanken 

om acceptabel vinst till att maximera sin vinst, vilket även ledde till uppmärksammande av 

vidare företagsansvar. Det är denna del som är av störst vikt enligt Carrolls pyramid och utgör 

basen av pyramiden. Om inte detta område är uppfyllt kommer inte heller de andra tre att 

kunna uppfyllas. 

 

Legalt ansvar är nästa plan i pyramiden (ibid). Förutom att företag förväntas arbeta mot vinst, 

förväntas de samtidigt följa de lagar och förordningar som finns i samhället. Det förväntas ske 

i samspel med det ekonomiska ansvaret att maximera vinsten. 

 

Företagets etiska ansvar symboliseras av det tredje planet i pyramiden (ibid). Det handlar om 

att ta hänsyn till samhällets värderingar om vad som förväntas eller inte förväntas av ett 

företag, trots att det inte har formulerats till lagar. Det handlar om att omfatta de standarder, 

normer eller förväntningar som påvisar det som konsumenter, anställda, intressenterna och 

samhället anser vara rättvist. Etiskt ansvar är ofta svårt att definiera eller under ständig 

diskussion, och är därför svårt för företagen att hantera. 

 



4 

 

Filantropiskt ansvar är det fjärde och sista planet på pyramiden (ibid). Det filantropiska 

ansvaret är samhällets förväntningar på att företagen ska vara goda medborgare. Det innebär 

att företagen aktivt ska delta i program för att främja människors välfärd eller goodwill. Ett 

exempel på filantropiskt ansvar är när företag ger pengar eller tid till välgörenhet för att bidra 

till samhället. Skillnaden mellan filantropiskt ansvar och etiskt ansvar är att det filantropiska 

inte krävs eller är förväntat av dem som när det gäller etik och moral. Det är önskvärt för 

samhället att företag bidrar med något, men de anser inte företag som oetiska om de inte gör 

detta. Därför är filantropiskt ansvar mer frivilligt även om det alltid förväntas av företag. 

1.1.4 CSR som strategi 

Sharp och Zaidman (2010) tar upp olika studier, bland annat Barnett (2007), som menar att 

företag kan se CSR som strategiskt för sin verksamhet då det kan leda till ökat finansiellt 

resultat eller marknadsvärde. Det har diskuterats mycket om CSR som en konkurrenskraftig 

strategi hos företagen (Maxfield, 2008). Studier har visat att det är bättre för företagen att 

agera strategiskt och använda sig av CSR-aktiviteter och att företagen ska använda sig av 

CSR som en grund för att skaffa konkurrensfördelar.    

 

Sharps och Zaidmans studie (2010) visade på att ha CSR integrerad i verksamheten är en 

nödvändig strategisk aktivitet. Det är mer än ett verktyg för att skapa en företagsimage, vilket 

Porter och Kramer (2006) menar att det är. Om företaget har lyckats integrera CSR i 

verksamheten på ett framgångsrikt sätt karaktäriseras det av att det inte finns något motstånd 

till CSR bland medarbetarna och det verkar som att det är detta som leder till en unik och 

värdeskapande natur av CSR. Enligt Sharp och Zaidman (2010) stöds detta värdeskapande 

perspektiv av både litteraturen och av företagen själva. Sharp och Zaidman (2010) visar hur 

företag kan använda sig av detta CSR-perspektiv och ger ett exempel på hur Motorola 

formulerat sig:  

 

“Corporate responsibility means harnessing the power of our 

global business to benefit people. It also means doing the right 

thing in all aspects of our business, including how we treat the 

environment, our employees, our customers, our partners and 

our communities.” - Motorola 

 

Harjoto och Jo (2011) tar upp ett antal studier som argumenterar för varför företag investerar i 

CSR. Vissa företag tenderar att investera för mycket i CSR för att de vill bygga upp ett rykte 

som goda internationella medmänniskor (Barnea & Rubin, 2010). Det andra skälet kan vara 

att en VD strategiskt väljer att satsa på CSR aktiviteter som kommer att leda till större stöd 

från socialt engagerade människor och från miljöaktivister (Cespa & Cestone, 2007). Detta 

för att säkra sin plats som VD i framtiden. Det tredje skälet är att vissa verkar välja att 

använda sig av CSR-arbete för att samhället ska tro att deras produkter håller en hög kvalitet 

(Fisman et al., 2006). Konsumenter tenderar att automatiskt anta att företag producerar 

pålitliga produkter när de associerar företaget med starkt CSR-arbete (Kim, 2011). Den fjärde 

anledningen till att företag väljer att använda sig av CSR är för att minska intressekonflikter 

mellan chefer och intressenter (Jensen, 2001). 
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Företag kan inte endast ta hänsyn till intressenters olika efterfrågan för att ta ett bättre och mer 

relevant ansvar, utan de måste också rapportera deras strategier och hur de tar ansvar (Wang et 

al., 2010). Detta görs regelbundet för att etablera bilden av socialt ansvar för att få tillit, 

förståelse och stöd från intressenterna. Ett stort antal multinationella företag i världen 

redovisar med hjälp av CSR-rapporter. Vissa stora företag använder sig till och med av 

specialiserade firmor som arbetar med CSR i deras dagliga arbete. Det finns alltså ett växande 

tryck internationellt om att företagen ska sammanställa information om socialt ansvar och 

göra CSR till en viktig faktor i företaget (Wang et al., 2010). Det är en viktig åtgärd för att 

komma in i det internationella samhället, i den internationella konkurrensen och samarbetet. I 

en undersökning som genomfördes i USA, svarade tre fjärdedelar att de skulle agera emot ett 

företag som agerade olagligt eller oetiskt (Fraser, 2005). De skulle exempelvis sluta köpa 

deras produkter och börja prata illa om företaget inför familj och vänner. 

 

Debatten om CSR har alltså skiftat, det handlar inte längre om att ta ansvar eller inte, utan det 

handlar om hur man ska göra detta, enligt Smith (2003). Det viktiga är inte vad motivationen 

för CSR är utan det viktiga är att alla närmar sig CSR som något önskvärt (Costas & 

Kärreman, 2013). 

1.1.5 Definitionen av CSR i denna studie 

Som vi nämnt tidigare finns det studier som menar att CSR har en strategisk egenskap, till 

exempel Bies et al. (2007). Istället för att se strategi som en egenskap hos organisationer, så 

ses strategier som något som man gör, enligt Whittington (2006). Mintzberg (1990) menar att 

strategi är ett mönster bestående av en ström av aktiviteter över tid. Jarzabkowski (2005) 

använder sig av denna definition men går djupare in i den och menar att strategiska aktiviteter 

är både målinriktade och beständiga över tid. Utifrån detta och det vi har presenterat tidigare 

har vi i denna studie valt att definiera CSR som strategiska aktiviteter gällande företagens 

ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar. I studien kommer CSR inte innefatta de 

handlingar, värderingar och arbetssätt ett företag måste följa enligt lagar och regler, utan vi 

kommer se det som de frivilliga handlingarna ett företag uträttar utöver lagen. 

1.1.6 Kommunikation om CSR 

I studien av Sharp och Zaidman (2010) fann man ett samspel med fokus på att höja 

legitimiteten i CSR-aktiviteten genom att övertyga medarbetarna att acceptera och stödja 

initiativet till CSR. Med legitimitet menas rätten för en aktivitet att vara en del av 

organisationens profil och att vara något som ska eftersträvas i organisationen (Jarzabkowski, 

2005). I de företag som fortsatte med att utveckla CSR, nämnde respondenterna i dessa 

företag viktiga kommunikationsåtgärder så som träningstillfällen, diskussionspaneler, 

attitydundersökningar och feedback (Sharp & Zaidman, 2010). Kommunikationsprogrammen 

involverade medarbetarna i en dialog där de kunde delta och presentera nya idéer, vilket leder 

till att det kommer initiativ från medarbetarna hela tiden. Kommunikationsprogrammen kunde 

även innebära nyhetsbrev, möten och utbildningar om exempelvis hur företag hanterar avfall. 

 

Respondenterna i Sharp och Zaidmans (2010) studie menade att det var lika viktigt att 

försäkra sig om kunskapen och medvetenheten om CSR-arbetet, som att involvera 

medarbetarna i CSR-arbetet och uppmana till nya initiativ. Företagen investerar alltså aktivt i 
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att kommunicera CSR som ett pågående projekt där medarbetarna lär sig om CSR och även 

att hålla dem fullständigt informerade och aktivt involverade i CSR-arbetet. Det verkar som 

att kommunikationsprogrammen har varit lyckade för dessa företag då de under åren utvecklat 

en grupps värderingar som drivit CSR, till värderingar som genomsyrar hela företaget. 

 

Ett företag som vi har varit i kontakt med vid studiens start, som i denna studie vill vara 

anonymt, menar att det kan finnas en viss problematik för cheferna med att kommunicera ut 

CSR-arbetet genom hela organisationen då det kan finnas barriärer internt. De menar att det är 

viktigt att CSR-arbetet genomsyrar hela företaget. Den största problematiken som de märker 

är bland annat internpolitiken. Svårigheten i en process beror på hur förankrad frågan är bland 

cheferna. Ju mer medvetna de är desto mer strategisk blir frågan. Ett annat företag som vi 

varit kontakt med, också det vill vara anonymt i studien, menar att det som är den främsta 

faktorn till att ett CSR-arbete lyckas är att styrelsen och högsta ledningen är med på varför det 

är viktigt och att de stöttar företagets sociala ansvar fullt ut. Det innebär att beslut tas snabbare 

och CSR byggs upp som en naturlig del av företaget istället för en del som har tillsatts vid 

sidan av för ett särskilt ändamål. Enligt dessa företag är alltså CSR en fråga cheferna måste ta 

ansvar för. 

1.1.7 Konsulter 

Organisationer kan ta hjälp av specialister för att införa CSR. På olika CSR-konsulters 

hemsidor kan man läsa vilka tjänster de erbjuder. Goodpoint som är ett företag som erbjuder 

konsulttjänster inom CSR skriver att de säljer hållbarhetstjänster som gör att de har möjlighet 

att påverka företag att bli mer ansvarsfulla och hållbara (Goodpoint, 2014). De erbjuder 

innovativa lösningar där en “sund ekonomi kombineras med hållbara värderingar”. De 

erbjuder konsulter som har erfarenhet av att arbeta med hållbarhet och de har möjlighet att 

erbjuda specialiserad kompetens inom olika områden. Konsulterna hjälper till att ta reda på 

vilka områden det vore betydelsefullt för ett företag att ta ett samhällsansvar, vilka CSR-

relaterade risker företaget kan vara utsatt för, vad företaget kan få ut av CSR-arbete och hur 

CSR kan integreras i verksamheten. CSR-konsulter kan även hjälpa företag med allt från 

policydokument till konkreta verktyg för implementeringen av CSR-arbete och med 

hållbarhetsredovisningar (Ethos International, 2014). 

 

Oavsett var företagen befinner sig inom CSR-arbetet kan de välja att ta hjälp av konsulter 

(CSR-Factory, 2014). Ribeiro (2004) nämner flera studier, bland annat Ribeiro (2001), som 

menar att anledningen till att använda sig av konsulter kan variera. Konsulter kan komma att 

identifiera problem i organisationen och introducera lösningar som är lämpliga i just deras 

situation (Ribeiro, 2004). Det kan däremot skilja sig lite åt mellan de olika konsultföretagen 

vad det är de erbjuder (Pfeffer & Sutton, 2001). En del konsultföretag erbjuder ekonomiskt 

kunnande där de talar om för företagen vad de borde göra och förser dem med information. 

Andra kan erbjuda expertis samt tillhandahålla statistik och analys av olika delar av företaget 

eller bidra med nya och värdefulla synsätt. Metrejean och Stocks (2011) tar upp flera studier, 

bland annat av Nah et al. (2001), som menar att användandet av konsulter är avgörande för 

om implementeringen av någonting ska lyckas. Även Slater (1999) menar att för att få CSR-

arbetet att gå rätt till från början är det en bra idé att använda sig av konsulter. Dock är det 
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aldrig en garanti att det blir bra, det finns arbeten som inte lyckats särskilt bra trots att 

konsulter har använts. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Det finns studier som menar att CSR har en strategisk egenskap, till exempel Bies et al. 

(2007). Istället för att se strategi som en egenskap hos organisationer, så ses strategier som 

något som man gör, enligt Whittington (2006). Mintzberg (1990) menar att strategi är ett 

mönster bestående av en ström av aktiviteter över tid. Jarzabkowski (2005) använder sig av 

denna definition men går djupare in i den och menar att strategiska aktiviteter är både 

målinriktade och beständiga över tid. Utifrån detta och det vi har presenterat tidigare har vi i 

denna studie valt att definiera CSR som strategiska aktiviteter gällande företagens 

ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar. I studien kommer CSR inte innefatta de 

handlingar, värderingar och arbetssätt ett företag måste följa enligt lagar och regler, utan vi 

kommer se det som de frivilliga handlingarna ett företag uträttar utöver lagen. 

 

Enligt Sharp och Zaidman (2010) är CSR någonting som ger bäst resultat om det genomsyrar 

hela organisationen, med värderingar och arbetssätt. Därför är det viktigt att de högsta 

cheferna, som i denna studie kommer att benämnas toppcheferna och som innefattar de 

översta nivåerna i hierarkin alltså ledningen och nivån precis under ledningen, tar sitt ansvar 

och förmedlar det till medarbetarna. Om toppcheferna förmedlar CSR-arbetet till 

medarbetarna blir de mer medvetna om CSR-arbetet, vilket är viktigt för att de ska bli 

engagerade. Det kan öka acceptansen och viljan att ta egna initiativ enligt Jarzabkowski 

(2005). Större uppmärksamhet på värderingar, arbetssätt och hur man ska handla ökar 

sannolikheten för att CSR-arbetet ska legitimeras i organisationen, vilket är viktigt om man 

vill att aktiviteten ska uppnå stöd hos medarbetarna och vara kvar som en del av företaget. 

Denna legitimitet möjliggörs utifrån samspelet mellan aktörerna i företaget där det gäller att 

medarbetarna accepterar aktiviteten, så hur ser då detta samspel ut? På vilket sätt sker det och 

vad är det som förmedlas ut i organisationen? Om kommunikationen inte sker på ett bra sätt, 

kan det leda till att medarbetarna inte har en bra bild av företagets värderingar och hur de går 

tillväga vid arbetet, vilket resulterar i ett sämre CSR-arbete med lägre legitimitet. När 

cheferna kommunicerar med medarbetarna måste detta därför vara tydligt och nå ut till 

medarbetarna på ett konkret sätt. Är den kommunikation som sker tydlig och tillräcklig, finns 

det brister och vad går att förbättra i så fall? Hur pass medvetna och involverade är 

medarbetarna egentligen? 

 

Om en konsult kommer in med kunskap och expertis kring CSR i ett företag, är det även 

intressant att ta reda hur detta samspel ser ut. Det går att diskutera kring var konsulterna 

kommer in i det samspel som existerar i företaget, vilken roll de får och hur de påverkar 

samspelet. På vilket sätt sker kommunikationen och hur ser den ut med medarbetarna och 

toppcheferna? Med denna diskussion i åtanke är det intressant att göra en studie kring när ett 

företag ska föra in CSR i företaget för att se hur detta sker med konsulter. För att göra detta 

kommer vi att utgå ifrån Jarzabkowskis (2005) studie om strategizing. Till skillnad från 
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begreppet strategi beskriver studien strategizing som något som utgörs av samspelet mellan 

toppcheferna, medarbetarna och strategierna när strategier ska integreras i en organisation. 

Jarzabkowski (2005) har utvecklat en strategizing-triangel som visar det triangulära samspelet 

mellan toppcheferna, medarbetarna och strategierna när intregrering av en strategi pågår. 

Strategizing-triangeln används även i tidigare verk för att kunna beskriva samspelet mellan 

toppchefer, medarbetare och strategin (Jarzabkowski, 2003). Strategizing-triangeln visar den 

ömsesidiga relationen och påverkan mellan toppcheferna och medarbetarna, där interaktionen 

sker från båda håll (Jarzabkowski, 2005). Toppcheferna har makten att forma organisationen 

men kan även själva formas av organisationen. Olika Strategizing-metoder kan användas för 

att legitimera CSR i en verksamhet och beroende på vilken strategizing-metod förtagen 

använder sig av sker skapas olika sorters samspel genom olika sätt att kommunicera. Detta 

kommer att presenteras mer ingående i avsnitt 2.1. Analysen i Sharp och Zaidmans (2010) 

studie av strategizing av CSR gjordes utifrån Jarzabkowskis (2005) ramverk. De använde sig 

av Jarzabkowskis (2005) ramverk som hjälp för att få en förståelse för hur samspelet mellan 

aktörerna går till när CSR-strategin integreras i organisationer, och hur unika egenskaper hos 

CSR kan påverka strategizing. 

  

Anledningen till varför det är möjligt att utgå från Jarzabkowskis (2005) ramverk är för att 

CSR inkluderar alla tre aktörerna, alltså toppcheferna, medarbetarna och strategin, samt 

uppnår CSR kriterierna för att det ska räknas som en målinriktad aktivitet enligt Jarzabkowski 

(2005). CSR är direkt riktat mot samhällsförändring samt att det är strategiskt. Ramverket 

visar samspelet inom en organisation och därför är det lämplig för att förklara hur det går till 

vid strategizing av CSR i ett företag. CSR går alltså att koppla till Jarzabkowskis (2005) 

ramverk på ett bra sätt och ramverket beskriver just samspelet mellan aktörerna, vilket är det 

vi finner intressant och vill studera. Jarzabkowski (2005) tillhör också den gruppen forskare 

som ämnar studera strategi som någonting praktiskt, någonting som görs i företaget. Strategy 

as practice kallas detta och detta ämnar att studera både strukturen och individerna i den 

dagliga verksamheten (Jarzabkowski, 2003). Jarzabkowski (2004) menar att det finns ett gap 

mellan vad folk gör och vad de faktiskt gör. Ramverket som vi ämnar utgå ifrån är ett 

aktivitetsbaserat ramverk där Jarzabkowski (2005) fokuserar på de aktiviteter som utförs för 

att förstå hur strategier är uppbyggda och hur de utvecklas. Ramverket handlar om strategi 

som något som företaget själva bygger upp och väljer att utföra, och exempelvis inte något 

som är skrivet och obligatoriskt för företaget.  

 

Sharp och Zaidman (2010) har använt detta ramverk i sin studie men till skillnad från detta 

vill vi i denna studie beskriva hur samspelet i strategizing av CSR ser ut med externa 

konsulter. Vi finner det intressant att förstå hur konsulternas samspel med övriga aktörer i 

organisationen ser ut och hur valet att ta in konsulter i företaget påverkar samspelet mellan de 

andra aktörerna. Vi vill förstå var i Jarzabkowskis (2005) strategizing-triangel konsulter 

kommer in och beskriva hur modellen skulle kunna se ut om konsulterna inkluderas i den. Det 

teoretiska bidraget skulle kunna fylla igen luckor som finns i litteraturen då detta inte är ett 

område som det finns så mycket studier kring. Jarzabkowski (2003) menar att genom att 

fokusera på strategy as practice i verksamheten, kan vi förstå både den kontinuerliga 

prestandan för strategiskt arbete och hur dess föränderliga karaktär som aktivitetsmönster kan 
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omtolkas. Därför menar Jarzabkowski (2003) att mikrostudier av strategy as practice bidrar 

till vår förståelse av de inre komplexa organisationen. Ytterligare mikrostudier av strategi är 

därför viktigt för att utvidga området för strategisk forskning kring hur ledningen agerar. Vi 

kommer alltså bidra med ny kunskap om hur samspelet ser ut mellan aktörerna vid 

strategizing av CSR i ett företag med CSR-konsulter. Vi kommer öka förståelsen om hur 

konsulterna kommer in och påverkar detta samspel med de andra aktörerna i organisationen. 

Den praktiska kunskapen är först och främst användbar för företag med konsulter då den visar 

hur samspelet påverkar CSR-arbetet samt vad det kan finnas för svårigheter och vad 

konsekvenserna kan bli av att man väljer att genomföra kommunikationen på ett visst sätt. 

Studien blir även värdefull för företag som funderar på att börja med CSR men som inte 

själva har kunskapen och därför tänker använda konsulttjänster. För dem är det viktigt att se 

hur och kommunikationen och samspelet skulle kunna gå till. Det är inte många studier som 

gjorts kring hur detta har gått till med CSR-konsulter. Därför vore det intressant att redogöra 

för hur denna kommunikation och hur samspelet ser ut för företag som överväger att ta in 

konsulter. Studien kommer utgå ifrån ett fallföretag inom produktion och forskning som 

använder sig av CSR-konsulter.  

1.3 Frågeställning 
 

Efter diskussionen kring problemet har vi kommit fram till dessa frågeställningar som vi 

kommer ha som utgångspunkt genom studien. Frågorna kommer utgå från Jarzabkowskis 

(2005) ramverk: 

 

 Hur ser strategizing av CSR ut utifrån Jarzabkowskis (2005) ramverk? 

 Hur ser denna strategizing av CSR ut med CSR-konsulter och vilken roll får de? 

1.4 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur strategizing av CSR ser ut utifrån Jarzabkowskis 

(2005) ramverk samt att beskriva hur detta samspel sker med CSR-konsulter, i ett fallföretag 

inom produktion och forskningsbranschen. Även beskriva konsultens roll i samspelet och hur 

kommunikationen sker mellan dem och företaget.   

1.5 Särskilda hänsyn och påpekande 
 

Strategizing är ett begrepp vi ämnar benämna med det engelska orginalbegreppet i denna 

studie. Strategizing handlar om själva skapandet av en strategi, alltså på vilket sätt man börjar 

arbeta med en strategi och sedan får in den i verksamheten. Detta innebär att en möjlig svensk 

översättning av ordet skulle kunna vara ”strategiskapande”. Dock anser vi inte att den svenska 

översättningen gör ordet rättvisa eftersom det betyder mer än så. Strategizing syftar till den 

process som utvecklas när ett företag ska integrera en strategi men tar även hänsyn till 

samspelet mellan aktörerna i företaget. Vi kommer därför i studien fortsätta använda ordet 

strategizing för att inte riskera att gå miste om delar av dess betydelse på grund av en 

bristfällig översättning. 
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2. Teoretisk referensram 
 

I den teoretiska referensramen presenteras teori som är relevant för studien och som studien 

kommer att baseras på. Vi kommer att gå djupare in på begreppet CSR och redogöra för 

Jarzabkowskis (2005) ramverk där strategizing-triangeln och de olika strategizing-metoderna 

ingår. Vi kommer även att redogöra för vad litteraturen säger om konsulter. 

 

 

2.1 Strategizing-triangeln  
 

I Jarzabkowskis (2005) studie som vi nämnt tidigare, syftar författaren till att förklara hur 

dynamiken i organisationen skapar strategi över tid, detta kallas i studien för strategizing. 

Strategizing, enligt Jarzabkowski (2005), handlar om att integrera strategin i en organisations 

handlande och kultur. Jarzabkowski (2005) har utvecklat en strategizing-triangel som består 

av en triangulär samverkan och ömsesidig påverkan mellan toppcheferna (top managers), 

medarbetarna (the organizational community) och strategierna (strategy, goal-directed 

activity). Dessa tre element representerar hörnen av triangeln i figur 2.1, där samspelet mellan 

dessa element grundas på organisationens värderingar och normer. Exempelvis, trots att 

toppcheferna är den starkaste och mest inflytelserika aktören i modellen, så används 

värderingarna för att forma strategierna och även tvärtom att värderingarna påverkar 

toppcheferna. På liknande sätt påverkas chefernas kommunikation med medarbetarna av 

värderingarna och normerna. Sharp och Zaidman (2010) gjorde en studie utifrån denna modell 

där de kom fram till att olika egenskaper gällande strategizing, bland annat kravet på 

informativ kommunikation och acceptans, är viktigt bland medarbetarna. 

 

 
Figur 2.1: Strategizing-triangeln (Jarzabkowski, 2005). 
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Jarzabkowski (2005) har i sin studie en aktivitetsbaserad synvinkel. Denna synvinkel placerar 

toppcheferna i centrum av detta samspel som omfattar aktiviteter och därför undersöker 

Jarzabkowskis (2005) studie aktiviteterna utifrån toppcheferna. Hur de refererar och använder 

olika verktyg för att skapa denna ström av aktiviteter är centralt i dennes studie. Detta behöver 

dock inte tyda på ett top-down-perspektiv gällande strategier, det kan även vara ett bottom-up-

perspektiv. I gruppen toppchefer ingår alla chefer från det översta lagret, och i modellen ser 

man inte till växelverkan som sker mellan dessa chefer (Denis et al., 2001). Istället ser man 

till hur gruppen interagerar med organisationen och hur de försöker forma en strategi. 

 

Det faller sig naturligt att toppcheferna behöver interagera med medarbetarna för att påverka 

skapandet av strategi i organisationen. Medarbetarna är en grupp som består av chefer och 

aktörer på en lägre nivå, till exempel mellanchefer och andra medarbetare (Jarzabkowski, 

2005). Gruppen är inte en enhetlig gemenskap utan består av olika aktörer som kan ha skilda 

intressen och meningar kring organisationens mål och verksamheten som bedrivs. Ju mer 

denna grupp skiljer sig åt, desto mer utmanas cheferna för att kunna samla dem kring en 

gemensam mening och mål. 

 

Förhållandet mellan toppcheferna och medarbetarna när det gäller strategi består i att skapa 

engagemang och stöd för en gemensam verksamhet (Denis et al., 2001). För toppcheferna är 

det viktigt att de får stöd internt inom organisationen för att kunna forma gemensamma mål 

för verksamheten. Processen avser inte en enkelriktad kommunikationsväg, utan kräver ett 

samspel mellan chefer och anställda där samtliga har ansvar för vad företaget presterar (Stone 

& Brush, 1996). Medarbetarna måste uppleva legitimitet i de strategier toppcheferna vill 

införa. De måste tycka att aktiviteten är viktig för både verksamheten och för dem själva. 

Aktiviteten och metoderna måste stämma överens med deras egna värderingar. Fungerar 

samspelet och kommunikationen på ett bra sätt finns det en gemensam bild av vilka 

handlingar som behöver genomföras och även hur de ska genomföras. Om chefen inte lyckas 

med denna kommunikation kan tolkningslegitimiteten minska vilket leder till att 

medarbetarna inte är engagerade i organisationen. För att medarbetarna ska vara engagerade i 

organisationen krävs att chefen lyckas tillgodose olika intressen och använda sig av 

strategizing-metoder för att påverka hur andra uppfattar strategin. 

2.2 Strategizing-metoder 
Vid strategizing använder sig toppcheferna av olika strategizing-metoder för att forma en 

strategi över tid (Jarzabkowski, 2005). Med strategizing-metoder menas organisationens 

administrativa och sociala normer och regler som påverkar utvecklingen av strategier. 

Metoderna begränsar och möjliggör kommunikation och samspelet mellan toppcheferna och 

medarbetarna. Detta förklaras av pil A i figur 2.1. Metoderna påverkar även medarbetarnas 

medverkan och motstånd gällande aktiviteten, pil B, och förser toppcheferna med medel för 

att skapa en aktivitet, pil C. De inre pilarna visar på hur olika metoder gällande strategizing 

tillsammans påverkar kommunikationen och interaktionen mellan toppcheferna, medarbetarna 

och strategin.   
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Jarzabkowski (2005) har utvecklat en matris med dessa strategizing-metoder, där de olika 

metoderna visar på olika nivåer av legitimitet. Enligt Suchman (1987) används legitimitet på 

ett strategiskt sätt av toppcheferna för att aktiviteten ska accepteras och för att det ska leda 

fram till önskad strategizing. Jarzabkowskis (2005) skiljer mellan tolkningslegitimitet och 

strukturell legitimitet. Strukturell legitimitet och tolkningslegitimitet leder till olika sorters 

inflytande över aktiviteten vilket illustreras i ramverket. 

 

Konceptet med tolkningslegitimitet är baserat på Weicks (1995) studie om meningsskapande. 

Tolkningslegitimitet avser de ramverk av värderingar som gör att individerna förstår vad som 

är viktigt och lämpligt i organisationen. Ramverket skapas genom interaktion mellan 

individerna (Giddens, 1984). Varje individ behöver inte ha samma tolkningar, men varje 

individ måste förstå vad som är ett acceptabelt beteende i sammanhanget (Weick & Roberts, 

1993). Tolkningslegitimitet leds ofta av de dominerande aktörerna i en organisation (Ranson 

et al., 1980). Att kunna få tolkningslegitimiteten att genomsyra hela organisationen är en 

uppgift för toppcheferna (Jarzabkowski, 2005). Tolkningslegitimitet måste ständigt 

rekonstrueras eftersom det finns olika intressen i en organisation mellan toppcheferna och 

övriga anställda. Ju större dessa skillnader är, desto mer kommer ramarna för värderingar vara 

öppna för tolkningar. Ramar som är mer öppna för tolkning kommer inte att hålla lika länge 

som de som utgör en snävare tolkning. De behöver alltså rekonstrueras oftare och därför 

måste nya gemensamma ramar upprättas ofta och detta sker genom interaktion. I en 

organisation där det finns stora skillnader i värderingar och intressen för företaget kommer det 

krävas mer interaktion för att bygga nya ramar och de ramar som byggs kommer sannolikt att 

vara mindre hållbara. 

 

Strukturell legitimitet handlar om den sociala ordningen som speglas i företagets rutiner, 

hierarkier och roller (Jarzabkowski, 2005). Värdet med strukturell legitimitet är att strategin 

har bäddats in en ström av aktiviteter i ett antal rutinmetoder som formaliserar mål, anger 

hierarkier, roller och ansvar för olika delar av verksamheten. Det blir en del av den formella 

strukturen i ett företag. Fokus flyttas från om en aktivitet ska genomföras till hur den ska 

genomföras. Aktiviteten blir tagen för given genom de administrativa rutinerna i 

verksamheten och man skapar en diagnostisk kontroll i organisationen eftersom det går att 

övervaka arbetet (Weber, 1978). Styrkan ligger i att toppcheferna inte längre behöver kämpa 

för att få aktiviteterna genomförda. När strukturell legitimitet finns behövs inte mycket 

engagemang från chefen. Legitimiteten har en stabilitet och en lång varaktighet för att de är 

inbäddade i den sociala ordningen i verksamheten (Lawrence et al, 2002). Om aktörerna i 

organisationen inte skulle vilja att strategin är legitimerad längre krävs det stor ansträngning 

för att få bort den (Weber, 1978). Detta beror på att det finns en stark strukturell förankring. 

 

Det finns fyra olika strategizing-metoder som chefer kan använda sig av för att påverka 

engagemanget för strategizing: förebyggande strategizing, procedurell strategizing, interaktiv 

strategizing och förenande strategizing (Jarzabkowski, 2005). Beroende på vilken 

strategizing-metod som används skapas olika sorters legitimitet vilket illustreras i figur 2.2. 

För att analysera dynamiken i verksamheten är det nödvändigt att förstå strategizing-

metoderna som chefer kan använda för att påverka engagemanget för strategin. Deras roll i 
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utformningen är viktig, men kan dock förbises eftersom de är gömda i de vardagliga 

uppgifterna som utgör en ström av aktiviteter. Det är dessa strategizing-metoder som nämnts 

som ligger till grund för arbetet och som avgör vilka resurser som behövs. Strategizing-

metoderna har stor betydelse för verksamheten, både genom dess egenskaper och dess 

användningsområden som kompetenta aktörer sätter dem i. Strategizing-metoderna beskriver 

hur kommunikationen går till i organisationen. 

 

 
 

Figur 2.2: Strategizing-matris (Jarzabkowski, 2005). 

 

2.2.1 Förebyggande strategizing (Pre-active strategizing) 

Enligt Jarzabkowski (2005) menar Johnson och Huff (1998) att den förebyggande metoden är 

aktiviteter som är relevanta för vissa i organisationen. I denna process används strategin oftast 

när det finns aktiviteter som har ett bottom-up perspektiv eller aktiviteter som bedrivs lite vid 

sidan av. Vid strategizing används inte formella metoder och de metoder som används är 

lämpade för aktiviteter som inte har godkänts på organisationsnivå. De kan också användas av 

toppcheferna för att stödja aktiviteter som är i ett mycket tidigt skede som annars kanske 

skulle vara en källa till organisatoriskt motstånd (Jarzabkowski, 2005). Om en aktivitet inte 

uppfattas som en del av den professionella identiteten av organisationen kan chefer välja att 

utöva försiktighet kring strategin och inte införa den i den dagliga verksamheten till en början. 

Över tid låter chefen strategin flyta in i verksamheten och på så sätt skapa tillräckligt mycket 

legitimitet för att den ska bli en del av organisationen. 

2.2.2 Procedurell strategizing (Procedural strategizing) 

Den procedurella metoden innebär att chefen använder sig av formella administrativa rutiner 

för att forma strategin (Jarzabkowski, 2005). Det kan vara till exempel upprättandet av planer, 

budget, resultatindikationer och översyn i verksamheten. Chefen behöver oftast inte lägga så 

mycket fokus på att utföra denna strategizing-metod. Anledningen till att använda sig av 

metoden är för att man vill skapa strukturell legitimitet kring en aktivitet. 
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Det finns problem med att använda sig av den procedurella metoden och det är strategisk drift 

(strategic drift) (Jarzabkowski, 2005). Det innebär att om en organisation har en inbäddad 

stark administrativ praxis flyttas fokus från själva verksamheten till de metoder som används. 

Aktiviteterna präglas mer av att uppnå målen efter de mått som utformats i strategin och inte 

efter de mer övergripande målsättningarna och syftet med verksamheten. 

 

All verksamhet kräver ett visst mått av strukturell legitimitet för att fungera och därför är 

denna metod nödvändig, men det är viktigt att ofta omarbeta den eftersom det leder till 

strategisk drift annars då fokus går från verksamheten till att följa praxis (Barley & Tolbert, 

1997). 

2.2.3 Interaktiv strategizing (Interactive strategizing) 

Den interaktiva metoden är en metod där cheferna och medarbetarna interagerar öga mot öga 

(Jarzabkowski, 2005). En interaktiv strategizing-metod kräver ett större engagemang från 

chefens sida än vad den procedurella strategizing-metoden gör. Den interaktiva metoden leder 

i huvudsak till en tolkningslegitimitet gällande aktiviteten som ska genomföras. För att forma 

verksamheten är tolkningslegitimitet ett kraftfullt verktyg (Weick & Roberts, 1993). 

Tolkningslegitimiteten uppstår genom att det skapas ett ramverk av gemensamma värderingar 

och normativa kontroller. De anställda är med och konstruerar ramverket och därför får de en 

ömsesidig förståelse för varandra och de finner en gemenskap. När detta ramverk utformas 

och värderingar konstrueras skapar man inte bara en värdering om vad som är legitimt utan 

också för vad som inte är legitimt (Jarzabkowski, 2005). 

 

Även om interaktiv metod möjliggör tolkningslegitimitet, är den varken stabil eller 

dominerande av den totala strömmen av aktiviteter i verksamheten (ibid). Att chefen behöver 

använda interaktiv metod tyder på att chefens auktoritet och makt är bräcklig och det behövs 

en interaktion för att påminna om dennes inflytande. Interaktiv metod kräver chefens 

kontinuerliga uppmärksamhet för att denna ska kunna forma verksamheten. 

 

Oftast är det denna metod som används när man går från förebyggande strategi och vill att 

strategin ska få mer legitimitet (ibid). När något har blivit alltför inbäddat i en organisation är 

denna metod också mest effektiv för att ändra detta. Den är också effektiv när en ny strategi 

ska införas. Nya aktiviteter möter ofta motstånd eftersom de kräver en förändring (Denis et 

al., 2001). Interaktiv metod fungerar inte särskilt bra att använda som ensam metod eftersom 

den ständigt behöver rekonstrueras (Jarzabkowski, 2005). Däremot är det en bra metod att 

använda för att först skapa legitimitet för en aktivitet och sedan gå över till någon annan 

metod som är mer hållbar. 

2.2.4 Förenande strategizing (Integrative strategizing) 

Den förenande metoden har både hög tolkningslegitimitet och hög strukturell legitimitet som 

vi även kan utläsa i figur 2.2 (Jarzabkowski, 2005). Genom att använda sig av fortlöpande 

interaktion öga mot öga, kan man skapa en kontinuerlig tolkningslegitimitet och samtidigt 

bädda in aktiviteterna i administrativa rutiner och på så vis skapa en strukturell legitimitet 

samtidigt. Ramverket som finns rekonstrueras regelbundet och det gör att man genom 
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aktiviteter som stävar efter att nå den grundläggande målsättning som finns. Den förenande 

metoden används oftast för att antingen stödja ett pågående förverkligande av befintlig 

verksamhet, för att förhindra strategisk drift eller för att genomföra en stegvis förändring i 

verksamheten genom regelbunden modifikation. Med en förenande metod befinner sig 

organisationen i ett mycket föränderligt tillstånd och där den finns använder sig företaget av 

ett samspel mellan strukturell legitimitet och tolkningslegitimitet. 

2.2.5 Sammanställning av strategizing-matris och strategizing-triangeln 

I figur 2.3 illustreras hur kommunikationen sker med de olika strategizing-metoderna 

(Jarzabkowski, 2005). Denna matris visar även vilken sorts legitimitet metoderna uppnår. 

Med den förebyggande strategizing-metoden sker inte mycket kommunikation kring 

aktiviteten över huvud taget då strategin är i ett tidigt stadium under utveckling och bedrivs 

lite på sidan av organisationen. Denna metod ger varken hög tolkningslegitimitet eller hög 

strukturell legitimitet. Med den procedurella strategizing-metoden sker det en kommunikation 

mellan toppcheferna och medarbetarna genom strategin eftersom den är inbäddad i de 

administrativa rutinerna. Denna metod ger en hög strukturell legitimitet. Med den interaktiva 

strategizing-metoden sker en interaktion öga mot öga mellan toppcheferna och medarbetarna. 

Detta leder till en hög tolkningslegitimitet. När både interaktion öga mot öga och att bädda in 

aktiviteten i de administrativa rutinerna används leder det till både hög tolkningslegitimitet 

och hög strukturell legitimitet och då sker interaktionen och kommunikationen som en 

triangulär samverkan mellan de olika elementen i triangeln.  

 
Figur 2.3: Sammanställning av strategizing-matris och strategizing-triangeln (Jarzabkowski, 2005). 
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2.3 Toppchefernas roll 

2.3.1 Förändringsagent 

Om det finns en förändringsagent som aktivt arbetar med förändringsarbetet är det större 

chans att det kommer att lyckas (Greiner, 1998). En förändringsagent skulle kunna vara en 

konsult eller en intern medarbetare. Anledningen till att det är framgångsrikt att använda sig 

av en agent är att den åskådliggör de metoder som använts för att problemen ska ha uppstått 

från början. Förändringsagenten hjälper företaget att lyfta fram nya metoder och verktyg de 

kan använda för att lösa problemen. När dessa nya metoder senare blir framgångsrika är det 

viktigt att företaget fortsätter använda dem och att det blir till en ny rutin. 

2.3.2 Engagemang 

Som tidigare nämnts är det cheferna som måste ta ansvar för CSR (Sharp & Zaidman, 2010). 

Även om företagen använder en konsult menar studier att toppchefernas roll är viktig 

(Borglund et al., 2010). Greiner (1998) menar också att det är viktigt att ledningen och 

närmaste chefer är engagerade i frågan och delaktiga i värderingen av metoderna. 

Toppchefernas medvetenhet kan antas vara en viktig förutsättning för att utveckla strategiskt 

CSR-arbete på sikt. Toppcheferna är en viktig aktör för att engagera personal och få igenom 

förändring i ett företag (Pfeffer & Sutton, 2001). Medlemmarna i företaget måste engageras, 

se problemen och fokusera på rätt saker för att kunna uppnå förbättring. Om man låter 

medarbetarna själva vara med och utveckla CSR-arbetet som ska ingå i det vanliga arbetet, 

finns det en större chans att de känner sig mer engagerade (de Maré et al., 2009). Detta bör då 

vidare leda till att CSR-arbetet får en större genomslagskraft. Om medarbetarna får 

möjligheten att medverka och påverka kan det öka intresset för CSR och på så sätt underlätta 

implementeringen. Pfeffer och Sutton (2001) menar även att kunskapshantering fungerar bäst 

när de som utvecklar kunskap är samma personer som lagrar den, förklarar den för andra och 

handleder den medan de försöker tillämpa kunskaperna. Toppcheferna måste även förstå, 

hantera och styra de processer som stämmer överens med vald affärsstrategi. De måste finnas 

vilka mått och processer som är viktiga för ett företags framgång.   

2.3.3 Påverkan på medarbetarna 

Ett uppmärksammat problem handlar om vad de åtgärder och strukturer som företag etablerar 

för att ta ansvar, har för påverkan på medarbetarna inom organisationen (Frostenson, 2007). 

Till stor del handlar det om att verksamheten ska bedrivas på ett mer ansvarsfullt sätt av 

organisationsmedlemmarna. Detta innebär en ökad förväntan på medarbetarna som nu måste 

förstå vad cheferna väljer att definiera som etiskt och ansvarsfullt. Detta kan då få följder som 

kan påverka möjligheten att implementera den syn på ansvar bland medarbetarna som 

cheferna avser att införa. 

2.4 Konsulter 
 

Som nämnts i inledningen tar många företag hjälp av CSR-konsulter för att deras CSR-arbete 

ska bli så bra som möjligt. Enligt Ribeiro (2001) kan idén om konsulttjänster ha många olika 

betydelser. Det brukar oftast innebära att en konsult förser en organisation med ett styrsystem. 

Konsulten behöver dock inte upptäcka något som kunden inte redan vet. Enligt Ribeiro (2004) 
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menar Keeble et al. (1991) att konsulttjänsten kan innebära en planerad åtgärd i ett företag 

med syftet att identifiera problem och ta fram tänkbara medel som är mest lämpliga för en 

lösning. För att optimera och effektivisera beslutsfattande i organisationen, måste konsulten 

studera organisationens miljö och dess resurser (Ribeiro, 2004). Konsultfirman måste 

fokusera arbetet på att hjälpa andra att hjälpa sig själva, och inte på att lösa deras problem. 

Konsulttjänsten är en grupp av aktiviteter som utförs för att hjälpa kunden att förstå 

händelserna av processen Ribeiro et al. (2002). Konsulterna hjälper företaget att förstå vad 

som händer runt omkring och lär dem, vilket leder till ökad förståelse av situationen och gör 

det möjligt för företaget att förbättra det som behöver förbättras så att de kan uppnå de mål 

som de siktar mot (Ribeiro, 2004). 

 

Enligt Ribeiro (2004) menar bland annat Sjoholt (1999) att konsulternas påverkan på företaget 

kan utvärderas på många olika sätt. Arbetet anpassas till själva problemet och processen 

handlar om hur man arbetar med dessa problem. Samarbetet mellan kunden och konsulten 

innebär att kundens erfarenhet och hur konsulten arbetar, är en viktig faktor när det gäller 

beslut och fortsatt utveckling av konsultens servicekvalitet (Ribeiro, 2004). Olika konsulter 

har olika arbetsstilar, kunskap och sätt att sköta relationen med deras kunder. 

Kvalitetsbedömningen är därför baserad på kundernas erfarenheter av att använda sig utav 

konsulter. Kunder och konsulter bryr sig lika mycket om kvaliteten av relationsprocessen som 

de gör om själva prestationerna. De huvudsakliga synpunkterna kring relationen är behovet av 

tillit, hög interaktionsnivå och gruppvisa metoder. 

 

Metrejean och Stocks (2011) menar att flera författare bland annat Willcocks och Sykes 

(2000) beskriver att bra konsulter vet hur de ska hantera flera uppgifter som organisationer 

inte vill eller kan hantera. Konsulter som kommer utifrån kan dessutom ta med sig ett nytt 

perspektiv in i företaget vilket kan leda till större framgång med implementeringen. Ko et al. 

(2005) menar att i relationen mellan konsulter och deras kunder är det viktigt att det finns en 

miljö som gör kommunikation möjligt. Att konsulten och kunden kan kommunicera 

regelbundet och fritt är viktigt för att kunskap ska kunna överföras fritt mellan dem (Ribeiro, 

2004). 

 

Företagets sociala ansvar måste uttryckas konkret i organisationen av reformgivaren, 

exempelvis ledningen (Frostenson, 2006). Konsultation av CSR kan leda till att arbetet saknar 

koppling till företaget och intern legitimitet. Medarbetarna kan känna motstånd och missnöje 

kring CSR-arbetet och det kan alltså leda till problem inom organisationen. Om företagen 

istället skulle låta medarbetarna bära ansvaret gällande CSR, finns det en högre chans att 

CSR-arbetet anpassas till företaget på ett bättre sätt. 

2.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 

Det huvudsakliga ämnet i hela studien är CSR. Sharp och Zaidman (2010) har definierat CSR 

som en aktivitet som är målinriktad och bestående över tid. Det är på samma sätt som 

Jarzabkowski (2005) har definierat den strategi som är i fokus i ramverket. Därför menar 

Sharp och Zaidman (2010) att det är passande att utgå ifrån Jarzabkowskis (2005) ramverk 
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vid strategizing av CSR. I denna studie har vi valt att definiera CSR som företagens 

ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar. CSR ses som de frivilliga handlingar, 

värderingar och arbetssätt ett företag uträttar utöver lagen. 

 

Genom kommunikation kan CSR-strategin integreras i organisationen. Hur denna 

kommunikation mellan toppcheferna, medarbetarna och strategin sker kan illustreras i 

strategizing-triangeln. Beroende på hur denna kommunikation går till går det att urskilja olika 

strategizing-metoder som visas i strategizing-matrisen. Företag kan använda sig av olika 

strategizing-metoder; förebyggande, procedurell, interaktiv, och förenenade strategizing, för 

att skapa legitimitet för en viss aktivitet, i det här fallet CSR. Med legitimitet menas rätten för 

en aktivitet att vara en del av organisationens profil och att vara något som ska eftersträvas i 

organisationen. Legitimiteten varierar beroende på hur kommunikationen sker och vilken 

strategizing-metod som används, vilket även det illustreras i strategizing-matrisen. 

Jarzabkowski (2005) menar att kommunikation och samspel spelar en stor roll för att öka 

medvetenheten och för att vidare etablera strategin i verksamheten, alltså legitimera CSR-

aktiviteterna. Strategizing kräver en dialog mellan de tre aktörerna i strategizing-triangeln; 

toppcheferna, medarbetarna och strategierna. 

 

Antingen kan toppcheferna välja att kommunicera med medarbetarna öga mot öga för att 

forma värderingar och på så sätt försöka att legitimera aktiviteten i verksamheten. Då 

påverkar toppcheferna och medarbetarna varandra och därefter är det medarbetarna som i sin 

tur påverkar strategin genom att de antingen accepterar dessa aktiviteter eller gör motstånd 

mot dem. När denna strategizing-metod används och CSR accepteras skapas hög 

tolkningslegitimitet i företaget, vilket går att se i strategizing-matrisen. 

 

Toppcheferna kan även välja att legitimera aktiviteten genom att bädda in den i de 

administrativa rutinerna. Då är det toppcheferna som påverkar strategin och strategin som i 

sin tur påverkar medarbetarna. När aktiviteten accepteras genom denna metoden skapas hög 

strukturell legitimitet i företaget. Om toppcheferna väljer att använda både interaktion och 

administrativa rutiner påverkas alla parter i en triangulär samverkan som går att se i 

strategizing-triangeln. 

 

För att öka chanserna till att en aktivitet blir legitimerad i verksamheten är det viktigt att 

ledningen tar ansvar för förändringsarbetet och involverar personal för att få igenom det 

(Borglund, 2010; Pfeffer & Sutton, 2001). Om medarbetarna involveras i förändringsarbetet 

är det större chans att intresset och engagemanget ökar (de Maré et al., 2009). Detta kan 

exempelvis ske genom att även låta medarbetarna ta ansvar och låta dem komma med egna 

initiativ till CSR-arbetet. 

 

Företag kan välja att använda sig av konsulter vid integrering av CSR-strategi i företaget. 

Även då är det viktigt att de bygger en bra relation med dem. I relationen mellan konsulter 

och deras kunder är det viktigt att det finns en miljö som gör samarbete och kommunikation 

möjligt. Exempelvis att det finns en hög interaktionsnivå där konsulten och kunden kan 

kommunicera regelbundet och utbyta kunskap (Ko et al., 2005; Ribeiro, 2004). 
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Utifrån sammanfattningen av den teoretiska referensramen har vi skapat en tabell som 

kommer att ligga till grund för resten av arbetet. Figur 2.5 visar centrala aspekter som 

kommer att vara i fokus vid insamling av det empiriska materialet och under analysen. Utifrån 

tabellen kommer vi att sammanställa det empiriska materialet för varje respondent en i taget, 

sedan summera vad vi kommer fram till av deras svar i tabellen. Detta kommer att ge oss en 

bättre översiktsbild över det empiriska materialet och kommer sedan göra det lättare för oss 

att summera vad de olika respondenterna sa. CSR har vi med som ett centralt begrepp för att 

se om de olika respondenterna har samma uppfattning som varandra och som oss. 

Kommunikationen mellan toppcheferna och medarbetarna ska klargöra vilken sorts 

strategizing som sker i företaget, om den sker öga mot öga eller genom administrativa 

metoder eller båda samt vilken strategizing-metod företaget landar i. Typ av legitimitet finns 

med för att vi vill fastställa om företaget har en tolkningslegitimitet eller en strukturell 

legitimitet. Kommunikationen mellan företaget och konsulterna ska leda oss till en förståelse 

för var i Jarzabkowskis (2005) strategizing-triangeln konsulterna kommer in. 

 

Centrala aspekter Empiri Analys 

CSR 

  

Kommunikation mellan toppcheferna och medarbetare  

  

Typ av legitimitet  

  

Toppchefernas roll 

  

Interaktionen mellan företaget och konsulter  

  

 

Figur 2.5: Tabell för analys av det empiriska materialet (Källa: Egen). 
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3. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet och avgörande val under studien. Exempelvis 

varför studien handlar om CSR, hur vi fick tag på våra respondenter och varför vi valde att 

genomföra personliga intervjuer med vissa och telefonintervjuer med andra. I avsnittet 

presenteras även en reflektion över tillvägagångssättet. 

 

 

3.1 Val av ämne 
 

Vi valde att skriva uppsatsen inom området organisation. Ett aktuellt ämne som har vuxit 

mycket på senaste tiden inom detta område är CSR. Företag har så pass stor påverkan i 

samhället och därför valde vi att skriva om CSR eftersom vi tycker att det är ett viktigt ämne. 

Vi insåg ganska snabbt att det fanns många studier kring CSR. Därför bestämde vi oss i början 

av studien för att även göra en kort intervju via telefon med två företag, som önskade vara 

anonyma, för att se var problematiken kan ligga när det gäller CSR-arbetet i organisationer. 

Dessa intervjuer användes inte som empiri utan de användes till inledningen för att kunna 

problematisera kring ämnet bättre. Utifrån problematiseringen hittade vi ett område som inte 

var särskilt utforskat. Vi fann ett ramverk av Jarzabkowski (2005) som beskriver 

kommunikationen och samspelet mellan toppcheferna, medarbetare och strategin. Utifrån 

detta tyckte vi att det därför vore en intressant aspekt att studera hur detta samspel ser ut när 

en extern aktör som en konsult kommer in vid strategizing av CSR och vi bestämde oss för att 

utforska det området vidare. Våra frågeställningar ämnar alltså att beskriva och generera 

kunskap om strategizing med en extern aktör i företaget. Att vi valde att studera ett företag 

med konsulter utifrån Jarzabkowskis (2005) ramverk var för att vi ville smalna av 

problematiseringen till någonting smalare än att bara studera hur CSR-arbetet går till med 

konsulter. Det är viktigt enligt Silverman (2011) att smalna av sitt problem till ett mindre 

problem, eftersom det är viktigare att kunna säga mycket om lite istället för lite om mycket. 

 

3.2 Datainsamling 
 

Under studien söktes information som vetenskapliga artiklar och annan litteratur från Örebro 

universitets bibliotek. Vi använde oss av databasen Summon samt Google Scholar. Områdena 

handlade om CSR, arbetet med konsulter, strategier och Jarzabkowskis (2005) studie om 

strategizing. När vi valde artiklar valde vi att behandla artiklar som är vetenskapligt granskade 

och artiklar vi såg i många andra studier eftersom det gjorde dem mer trovärdiga. Utöver detta 

gick vi också in på olika konsultföretags hemsidor för att se hur de arbetar och för att se vilka 

sorters företag de arbetar med. Vi samlade sedan in data genom att genomföra egna intervjuer 
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med respondenter vilket kommer redogöras för senare. Dessa data kallas enligt Bryman och 

Bell (2005) primärdata. 

 

3.3 Undersökningsdesign 
 

Som undersökningsdesign valde vi att genomföra en djupare studie på ett enda företag där vi 

fokuserade mycket på detaljer, detta definieras enligt Bryman och Bell (2005) som en 

fallstudie. Anledningen till att vi valde att studera endast ett företag beror på att vi vill kunna 

nå djupare inom detta ämne, istället för att studera flera företag och endast skrapa på ytan. Vår 

tanke var att få en förståelse om strategizing av CSR med konsulter i företaget. Vi har alltså 

valt att inte fokusera på siffror utan fokuserat mer djupgående på vad respondenterna har att 

säga och försöka tolka och förstå den sociala verkligheten som aktörerna verkar i. Enligt 

Bryman och Bell (2005) betyder detta att vi genomförde en kvalitativ undersökning. En 

kvalitativ undersökning passar bra när man vill studera vardagliga beteenden (Silverman, 

2011). 

 

För att få reda på vad ledningen, samordnarna, medarbetarna och konsulten hade att berätta 

om strategizing valde vi att genomföra längre och mer ingående intervjuer med dem. Bryman 

och Bell (2005) ger några anledningar till varför intervjuer är bra i jämförelse med enkäter. 

Med intervjuer hade vi möjlighet att ställa följdfrågor, det fanns utrymme för oss att 

omformulera eller förtydliga frågor om respondenten inte förstod vad som menades. Med 

intervjuer är det dessutom lättare att be respondenten vara mer berättande om denne får 

uttrycka sig muntligt (Bryman & Bell, 2005). Om långa svar måste ges skriftligt finns det risk 

för att respondenten tröttnar på att skriva och håller sig till kortare svar. I och med att vi hade 

ungefär en timmes intervjutid kunde vi skapa ett intervjulandskap som präglades av 

samtalsform. Vi hade mer ingående intervjuer och detta ledde till att respondenterna kunde 

känna sig mer bekväma och avslappnade. 

3.4 Val av respondenter 
 

För att genomföra vår studie började vi söka efter företag som använder sig av konsulter i 

deras CSR-arbete och som ville dela med sig av sina åsikter, erfarenheter och tankar kring 

detta arbete. Vi kom snabbt fram till att det enklaste sättet att få tag i ett företag som vi visste 

hade konsulter var genom de olika konsultföretagen som är specialiserade inom CSR. Utifrån 

deras hemsidor där vi kunde se exempel på deras kunder, började vi kontakta dessa kunder 

både via e-post och telefon där vi presenterade oss själva och studien samt frågade om de 

kunde tänka sig att ställa upp på intervjuer. Vi valde e-post som kontaktväg då vi ansåg det 

som smidigast och minst tidskrävande jämfört med att ringa till företag. Med e-post kunde vi 

kontakta flera företag på en gång och alla kunde få likvärdig information. De företag som vi 

inte hittade en e-postadress till löste vi genom att ta kontakt via telefon och såg till att även de 

fick likvärdig information. 

 



22 

 

Vi upptäckte ganska tidigt att det förmodligen inte skulle bli så lätt att få tag i ett företag som 

ville delta i studien. Av de svar vi fick in i början svarade företagen att de inte trodde att de 

var lämpliga för vår studie då det exempelvis var ett nystartat projekt, att projektet ägde rum 

en tid tillbaka eller att arbetet med konsulter var begränsat. Vi bestämde oss därför för att höra 

av oss till fler företag och utgick från en rapport av Sustainable Brand Index där de rankat 242 

företag i Sverige 2014 som arbetat med frågor inom detta område. Av dessa 242 företag 

skickade vi e-post till några företag vi ansåg vara intressanta för studien. Vi presenterade oss 

själva, studien och frågade om de använde sig av konsulter och om de i så fall skulle kunna 

tänka sig att ställa upp. De svar som vi fick då var mestadels negativa då företagen svarade att 

de tyvärr inte använde sig av konsulter eller inte hade tid. 

 

Fallföretaget i studien var ett företag som använde sig av konsulter för att få hjälp med CSR-

arbetet. Företaget passade alltså bra in på de kriterier vi hade när det gällde fallföretag och 

valde att tacka ja till vår förfrågan och ville delta i studien. Företaget har valt att vara 

anonyma i studien och det är ett multinationellt företag. De har stor produktion runt om i 

världen och även mycket forskning, med ett svenskt huvudkontor i Stockholm. Det var en 

person i ledningen vi kom i kontakt med från början. I och med att vi ville ha fler intervjuer 

samt intervjuer på olika nivåer i organisationen för att kunna se om CSR-strategin genomsyrar 

företaget, fick vi sedan namn och kontaktuppgifter till  andra i organisationen samt företagets 

konsulter som skulle kunna vara intressanta för studien. Dessa kontaktuppgifter fick vi av 

personen i ledningen som vi hade den första kontakten med. Vi kontaktade dem via e-post och 

telefon och de ville också ställa upp i studien. Enligt Bryman och Bell (2005) är detta ett 

bekvämlighetsurval då vi valde ett företag utifrån de som var villiga att delta under de givna 

förutsättningarna. 

3.5 Presentation av respondenter 
 

De personer vi intervjuade arbetar på olika nivåer inom företaget. Anledningen till att vi ville 

ha respondenter på olika nivåer i organisationen var som sagt för att vi ville se om CSR-

strategin genomsyrar hela företaget. Eftersom vi utgår från strategizing-triangeln så ville vi 

även ha respondenter som täckte in hörnen i denna triangel det vill säga respondenter som 

tillhör både gruppen toppchefer och medarbetare. En respondent arbetar i koncernledningen 

och är CSR-ansvarig. Denna person kommer i studien att representera ledningen och kommer 

att refereras till som ledningen eller CSR-ansvarig i ledningen. Tre andra respondenter har 

hand om CSR-frågor på en nivå under ledningen, dem har vi valt att kalla för samordnare i 

studien. Vi valde att kalla dem samordnare eftersom det var ett ord ledningen använde för 

dem. Två respondenter i studien är anställda längre ner i organisationen och är inte direkt 

involverade eller ansvariga för CSR-arbetet, i arbetet kallar vi dem för medarbetare eller 

anställda. Vi hade även intervjuer med två konsulter som arbetar med CSR-frågorna 

tillsammans med fallföretaget. Detta för att höra deras erfarenheter av att komma in i företaget 

som externa aktörer och hur interaktionen med företaget ser ut. Konsulterna sitter i Stockholm 

och det gör även ledningen tillsammans med samordnare 1 och samordnare 2. Samordnare 3 

sitter utomlands tillsammans med medarbetare 2. Medarbetare 1 sitter i en annan del av 

landet. 
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3.6 Utformning av intervjuguide 
 

Innan vi genomförde intervjuerna med respondenterna utformade vi intervjuguider (se Bilaga 

1-3) som fungerade som en utgångspunkt vid intervjuerna med respondenterna. Vi utformade 

en intervjuguide till respondenterna i fallföretaget (se Bilaga 1) som vi även översatte till 

engelska eftersom två av respondenterna inte talade svenska och arbetar på fallföretagets 

dotterbolag i Frankrike. (se Bilaga 2). Sedan utformade vi en intervjuguide till 

konsultföretaget (se Bilaga 3) vi valde att ha en separat intervjuguide till dem men med 

samma teman som i den till fallföretaget. När vi formulerade frågorna utgick vi ifrån de 

centrala aspekterna som presenteras i tabellen i sluetet av referensramen. Utifrån dessa 

aspekter kunde vi bryta ut några ord som kom att fungera som nyckelord vid utformningen av 

intervjuguiden. Dessa ord är CSR, kommunikation, legitimitet, toppchefernas roll och 

konsulter. 

 

Ur nyckelordet CSR valde vi att be respondenten beskriva vad CSR är för dem och hur de ser 

på sitt CSR-arbete, både konsulterna och respondenterna i företaget. Anledningen till detta är 

för att få reda på hur de olika respondenterna definierar CSR så att inte deras och våra 

uppfattningar hade en betydande skillnad. Vi skulle kunna upptäcka och reda ut eventuella 

missförstånd eller olika definitioner kring begreppet i tid. Vi ville även få en klar bild över hur 

arbetet går till och hur respondenten upplever arbetet. På så sätt skulle vi också kunna 

analysera svaren på ett bättre sätt då vi har mer information att utgå ifrån. 

 

I referensramen presenterar vi Jarzabkowskis ramverk som handlar mycket om 

kommunikation. Tanken med att ställa frågor om interaktion och kommunikationen var att vi 

ville få reda på hur pass bra CSR är kommunicerat, exempelvis ut till medarbetarna, när det 

finns externa aktörer med i företaget. Detta kommer ge oss svar på hur pass bra CSR 

genomsyrar organisationen. Om kommunikationen sker på ett bra sätt borde vi se att 

medarbetarna är involverade och vet vad CSR-arbetet handlar om. Även detta bidrar till att se 

hur kommunikationen mellan kundföretaget och konsulterna ser ut.   

 

Vi ville få reda på om CSR är legitimerat i verksamheten och ett nyckelord är därför 

legitimitet. Vi valde att ha med det för att få reda på hur företaget verkligen går tillväga när de 

ska genomföra aktiviteter inom CSR. Även för att få reda på vilken metod de använder sig av 

för att legitimera en aktivitet i verksamheten och för att få reda på ytterligare hur 

kommunikationen sker, vem som är drivande och om medarbetarna är involverade i själva 

arbetet. Vi är medvetna om att det är svårt att fråga en respondent om legitimitet. Dels för att 

de kanske inte vet vad ordet innebär och dels för att de är subjektiva och inte kan se på sig 

själva och organisationen på ett objektivt sätt. Därför valde vi att operationalisera begreppet 

och kom fram till frågor om konflikter, vad de tycker om CSR och så vidare. 

 

Vi formulerade två frågor om strategizing-metoder till kundföretaget, men inte till 

konsultföretaget, och endast för ledningen och samordnarna i kundföretaget. Vi ville att 

respondenterna från kundföretaget skulle välja vilken strategizing-metod som stämmer bäst 

överens med deras arbete och deras sätt att legitimera en aktivitet i verksamheten. Svaret på 
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frågan anser vi kännetecknar hur kommunikationen med medarbetarna i företaget går till och 

även vem som har hand om kommunikationen med medarbetarna. Anledningen till att vi 

valde att utgå från alternativfrågor är för att se vilken av de fyra strategizing-metoderna 

företagets sätt att arbeta på liknar mest. Vi har inte operationaliserat begreppen särskilt mycket 

när vi formulerat dessa frågor och det är ett medvetet val eftersom vi ville ha en fråga som är 

mer objektiv där svaren inte behöver tolkas särskilt mycket utan som svarar för sig självt. Om 

respondenterna svarar att det är alternativ två som de använder sig av till exempel kommer vi 

veta att de anser att de använder sig av den procedurella metoden. Sedan kommer hela studien 

inte att baseras på dessa svar utan kommer att jämföras med resten av informationen som 

intervjuarna gav för att säkerställa att svaren är korrekta. Anledningen till att vi valde att inte 

fråga medarbetarna om detta beror på att det inte är självklart att medarbetarna är medvetna 

om CSR-arbetet eller hur man i företaget försöker legitimera CSR-aktiviteterna. 

 

Vi utformade frågor kring toppchefernas roll genom frågor om vem som är drivande i 

processen och var de finner inspiration ifrån samt hur de presenterar aktiviteterna för 

medarbetarna och vem det är som gör det. Dessa frågor hade vi med för att få reda på vem det 

är som kommunicerar ur CSR och vem är driver arbetet. 

 

Utifrån nyckelordet konsulter ställde vi frågor för att ta reda på vilket syfte företaget har med 

konsulterna, vad de vill ha ut av att ha anlitat konsulter, hur interaktionen och 

kommunikationen ser ut, vad konsulterna gör och vilken roll de har. Vi ville även ta reda vilka 

skillnader det finns mellan att använda sig av konsulter och att inte göra det. Syftet var att 

kunna förstå och kartlägga var i samspelet och strategizing-triangeln konsulterna kommer in. 

3.7 Genomförande av intervjuer 
 

Vi genomförde intervjuerna med ett företag som använder sig av CSR-konsulter och även 

med de konsulter de använt sig av. Vi valde att börja med åtta respondenter då vi trodde att 

detta antal skulle ge oss tillräckligt med data för att svara på vår frågeställning. Vi hade dock 

möjlighet att intervjua fler respondenter om vi inte kände att vi hade uppnått empirisk mättnad 

efter åtta intervjuer. Silverman (2011) menar att det är viktigt att ha rätt mängd data så att man 

inte lägger dyrbar tid på att samla in och hantera för mycket data än vad som är rimligt för 

studien. Efter intervjuerna kände vi att åtta intervjuer räckte eftersom respondenterna svarade 

ungefär likadant och det inte kom fram någonting nytt under intervjuerna.  

 

Fem av dessa respondenter hade vi en personlig intervju med, alltså intervjuer öga mot öga, 

då vi åkte till deras kontor i Stockholm för att intervjua dem. Detta var respondenten i 

ledningen, samordnare 1 och 2 samt båda konsulterna. De resterande tre respondenterna, 

medarbetare 1 och 2 samt samordnare 3 hade vi telefonintervjuer med eftersom det 

geografiska avståndet försvårade det för oss att träffa dem personligen. Vi hade inte möjlighet 

att genomföra alla intervjuer genom ett personligt möte då några respondenter satt utomlands 

och en på för stort geografiskt avstånd inom Sverige. Vi saknade helt enkelt resurser för att 

kunna träffa alla respondenter personligen. Telefonintervju var då en bra lösning eftersom vi 

fortfarande hörde varandra och respondenten hade möjlighet att fråga om det var något denne 
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inte förstod. Trots att personliga intervjuer ger en mer personlig kontakt, ansåg vi att det inte 

skulle påverka studien märkvärt att vi inte såg personen vi pratade med då studien inte 

inkluderade exempelvis starka åsikter eller attityder. Vi tyckte inte att det var särskilt viktigt 

att vi skulle observera eller analysera kroppsspråk, ansiktsuttryck, miljön och liknande. 

 

När vi gjorde intervjuerna genomförde vi dem med båda författarna närvarande. Båda turades 

om att ställa frågor samtidigt som den andra även kunde flika in med frågor eller komma med 

följdfrågor under tiden om det behövdes för att få komplettering på någon fråga. Vi spelade in 

intervjuerna så att vi inte skulle missa något som sades och för att vi skulle ha stöd att kunna 

gå tillbaka till vid behov. Om vi skulle behöva komplettera det vi skrivit i empirin skulle vi 

alltså ha möjlighet att gå tillbaka till ljudinspelningen senare. Ifall tekniken inte skulle fungera 

hade vi även två olika typer av inspelningsapparater för säkerhetsskull. Vi valde att börja 

inspelningen efter att vi fått respondentens godkännande och sedan småpratade vi lite innan vi 

började ställa frågorna. Detta gjorde vi för att respondenten inte skulle ha kvar tankarna kring 

ljudinspelningen och på sätt kanske bli nervös. 

 

Huvudsakligen använde vi oss av nyckelorden i intervjuguiden, som vi diskuterade och förde 

intervjuerna kring, detta för att avdramatisera intervjusituationen. Med avdramatisera menar 

vi att intervjun skulle vara mer likt ett naturligt samtal än en planerad frågestund. Detta för att 

respondenten skulle känna sig mer säker och kunna ge ett svar som stämde överens med 

verkligheten. Under intervjun utgick vi från frågorna till varje nyckelord i intervjuguiden, 

men kunde även ställa andra frågor under intervjuernas gång vid behov. Vi använde oss av 

frågorna i intervjuguiden mer som stöd istället för att vara helt låsta till dem, vilket Bryman 

och Bell (2005) benämner som semi-strukturerade intervjuer. På detta sätt kunde vi skapa en 

miljö som var avspänd och respondenterna fick utrymme till att berätta om deras syn på 

området. 

3.8 Empiri- och analysmetod 
 

Efter att ha genomfört intervjuerna gick vi tillbaka till ljudinspelningarna och påbörjade 

transkriberingen. Vi transkriberade vad varje respondentsadevar för sig vid varje fråga. 

Materialet transkriberades snarast möjligt efter att intervjuerna hade genomförts. I den här 

studien innebär det ett tidsintervall från dagen efter intervjun tills en vecka efter intervjun. 

Efter att ha transkriberat intervjuerna satt vi tillsammans och diskuterade vad de olika 

respondenterna sade och sammanställde därefter det vi tyckte var det viktigaste. Vi utgick från 

tabellen vi utformade i referensramen (se Bilaga 4). Vi fyllde i vad de olika respondenterna 

sade utifrån de centrala aspekter vi identifierade i referensramen. Vi synliggjorde vad varje 

respondent sade genom att varje respondent redovisas i en egen kolumn. Sedan gjorde vi en 

sammanställning på vad alla sagt i tabellen. Tabellen har vi sedan utgått ifrån när vi har 

analyserat det empiriska materialet. Det har gett oss en bättre översikt över vad alla 

respondenter sade under intervjuerna. Vi kunde lättare se vad som skilde dem åt och vad de 

hade gemensamt. Vi har även sammanställt detta till ett empiriavsnitt i flytande text där vi 

redogör för vad de olika respondenterna berättar lite mer ingående. I detta avsnitt lyfter vi 

även fram vissa viktiga citat som vi vill framhäva. Vi valde att ange hur vi numrerade 
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samordnarna, medarbetarna och konsulterna. Detta för att det ska bli lättare att hålla reda på 

vad var och en sade under intervjuerna. I och med att man ser vem som säger vad är det 

lättare att följa och risken för förvirring eller frågor minskar. Utan numrering hade läsaren 

kunnat fundera kring motsägelse hos respondenternas svar och det hade inte varit lätt att 

förstå att det kan handla om att exempelvis två personer svarar olika. 

 

I analysavsnittet delade vi upp avsnitten på samma sätt som tidigare i arbetet, det vill säga 

efter de centrala aspekterna i tabellen. Vi kopplade den teori som presenterades i 

referensramen med det som respondenterna svarade under intervjuerna, för att sedan 

analysera mer om detta. Till skillnad från empiriavsnittet valde vi här att inte skilja på de olika 

respondenterna inom varje grupp. Detta eftersom det redan står i empirin vem som har sagt 

vad, så om läsaren blir osäker på det kan den återvända till empiriavsnittet och ta reda på det 

genom att läsa där. Vi anser det även lättare att följa med i texten och att det flyter på mer utan 

en numrering på respondenterna. När empirin har presenterats i analysavsnittet har vi valt att 

lägga upp det som en flytande text med respondenternas egna ord. Allt som sades under 

intervjuerna är dock inte med då texten är redigerad vilket förklarats tidigare. 

 

Vi valde att ge en sammanställning av empirin i ett eget avsnitt och sedan analysera i avsnittet 

efter. Anledningen till att vi väljer att dela upp dessa två avsnitt är för att det ska vara tydligt 

vad det är som kommer från respondenterna och vad som kommer från teorin. Att vi valde att 

inte skriva empiri och analys i samma avsnitt utan valde att dela upp det, kan leda till att 

uppsatsen i analysen uppfattas som något upprepande eftersom många saker redan har tagits 

upp i föregående avsnitt. Vi vägde dock denna nackdel emot risken att det hade blivit rörigt 

om vi inte hade delat upp dem. På detta sätt behöver inte ordningsföljden vara precis som i 

intervjuerna. Om vi ville analysera kring något som tas upp senare som empiri hade det blivit 

försvårat, i det här fallet behöver vi inte ta hänsyn till att något kanske ännu inte har nämnts 

då hela empirin redan är presenterad. 

3.9 Trovärdighet 
 

Bryman och Bell (2005) menar att man kan göra flera beskrivningar av den sociala 

verkligheten och därför spelar tydlighet en stor roll när det gäller tillförlitlighet. 

Trovärdigheten i beskrivningen avgör hur pass acceptabel läsaren anser att studien är. Därför 

har vi efter sammanställning av empirin låtit respondenterna kontrollera att vi har uppfattat 

deras berättelser på ett korrekt sätt. Bryman och Bell (2005) menar att detta ofta kallas för 

respondentvalidering. Vi har varit i kontakt med företaget hela tiden under studiens gång och 

om det varit något som vi har behövt fått förtydligat efter intervjuerna har vi fått det av 

respondenterna. Respondenterna har även vetat vad studien handlat om hela tiden, vilket har 

lett till att de berättat om saker som är relevanta för studien under intervjuerna. Vi förklarade 

vad studien skulle handla om redan vid första kontakten med respondenten och även vid 

själva intervjutillfället när frågorna ställdes. För att studien ska kunna vara trovärdig krävs det 

också någon form av överförbarhet. Detta får man enligt Bryman och Bell (2005) genom att 

ge fylliga redogörelser av detaljerna i en situation. Läsaren måste få något som liknar en 

databas för att de ska kunna bedöma om de kan överföra resultaten till en annan situation. Vi 
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har beskrivit vårt tillvägagångssätt genom hela studien, den teori vi har utgått i från, 

intervjuguiderna i bilagan visar vad vi har utgått ifrån under intervjuerna samt 

respondenternas roller och vilken typ av organisation det är. Detta gör att överförbarheten 

ökar eftersom läsarna då får reda på detta och själva kan bedöma om det är möjligt att 

överföra någon del av studien till en annan situation. Eftersom vi redogör för att innehåll och 

hela processen ökar detta också pålitligheten i studien. 

 

3.10 Etiska aspekter 
 

I studien har vi hela tiden haft etiska aspekter i åtanke, som att vara ärliga mot respondenterna 

och informera dem om vad studien handlar om och hur deras berättelser kommer att 

användas. Respondenterna har även fått se materialet som kommer att användas i studien och 

godkänt det innan studien publiceras. Vi bad dessutom alltid om respondentens godkännande 

innan vi startade ljudinspelningen under intervjun. Vi har hållit alla respondenter och även 

företaget anonyma för att det inte ska gå att spåra vilka som har deltagit i vår studie. Denna 

åtgärd vidtogs för att de själva ville och för att skydda deras identitet. Alla respondenter har 

deltagit frivilligt i studien och var medvetna om att de kunde avbryta intervjun när som helst 

om de inte ville fortsätta. Materialet som inte publiceras i studien är konfidentiellt, och endast 

författarna har tillåtelse att studera det. Dessa etiska riktlinjer har vi följt enligt Silverman 

(2011). 

3.11 Metodreflektion 
 

I efterhand reflekterade vi kring vad vi kunde gjort annorlunda i studien och kom då fram till 

att ämnet konsulter kanske inte var ett optimalt ämne för en uppsats i och med att vi hade 

stora problem med att hitta ett företag som ville ställa upp i studien. Vi har nu i efterhand 

förstått att om ett företag tar in konsulter är det ingenting de vill att samhället ska veta i och 

med att det betyder att de saknar kompetensen själva inom företaget. Det skulle kunna ge en 

negativ bild av dem. Detta märkte vi genom att flera företag som vi visste använder sig av 

konsulter nekade till det när vi frågade dem. Silverman (2011) menar att man ska se till att det 

är lätt att samla in den data man behöver för sin studie och vi gjorde det helt enkelt för svårt 

för oss att samla in data eftersom vi valde en känslig fråga. Dock kunde vi genomföra studien 

som vi hade tänkt men att hitta respondenter som ville ställa upp var mycket tidskrävande. 

 

Självklart finns det även en risk att respondenterna inte svarar sanningsenligt eftersom de vill 

att företaget ska framstå som ett bra företag, speciellt när det gäller respondenten från 

ledningen, samordnarna som är insatta i företagets CSR-arbete och även konsulterna. 

Möjligheten finns att dessa respondenter vill göra reklam för sitt företag och deras CSR-arbete 

och att de inte håller sig helt till sanningen. Vi har därför sagt att de får vara anonyma för att 

minska denna risk, dock tar inte detta bort risken helt. Vi upplevde det inte som att 

respondenterna i denna studie försökte försköna bilden av deras CSR-arbete och företaget. De 

delade med sig av sina erfarenheter, vad de upplevde som svårt och uppgav vad de behövde 

förbättra i företaget gällande exempelvis kommunikationen. 
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När vi översatte frågorna i intervjuguiden till engelska var vi medvetna om att betydelsen 

kanske ändades. Även under intervjuerna som hölls på engelska kan det finnas risk för att 

misstolkningar har skett. Eftersom engelska varken är vårt eller respondenternas modersmål 

finns större risk att misstolkningar och språksvårigheter har uppstått utan att det är någon vi 

märkt av och kunnat åtgärda. 

 

Det empiriska avsnittet är som sagt bearbetad samt selekterad utifrån vad vi upplevt som 

relevant för studien. Vårt eget omdöme kan alltså ha påverkan studien. Detta har dock varit ett 

omedvetet handlande och det är en problematik som är ofta förekommande i denna typ av 

studier. Ställningstaganden tas per automatik och är något som är svårt att undvika. Under 

studien har vi dock hållit argumentationer kring våra ställningstaganden och val. 

Respondenterna i studien har även kontrollerat att det vi tar upp har uppfattats som rätt. 

 

I efterhand hade det även varit intressant att ha med en respondent som representerar 

ledningen i det utländska kontoret. Med denna respondent hade vi även kunnat studera mer 

om samspelet i denna organisation som är placerad utomlands samt hur denna chef har för roll 

när det gäller att involvera medarbetarna. Det hade varit intressant att jämföra denna chef med 

respondenten som sitter med i koncernledningen i Sverige och se hur de arbetar och uppfattar 

strategizing av CSR. I denna studie intervjuades respondenter från ett annat land utöver 

Sverige vilket ledde till att dessa respondenters svar jämfördes med de svenska 

respondenterna och vi fann skillnader. Om vi i studien hade haft respondenter i flera länder 

hade vi kunnat jämföra om erfarenheterna av strategizing av CSR var annorlunda även där. Vi 

hade kunnat se om det var det svenska strategizing-sättet stack ut från de övriga eller om det 

var tvärtom. 
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4. Empiri 
 

I detta avsnitt presenteras den empiri som samlades in under intervjuerna. Avsnittet är 

uppdelat i de centrala begrepp vi använt oss av tidigare; CSR, kommunikation, legitimitet, 

toppchefernas roll och konsulter. Den insamlade empirin presenteras som en sammanställning 

med respondenternas egna ord och meningsbyggnader i mer eller mindre redigerad och 

berättande form.   
 

 

Fallföretaget är ett multinationellt företag som arbetar med produktion och forskning. 

Företaget har många olika kontor varav huvudkontoret ligger i Sverige. Respondenterna 

består av fyra kategorier; ledningen, samordnare, medarbetare och konsulter. Respondenten 

från ledningen är en del av koncernledningen och arbetar även som CSR-ansvarig och 

tillverkningschef. Då denna respondent känner att den inte kan arbeta med CSR-aktiviteterna 

fullt ut finns det även samordnare som sitter högt upp i organisationen, på nivån under 

ledningen, och arbetar med CSR på heltid. På samma huvudkontor i Stockholm sitter två 

samordnare, samordnare 1 och 2, varav Samordnare 1 är den som brukar hålla i CSR-

projekten. En tredje CSR-samordnare, samordnare 3, sitter i kontoret i Frankrike. I den tredje 

kategorin har vi två medarbetare. Medarbetare 1 arbetar på ett kontor i en annan ort i Sverige 

och arbetar som ekonomiassistent. Medarbetare 2 arbetar i kontoret som ligger i Frankrike. 

Denna medarbetare arbetar som produktionsmedarbetare. Varken medarbetare 1 eller 2 arbetar 

med CSR som huvudsakliga uppgifter. Två av respondenterna är även konsulter 

specialiserade inom CSR arbetande i Stockholm. 

4.1 CSR 

4.1.1 Ledningen 

Ledningen menar att CSR blir viktigare och viktigare. Företaget har successivt utvecklat deras 

CSR-arbete under de senaste åtta åren. Arbetet började med miljöfrågor som har blivit en stor 

del av CSR-arbetet. Senare infördes även en Code of Conduct (uppförandekod), vilket är 

interna etiska regler de har i organisationen. Dessa regler handlar mer om den sociala 

aspekten. Företaget har haft Business Conduct Guidelines (affärsetiska riktlinjer) på plats 

sedan 2008. Dessa riktlinjer har successivt utvecklats och handlar om hur företaget gör 

affärer, vilka krav som ställs på leverantörer och så vidare. 

 

Runt 2006-2007 var de år då företaget för första gången skrev ett kapitel i årsredovisningen 

som handlade om just företagets ansvar. Det kapitlet har kommit att omfatta sex olika CSR-

områden; miljö, etik, medarbetare, patientsäkerhet, samhällsengagemang, och 

arbetsleverantörer. Det är de områdena företaget arbetar med gällande CSR-frågor i dagsläget 

och arbetet inom respektive område har utvecklats steg för steg. Deras prioritet idag vad gäller 

CSR-arbetet är leverantörsledet och CSR-faktorer hos deras leverantörer, fortsatt utveckling 
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av miljöarbetet och att minska miljöpåverkan samt att vidareutveckla de etiska reglerna 

framförallt när det gäller utbildning och implementering. 

 

Långsiktigt är målsättningen för företaget att de ska få en så pass heltäckande bild som 

möjligt utav deras påverkan och vad som kan göras. Idag vet de att de inte kan göra vissa 

saker, exempelvis kan de inte följa upp allting när det gäller deras miljöpåverkan. De har 

väldigt mycket produktion och den kan de inte mäta hur all påverkan  sker idag, så där vill de 

hitta en modell för att kunna göra det. Likadant på transportsidan har de inte heller modeller 

och metoder för att mäta allting. De vill bli mer proaktiva kring arbetet när det gäller etik och 

affärsfel. Dock befarar de att det är en svårighet inom deras organisation eftersom de på 

senare år börjat etablera sig i länder där det är svårare att se saker ur ett CSR perspektiv. Ett 

till mål i den långsiktiga målsättningen om att få en heltäckande bild av företagets påverkan, 

handlar om självbedömningen hos leverantörer. Detta för att försäkra sig om transparens och 

vidare förståelse av deras system, processer och verifiering av överensstämmelse med 

leverantörers Code of Conduct. 

4.1.2 Samordnare 

 

Samordnare 1 

CSR är integrerat i verksamheten i och med att företaget inte arbetar med CSR-aktiviteter som 

ligger utanför deras verksamhet. De försöker istället se till att verksamheten som drivs är så 

etisk och miljövänlig som möjligt. De arbetar med de processer som kan skada samhället och 

som sker i företaget på grund av deras verksamhet. Därför blir CSR en central fråga i alla 

situationer. Det berättas om att företaget har tittat på hur de bäst bidrar till en 

hållbarutveckling och då gäller det så klart att se till att ställa om så fort som möjligt till ett 

mer hållbart system. Idag är CSR i första hand ett verktyg för riskhantering i företaget, men 

de strävar efter att CSR ska kunna vara något som ger en konkurrensfördel också. 

Samordnaren berättar att det finns exempel på när man inte har hanterat CSR frågor och 

drabbats av olika svårigheter, det har varit allt från utsläpp hos indiska tillverkare och mut-

anklagelser i Kina och allting där emellan. 

 

“CSR är ett måste. Vi kan väldigt tydligt se vilka konsekvenser det kan  

 få för verksamheten om man inte sköter CSR.” - Samordnare 1 

 

Samordnare 2 

Samordnare 2 menar att CSR är det arbete som hjälper till för att kunna säkerställa att man 

som företag har en positiv påverkan på samhället och de intressenter företaget har. Det är 

alltså ett arbete de gör som ligger ovanför de lagar och regler som finns. Samordnare 2 

berättar att de har arbetat på en ny affärsstrategi under det senaste året och där har de vävt in 

mål som är hållbarhetsrelaterade. Mål som handlar om vilka tjänster och produkter som 

erbjuds till kunderna, som både leder till en lönsamhet på sikt men också till att lösa 

samhällsproblem, exempelvis renare transporter. Företaget har alltså hållbarhetsmål på flera 

olika nivåer.   
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“CSR är för mig de aktiviteter man gör för att göra verksamheten mer 

hållbar och för att driva mot ett mer hållbart samhälle.” - Samordnare 2 

 

 

Samordnare 3 

 

“CSR covers four areas: governance, social performance, environmental 

 performance and anticorruption management” - Samordnare 3 

 

Mer specifikt beskrivs det att företaget har ett antal hållbarhetsmål. Bland annat har de 

definierat elva hållbarhetsmål där det är ett par på miljöområdet, medarbetare (jämställdhet, 

hälsa, säkerhet, korruption), kunder (dialog med kunder, kundnöjdhet) och 

leverantörsuppföljningar. Företaget har satt upp mål inom de områdena som de då följer upp 

på ett ganska lätt sätt. De har också mål som är starkt knutna till affärsstrategin. 

 

“This is a must have and a qualifier” - Samordnare 3 

 

Även samordnare 3 menar att det är extremt viktigt med CSR-arbete för att de ska vara ett 

lönsamt företag. CSR kan ses som ett medel för konkurrensfördelar eftersom det ses som 

viktigt av kunder att företaget är etiska och det gör att de kan dra ner kostnaderna och öka 

vinsterna. 

4.1.3 Medarbetare 

 

Medarbetare 1 

Medarbetare 1 berättar att företaget arbetar mycket med CSR för att försöka se till att alla led i 

verksamheten påverkar miljön och samhället med så få negativa effekter som möjligt. 

Medarbetaren är medveten om de största områdena där företaget arbetar med CSR, 

exempelvis miljö, leverantörer och kunder, och tycker att det är kul att kunna vara med och 

påverka samhället. Det är viktigt att de som är ett stort företag tar ansvar och försöker 

minimera dess påverkan och att det är något som alla företag borde arbeta med. 

 

Medarbetare 2 

Medarbetare 2 säger även den att CSR alltid har varit viktigt, men att det har 

uppmärksammats mycket mer på senare år. Företag har alltid haft en stor påverkan på miljö 

och samhälle, men nu uppmärksammas saker som företagen gör fel mycket mer i media. Det 

blir också viktigare eftersom företagen blir större och flera vilket gör deras påverkan större. 

Respondenten säger att denne inte är så insatt i vad företaget gör konkret när det gäller CSR-

arbetet. Respondenten vet dock att de försöker att minska deras miljöpåverkan i fabrikerna så 

mycket som möjligt och att de har miljökoordinatorer som arbetar på de olika fabrikerna för 

att se till att produktionen går rätt till. 
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4.1.4 Konsulter 

 

Konsult 1 

Konsult 1 menar att CSR handlar om företagens samhällsansvar och kan ses som vägledning i 

hur företag kan samverka på ett mer effektivt och långsiktigt sätt. Det kan handla om allt från 

miljö till antikorruption. Det handlar om att få till ett hållbart samhälle, vilket de flesta tycker 

att det behövs. Det är viktigt att inte bara prata och uttrycka sig i ord, utan även att göra detta 

och utföra handlingarna. Det är viktigt att man tänker igenom sina handlingar och vad det kan 

ge för konsekvenser. Det handlar inte om att bara följa lagar och regler, det handlar om att ta 

ett ytterligare ansvar och göra mer.   

 

Konsult 2 

Konsult 2 menar att CSR är det arbete ett företag gör för att se till att deras verksamhet ger så 

positiva effekter på omgivningen som möjligt. CSR är mycket viktigt eftersom företag har ett 

stort ansvar gentemot sin omgivning och det är viktigt att företag tar detta ansvar. Det är även 

ett sätt för företagen att tänka långsiktigt gällande sin verksamhet då CSR-arbetet, utöver dess 

positiva effekter på samhället, kan komma med andra fördelar som gynnar företaget. Vissa 

företag kan se det som väldigt strategiskt och önskar att CSR-arbetet kan leda till ekonomiska 

fördelar.    

4.2 Kommunikationen mellan toppcheferna och medarbetare 

4.2.1 Ledningen 

Den som håller ihop hela CSR-arbetet på företaget är den CSR-ansvarige i ledningen som vi 

haft intervju med. Förutom samordnarna som är ansvariga för CSR-arbetet i företaget har de 

personerna, som ledningen har kontakt med i huvudsak gällande CSR, andra funktioner i 

företaget men hjälper även till med CSR-arbete. Många av dem arbetar med relationerna till 

investerarna. Det beror på att företaget har många externa intressenter bland de institutionella 

ägarna. Finansavdelningen är även med i arbetet för att sköta internkontrollen när det gäller 

Business Conduct Guidelines och de delarna. Längre ut i organisationen har de 

miljökoordinatorer på respektive fabrik och de är utsedda till att på heltid ha hand om 

miljöfrågor ute på fabrikerna. Det finns även personer inom inköp som är utsedda för att 

arbeta med CSR-frågor och även HR-avdelningen som också är involverade i CSR. 

 

Kommunikationen styrs inom respektive land, så den ser lite olika ut i respektive land. I den 

svenska organisationen ska alla som anställs i företaget få en introduktion om CSR vid 

anställningens början och sedan med jämna mellanrum hålls utbildningar inom olika områden 

inom CSR beroende på vad som är aktuellt. Mer formellt sker det även via företagets hemsida 

och genom den policy som finns i företaget, exempelvis deras hållbarhetsrapportering som 

även går att hitta på hemsidan. 

 

CSR börjar bli en del av livsstilen och kulturen i företaget. Ledningen skulle inte beskriva det 

som någonting som “sitter i väggarna”, men säger att det är den aktivitet inom företaget som 

varit mest framgångsrik när det gäller gemensamma processer och styrningsmodeller. Dock är 

det ett så pass stort företag som vuxit så snabbt och då blir det svårt att se till att det verkligen 
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är någonting som blir en livsstil. Respondenten berättar att de har ungefär 3200 medarbetare 

och det är väldigt svårt att få ut ett budskap till dem. Det gör att det är svårt att få CSR-arbetet 

implementerat genom hela organisationen. 

 

När prioriteringarna för CSR-arbetet sätts görs det utifrån vad intressenterna lyfter fram som 

viktigt och vad ledningen själv tycker är verksamhetskritiska frågor. Dessa 

prioriteringsområden som nämns tidigare kommer både från intressenterna och 

företagsledningen. Respondenten nämner även att de tar hjälp av konsulter. CSR-arbetet är 

högt prioriterad i ledningen eftersom högsta CSR-ansvarig är en del av koncernledningen. 

CSR-frågorna tas upp i ledningsgruppen ungefär fyra gånger på år. På styrelsenivå är det 

ungefär en gång per år om det inte är så att det kommer in frågor till styrelsen vilket det gör 

ibland från banker och andra. På senare år har även CSR alltid kommit upp på företagets 

årsmöten. Det beror på att vissa ägare har ett speciellt intresse för CSR-frågor och de brukar ta 

upp frågor på årsmötet. 

4.2.2 Samordnare 

 

Samordnare 1 

De har ett relativt nytt intranät där de lägger upp artiklar, man kan kommentera saker, man 

kan gilla och så vidare. Med detta hoppas de på att få igång diskussioner kring frågor, men 

alla anställda har sina egna uppdrag och alla är väldigt tidspressade, därför läser de inte allting 

som kommer ut på intranätet utan de tar reda på saker när de behöver det. Om det för tillfället 

är aktuellt med frågor om mångfald så kan de ha projekt där de diskuterar om vad de ska göra 

inom detta område, hur de ska involvera cheferna och de anställda. De kanske har många 

artiklar om just det ämnet för att få fler uppmärksamma om arbetet. Sen är det givetvis genom 

de mål företaget har satt. Det fungerar inte heller att skicka ut e-post till alla anställda, de har 

så mycket ändå och hinner kanske inte läsa allt. Respondenten förtydligar med att säga att de 

alltså inte endast ser till den externa kommunikationen utan den interna kommunikationen är 

också jätteviktig. 

 

Samordnare 2 

Samordnare 2 menar att även om det finns en central funktion som samordnar, driver vissa 

initiativ, följer upp och sätter mål och hållbarhetsrapporterar, så ligger ändå ansvaret för 

hållbarhetsarbetet ute i verksamheten. Istället för att allt ska komma från samordnarna vill de 

att det ska vara saker som verksamheten kommer till insikt om själva. Var och en av 

medarbetarna är ansvariga för det de gör. 

 

Samordnare 2 berättar att de började med den miljömässiga delen av CSR och att detta nu är 

en del av företagskulturen. Samordnaren tycker att de pratar mycket om hållbarhet internt och 

att medarbetarna känner sig väldigt engagerade i frågan. Men det finns såklart aspekter där de 

behöver förbättra förankringen i organisationen. Detta bland annat med hjälp av bättre 

kommunikation och fortsatt utbildning. 

 

“Det borde vara så att alla i organisationen är involverade i 

CSR-arbetet, även om vi har upptäckt att fler utbildningstillfällen 
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bland alla anställa skulle öka medvetenheten.” - Samordnare 2 

 

Samordnare 3 

Internkommunikation är något av det svåraste inom företaget, enligt samordnare 3. Det ska 

också ses i ljuset att företaget generellt är en decentraliserad organisation och att 

dotterbolagen i världen över har väldigt stor frihet. CSR-arbetet arbetar i mångt och mycket i 

motsatt riktning mot en mer central styrning och kontroll. 

 

Samordnare 3 berättar vidare att CSR-konceptet är nytt och att det handlar om “learning by 

doing”. Förutom svårigheterna som finns med internkommunikationen, är de flesta företagen i 

leverantörskedjan inte övertygade om CSR i början och det diskuterades om konflikten 

mellan kortsiktigt sparande och långsiktiga CSR-mål. Respondenten anser att leverantörerna 

inte är lika kunniga inom ämnet. De behöver alltså arbeta med detta problem och utbildning 

skulle vara nödvändigt. 

4.2.3 Medarbetare 

 

Medarbetare 1 

Medarbetarna menar att ledningen tar CSR på allvar. Företaget har folk som ansvarar för 

CSR-arbetet på olika nivåer i företaget. Kommunikationen i företaget sker mestadels genom 

att olika utbildningar hålls och genom formella sätt som genom den interna hemsidan och 

olika papper som ska signeras och så vidare. Dock skulle inte respondenten säga att det är en 

öppen dialog mellan ledningen och nivån denne arbetar på i organisationen. Det är en så pass 

stor organisation att ledningen inte kan ha en personlig kommunikation med varje 

medarbetare och det blir ännu svårare i de dotterbolag som ligger utomlands. 

 

Medarbetare 2 

Kommunikationen och interaktionen med högsta ledningen är inte särskilt intensiv menar 

respondenten. Denne har inte alls någon personlig kontakt med ledningen i Sverige utan det är 

ledningen i dotterbolaget som respondenten arbetar i som har den kontakten, sedan har 

respondenten själv kontakt med ledningen i det egna landet. Respondenten menar att denne 

inte är särskilt nöjd med kommunikationen och att den hade kunnat vara betydligt mycket 

bättre, men säger även att det är förståligt att ledningen inte kan ha en personlig kontakt med 

alla medarbetare. 

4.3 Typ av legitimitet 

4.3.1 Ledningen 

Respondenten ur ledningen tycker att de har fått ett bra mottagande av deras CSR-arbete, både 

internt och externt. När vi frågar respondenten om det finns några konflikter i företaget 

gällande CSR, svarar respondenten att det inte finns några alls. I början var det en viss skepsis 

innan de kom igång och började arbeta med CSR. Men det de har kunnat bevisa under åren är 

att nästan allting de har initierat som ett CSR-perspektiv också har gett effektivitetsvinster och 

kostnadsbesparingar. Det är uppenbart gällande miljösidan att om man jobbar med 
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energioptimering då sparar man pengar, och då är det ganska enkelt att sälja in det till 

medarbetarna, menar respondenten. 

 

“Folk förstår att det här är viktigt, att det har blivit en hygienfaktor 

och att vi absolut inte har råd att inte göra det här.” - Ledningen 

 

På alternativfrågorna i (se bilaga 1) svarade ledningen att när en ny aktivitet ska 

implementeras använder de sig oftast av både administrativa rutiner och interaktion öga mot 

öga. På alternativfråga nummer två svarade ledningen för att en aktivitet ska bli kvar som en 

accepterad aktivitet när den har implementerats, krävs det att ramverken och värderingarna 

rekonstrueras och uppdateras genom interaktion mellan anställda och chefer, samt även att 

aktiviteten är inbäddad i administrativa rutiner som går att kontrollera. 

4.3.2 Samordnare 

 

Samordnare 1 

Samordnare 1 berättar att det finns vissa processer i företaget till exempel en sign off-process 

(signeringsprocess) där varje landschef måste signera och intyga att de har kommunicerat 

Business Conduct Guidelines korrekt i sitt respektive land. Detta har varit grunden till lite 

klagomål eftersom vissa ansåg att det var lite väl byråkratiskt i början, eftersom de är vana vid 

en decentraliserad styrning där de har ett friare eget ansvar och inte styrs av så många regler. 

Det leder också till extra pappersarbete vilket kan kännas onödigt och besvärligt. Men annars 

skulle samordnaren säga att det inte finns några konflikter i företaget gällande CSR. På 

alternativfrågorna svarade respondenten att företaget använder sig av både interaktion och 

administrativa rutiner. Detta upprepas sedan under tidens gång. 

 

Samordnare 2 

Gällande konflikter nämner samordnare 2 att det kan finnas konflikter som kan handla om att 

tiden inte räcker till och om budgetfrågor. Men några större konfliktområden finns inte i 

organisationen kring CSR. Även samordnare två svarar att företaget använder sig av 

interaktion som sker öga mot öga och att de bäddar in aktiviteten i administrativa rutiner. 

 

Samordnare 3 

Samordnare 3 menar att det är en aktivitet som legitimeras genom att ledningen bäddar in 

aktiviteten i de administrativa rutinerna. Det blir då till praxis och ganska svåra att bli av med 

om företaget skulle vilja det eftersom rutinerna på det här sättet blir djupt rotade. 

4.4 Toppchefernas roll 

4.4.1 Ledningen 

Respondenten vi intervjuade i ledningen är den som bestämmer hur mycket tid som ska 

läggas ned på CSR-aktiviteter. Ledningen är även de som är drivande och presenterar vilka 

aktiviteter som ska genomföras i företaget, men det beror även på vad det handlar om. Den 

ansvarige i ledningen är enligt denne själv den person som varit mest drivande i processen. I 

början fanns det dock en viss skepsis kring CSR för att denne egentligen bara var intresserad 
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av tillverkningsprocessen och trodde att CSR skulle ta bort fokus från det. Men under åren har 

respondenten ändrat uppfattning och har en numera en mycket positiv inställning till CSR. 

 

Ledningen menar att de tycker att CSR är viktigt och de försöker med att mer initiativ ska 

komma från medarbetarna och från cheferna också. Det är sällan som det är ledningen själva 

som kommer med något. Ledningen försöker involvera medarbetarna också och driva dem till 

initiativ. Oftast är det medarbetarna som har kunskapen om hur just deras arbete fungerar och 

vad som kan göras där, menar ledningen. 

4.4.2 Samordnare 

 

Samordnare 1 

Samordnare 1 menar att ägarna ofta är drivande i processen i och med att de kommer med 

förfrågningar och krav på hållbarhetsarbete. Företaget har utvecklat kommunikationen med 

ägarna från nästan ingen alls till att ha en bra dialog. I början krävdes det mycket från 

företagets sida för att starta upp dialogen men nu flyter den på av sig själv. För några år sedan 

var det lite spridda skurar i vad folk faktiskt kände till om CSR i företaget. Men sen dess har 

den interna kommunikationen förbättrats och företaget arbetar mer med utbildning inom CSR, 

vilket har lett till att de flesta känner till CSR nu. Respondenten menar att det finns en direkt 

koppling mellan inställning till CSR och hur mycket kunskap individen har. De som känner 

till området är också de som är mest positiva till det. Därför är det viktigt att fortsätta jobba 

med utbildning av personal. Ett område som blir viktigare och viktigare är ju kring etiska 

regler och anti-korruptionsarbete. Där är det viktigt att personalen känner till de regler som 

finns inte bara i det egna landet man verkar i, utan också internationellt. 

 

“Ju mer man lär sig desto mer engagerad blir man!” - Samordnare 1 

 

Samordnare 2 

CSR är en central aspekt i företaget som ledningen arbetar hårt med. Samordnaren tycker att 

detta är mycket bra och att ledningen är duktig på att prioritera dessa frågor. De som är 

involverade i CSR är ledningen och samordnarna samt även personer med lite andra 

befattningar. Medarbetare på en lägre nivå är inte direkt involverade i arbetet, men deras 

arbete är också viktigt för CSR och det är viktigt att de förstår vikten av CSR. Det tror 

samordnaren att de flesta gör och det finns nästan bara positiva åsikter kring CSR hos 

medarbetarna. Dock kan den interna kommunikationen säkert förbättras ytterligare. Den har 

redan förbättrats under senare tid men att den skulle förbättrats mer är önskvärt. 

 

“Det är ledningens ansvar eller samordnarens ansvar 

att sköta interaktionen med medarbetarna.” - Samordnare 2 

 

Samordnaren brukar föreläsa om företagets CSR-arbete då och då, och berättar om 

föreläsningarna och säger att denne brukar avsluta dem med att säga att medarbetarna har 

ansvar för att förstå vilken påverkan deras beslut och handlingar har i arbetet. Det är 

medarbetaren själv som har ansvar och måste sätta sig in i och förstå vad dennes beslut och 

aktiviteter får för konsekvenser. Samordnaren finns där som stöd för medarbetaren, men 
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ansvaret för att de ska vara ett hållbart företag ligger hos respektive medarbetare. 

Samordnaren har dock fortfarande ett stort ansvar i att driva frågan, synliggöra frågan, driva 

på beslutsfattande, se till att det finns ett driv hela vägen uppifrån och ner, budget, tid och så 

vidare. 

 

Samordnare 3 

Samordnare 3 menar att ledningen tycker att de gör ett bra arbete när det kommer till att 

involvera medarbetarna. Men sanningen är enligt denne att medarbetarna inte är så 

involverade i CSR-arbetet som ledningen menar och som de vill att det ska vara. Detta beror 

på att det är en så pass stor organisation med verksamhet i flera olika länder och den 

kommunikation som sker kring CSR är helt enkelt inte tillräcklig. 

 

Samordnaren fortsätter med att säga att det kanske inte är alla som kallar det för 

hållbarhetsarbete, utan de tänker att det är deras jobb, deras uppdrag, och de ser det som etiskt 

riktigt att handla på ett visst sätt. Om man frågade folk så skulle de kanske inte säga att de var 

involverade i CSR. 

4.4.3 Medarbetare 

 

Medarbetare 1 

Medarbetare 1 har en positiv syn på CSR. Respondenten tycker att CSR är någonting bra som 

företaget absolut ska arbeta vidare med. Vissa kanske inte bryr sig så mycket, men vad denne 

vet så är det inte särskilt många som har negativa åsikter kring CSR. De kanske inte är så 

involverade i det centrala arbetet som ledningen håller på med, men alla anställda har ett 

ansvar för sina egna handlingar i företaget och det är viktigt att de följer de etiska riktlinjer 

företaget har. 

 

Medarbetaren skulle inte beskriva det som en kultur eller livsstil. Alla anställda vet vad CSR 

är och att företaget arbetar med CSR. Men alla vet nog inte vad företaget gör mer konkret. Det 

är ingenting som hela organisationen andas. Medarbetaren menar att ledningen kanske tror att 

det lever genom hela organisationen men egentligen är det inte så, inte på samma nivå som i 

ledningen i alla fall. Dock tycker medarbetaren att det är bra att det finns sådana ambitioner i 

företaget. Men för att medarbetarna ska bli mer involverade behöver CSR kommuniceras ut 

mer kontinuerligt. 

 

Medarbetare 2 

Medarbetare 2 som inte arbetar inom området CSR, kan inte svara på om alla i företaget är 

involverade i CSR. Medarbetaren berättar dock att alla nyanställda går en kurs i två dagar där 

de får reda på allting om verksamheten. Under de här två dagarna går en samordnare igenom 

vad hållbarhet är i ungefär en timme och berättar hur de arbetar med hållbarhet och knyter 

ihop alla de frågorna. Denne tycker dock att ledningen ska involvera medarbetarna mer i 

CSR-arbetet. Ledningen ska inte bara sitta på huvudkontoret utan gå ut i verksamheten och se 

vad som behöver göras. Ledningen behöver prata med de som arbetar ute i organisationen då 

det är de som vet det bäst. 
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4.5 Interaktionen mellan ledningen och konsulter 

4.5.1 Ledningen 

Anledningen till att företaget använder sig av CSR-konsulter är bland annat för att ledningen 

inte har någon expertis inom området. För vissa ändamål gör det ingenting att företaget inte 

har några externa experter, arbetet kan genomföras ändå men tar längre tid. CSR är 

tidskrävande då företaget inte är några experter och behöver göra många undersökningar. Viss 

kompetens är dock bättre att ha internt inom företaget och det får man inte om man använder 

sig av konsulter. Det gör att de är beroende av konsultstöd. De har också medvetet valt att inte 

bygga upp någon central avdelning kring CSR. Detta beror på att de av erfarenhet vet att det 

ibland i sådana stabsfunktioner utvecklas någon sorts agenda för agendans egen skull och som 

kanske inte är helt integrerad i affärsprioriteringarna. 

 

“Det är den där kompetensluckan som i många avseenden 

blir avgörande för huruvida du kan driva en strategi själv 

eller om det hamnar i händer på externa rådgivare.” – Ledningen 

 

Ledningen menar att först börjar CSR-arbetet med att företaget måste bestämma vad som ska 

göras, vilken aktivitet de vill ägna sig åt. Efter att de hade bestämt sig för vad de ville göra 

valde de att ta in konsulter eftersom de ansåg att de inte hade kompetensen i företaget själva. 

Därefter har de tillsammans med konsulten arbetat fram en arbetsplan för hur de ska gå 

tillväga med arbetet. De har hela tiden haft en interaktion för att de ska veta att de är överens 

om vad som ska göras. När arbetet sedan påbörjats görs uppföljningar av arbetet för att 

säkerställa att resultatet blir som de önskar. När konsulten har börjat arbetet kan även denne 

komma med förslag och tips på vad som kan göras och vad som skulle vara bra för företaget. 

 

Ledningen tycker att arbetet med konsultföretaget har fungerat bra. Innan de började använda 

sig av konsulter visste de inte riktigt vart de var på väg, men under resans gång har de lärt sig 

mycket och vet mer idag om vad de vill och vad de ska göra. De har alltså kunnat fylla igen 

de luckor de haft i organisationen, som de ämnat fylla igen. Sedan kanske målet ändå är att 

skaffa sig egen kompetens på de flesta områden så att det inte blir nödvändigt att använda sig 

av konsulter. Men på vissa områden är det svårt och kanske inte ens önskvärt. 

4.5.2 Samordnare 

 

Samordnare 1 

Samordnare 1 blev ansvarig för projektet och skötte kontakten med konsulterna när projektet 

hade börjat. För tillfället sker all kommunikation med konsulterna mestadels genom den 

samordnaren. De andra samordnarna har kontakt med konsulterna ibland, men inte särskilt 

ofta. Medarbetarna har ingen regelbunden kontakt med konsultföretaget, utan den 

kommunikationen som sker, den sker genom ledningen eller samordnarna. 

 

“Det är aldrig konsultens ansvar att interagera 

med personalen.” - Samordnare 1 
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Oftast är det företaget som ger ett uppdrag, exempelvis en analys som ska göras. Samordnare 

1 för en diskussion under processen, hjälper till så att konsulterna får tag på rätt personer och 

så vidare. Ibland kan det vara så att företaget har ett samtal med konsulterna där de förklarar 

vad de behöver hjälp med, vilka utmaningar de här, hur de tänker och så kommer konsulterna 

med synpunkter. 

 

Samordnare 2 

Samordnare 2 svarar att den har varit nöjd med konsulterna för det mesta. Företaget är ute 

efter extern expertis inom ett nytt område, samt att de vill förstärka deras internationella 

position inom CSR. CSR-konsulten kan då användas som bollplank, någon som kommer med 

något nytt, en diskussionspartner som kan komma med exempel från andra företag och så 

vidare. En annan anledning var att de var i behov av ett datasystem för leverantörsuppföljning 

och de ansåg att de inte kunde lösa en sådan sak själva med systemimplementering. Företaget 

har även tagit in konsulter för att göra redovisningar, oberoende analyser av hur 

hållbarhetsarbetet fungerar internt och för att få en oberoende bedömning helt enkelt. Det är 

först och främst ledningen och samordnare 1 som har kontakt med konsulterna men även 

samordnare 2 och 3 i viss mån. 

 

Samordnare 3 

Samordnare 3 förklarar att fördelen med att det kommer in en extern aktör är att den ser 

hållbarhetsarbetet utifrån andra ögon och kan ifrågasätta, ställa de rätta frågorna, vilket kan 

vara svårare för de delaktiga att göra. Det är bättre att någon extern kommer och gör denna 

bedömning, menar respondenten. Nackdelen med att ta in konsulter kan dock vara att de 

kanske inte förstår företagets vardag. 

 

Samordnare 3 menar att det i stora och väldigt komplexa organisationer kan vara svårt att få 

ett driv när det finns flera personer som har delar av ansvaret. Därför är det underlättande när 

det finns tydliga ansvar utpekade och där det går att sätta mål gällande vissa områden. När det 

gäller ansvarsfördelningen mellan kundföretaget och konsultföretaget är det kundföretaget 

som bestämmer vad som ska göras och hur det ska göras. Kundföretaget vet oftast vad de vill 

ha ut av samarbetet och konsulterna hjälper dem med det. Men exakt vad konsulten gör och 

vad kundföretaget gör varierar lite beroende på vad det är för sorts uppdrag. Vissa arbeten är 

strategiska och blickar framåt och vissa är mer en implementering av ett datasystem. 

Konsulterna kan påminna om tidsperspektivet och peka på projektdelar som ska genomföras, 

men de kan inte driva arbetet helt själva utan de kan bara göra det som kundföretaget ber dem 

om. 

4.5.3 Medarbetare 

 

Medarbetare 1 

Medarbetaren som intervjuades hade bara positiva erfarenheter av konsulterna. Respondenten 

anser att konsulterna har kommit in där företaget inte haft kompetens för att kunna driva 

arbetet själv. Dock har denne själv inte någon kontakt med konsulterna utan får endast höra 

om dem genom ledningen. Det CSR-arbete medarbetaren hör talas om kommuniceras genom 

ledningen och samordnarna under utbildningar och inte genom konsulterna. Medarbetaren 
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tycker egentligen att det är bra att kommunikationen sker genom ledningen och samordnarna 

eftersom de är bekanta med organisationen och medarbetarna där. 

 

“Det skulle kännas konstigt om någon extern aktör kom in  

och skulle bestämma.” - Medarbetare 1 

 

Medarbetare 2 

Även medarbetare 2 har en positiv syn gällande konsulterna. Om företaget hade gjort allt 

arbete själva utan konsulterna hade de nog inte nått lika långt som de har gjort idag, menar 

respondenten. Kompetensen har en viktig roll när företaget ska genomföra någonting, så valet 

att använda konsulter har varit avgörande. Företaget har nog vunnit mycket på att använda 

konsulter. Även om det har kostat så har de nog fått tillbaka mycket i form av kompetens. 

Medarbetare 2 har inte heller en personlig kontakt med konsulten. Kommunikationen sker 

genom samordnarna mestadels. 

4.5.4 Konsult 

 

Konsult 1 

Respondenten menar att konsulterna har kunskaper som kanske inte finns internt i företaget av 

flera olika skäl. Det kan exempelvis handla om en kompetensfråga eller en resursfråga. I detta 

fall handlar det om ett system som är utvecklat av konsultföretaget och är baserat på deras 

kompetens inom CSR-området. 

 

Konsult 1 medger att den själv upplevt de två drivande personerna har varit CSR-ansvarig i 

ledningen och samordnare 1 som har ansvar för projektet. Det har varit personer som själva 

kommit till slutsatsen att CSR-arbete är nödvändigt för företagens långsiktiga överlevnad. 

Konsult 1 upplever det som mycket enkelt att komma in som extern aktör i kundföretaget. 

Under intervjun med konsulten berättar denne att många är engagerade inom företaget under 

projektets gång, vilket är underlättande. Ledningen hade mycket kontakt med konsultföretaget 

innan själva arbetet började. Konsulten beskriver att kommunikationen har skett mellan 

ledningen och en av samordnarna. De har bland annat haft på-plats-möten, telefonmöten samt 

mailkonversationer. De har även haft telefonkonferenser med inköpsavdelningen som 

kommer att använda verktyget och som de sedan utbildat kring detta. Konsulten anser att det 

inte har funnits några svårigheter med kommunikationen med kundföretaget. 

 

Konsult 2 

Konsult 2 berättar att denne har arbetat gemensamt med ledningen och samordnare 1 i 

företaget för att arbetet ska gå framåt. Detta sker genom möten, över telefon och e-post. 

Konsult 2 förklarar att dennes roll som CSR-konsult är rådgivande i stort och projektledare. 

Det är konsultens jobb att guida kundföretagets arbete genom implementeringsprocessen och 

föreslå olika vägar för dem att gå. Konsulten väcker tankar och diskussioner i projektet som 

kunden tar ställning till och hittar lösningar som de sedan bestämmer sig för att arbeta med. 

Det är därför avgörande att de har erfarenhet och kunskap om kundernas branscher. Det kan 

handla om risker inom branschen, tillämpbara certifieringar, samarbetsorgan och så vidare. I 

deras roll kan de se projektets olika delar och kritiska punkter, som de naturligtvis hjälper till 
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att belysa och bryta ner i delsteg. De kan även vara med och skriva en riktlinje, skriva ett 

dokument, hålla i en utbildning och så vidare. I det här fallet arbetade de strategiskt med 

kundföretaget i deras arbete att utvärdera leverantörernas CSR-arbete och efterlevnad av deras 

kravställning. Konsultens roll i projektet är att hjälpa kundföretaget att lansera ett verktyg för 

uppföljning av leverantörernas efterlevnad internt hos företaget. Både att utbilda internt om 

verktyget och skräddarsy verktyget enligt kundföretagets önskemål. 

 

“Det är alltid kundens beslut, vilket alternativ de väljer, 

men vi kan ge dem olika möjligheter och också beskriva 

konsekvenser av deras framtida beslut.” - Konsult 2 
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5. Analys och diskussion 
 

I detta avsnitt analyseras empirin utifrån den teoretiska referensramen. I avsnittet analyseras 

det bland annat kring hur interaktionen och kommunikationen ser ut, vilken av Jarzabkowskis 

(2005) strategizing-metoder fallföretaget använder och vilken roll konsulten har i företaget. 

Slutligen presenteras en modell över hur strategizing av CSR med konsulter kan se ut. 

 

 

5.1 CSR 

5.1.1 Definitionen av CSR 

Inom företaget är åsikterna relativt lika när det gäller vad CSR är för någonting. Alla 

respondenter uppfattar CSR-arbetet på ungefär samma sätt med undantag för att vissa har mer 

kännedom än andra kring CSR då det är något de arbetar med på heltid. Efter intervjuerna har 

vi kunnat se att respondenternas syn på CSR stämmer överens med den definition vi har valt 

att utgå ifrån i detta arbete. De anser att CSR är ett arbete företaget gör som ligger ovanför de 

lagar och regler som finns. Det handlar om att inte bara göra det som regleras av lagar utan att 

även ta ett ytterligare ansvar för att minimera dess påverkan på samhället. Det liknar den 

definition som Harjoto och Jos (2011) gör där de menar att CSR beskriver hur företag 

hanterar sina affärer för att inverka på samhället på ett så positivt sätt som möjligt och syftar 

till att betjäna människor, samhällen och miljön utöver vad som är juridiskt och ekonomiskt 

nödvändigt av en organisation.  

 

I dagens läge finns det sex olika områden som företaget arbetar med i sitt CSR-arbete; miljö, 

etik, medarbetare, patientsäkerhet, samhällsengagemang och arbetsleverantörer. Prioriteten 

hos företaget ligger just nu på att utvärdera leverantörsledet och CSR-faktorer hos dem, 

fortsatt utveckling av miljöarbetet för att de ska kunna minska deras miljöpåverkan samt att 

utveckla deras uppförandekod och regleringar kring utbildning och implementering. Utifrån 

beskrivningen om företagets CSR-arbete går det att se att CSR är starkt kopplat till mål. De 

nämnda områdena vid beskrivningen av CSR-arbetet kan ses som aktiviteter där det finns 

tydliga och specifika mål inom varje område. Varje område har ett syfte och ett mål som de 

försöker arbeta mot. Poängen med CSR i det stora hela handlar om att det ska leda till ett 

hållbart samhälle. Hållbar utveckling är alltså målet med CSR och det är det som CSR handlar 

om. Det handlar om långsiktighet och effektivitet och det är något företag arbetar med hela 

tiden. Det finns ett syfte med det och det är inget som företag har planer på att sluta med utan 

det finns alltid där mer eller mindre. På det sättet går det att koppla CSR till definitionen av en 

strategi som enligt Jarzabkowski (2005) är målinriktade aktiviteter som är beständiga över tid. 

I denna studie håller vi alltså med Sharp och Zaidman (2010) om att CSR kan ses som en 

strategi.       
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5.1.2 Carrolls pyramid 

Företagets CSR-arbete går att definiera som de två översta lagren i Carrolls pyramid (1991),  i 

figur 5.1, alltså de som ligger ovanför det legala planet. Respondenterna säger att det är 

handlingar som utförs utöver lagen och de nämner ofta att det är viktigt att se till vad som är 

viktigt för samhället och intressenterna. Det speglar just det som Carroll (1991) menar med 

det etiska planet, att företaget tar hänsyn till samhällets förväntningar och värderingar. Dock 

framkommer det under intervjuerna att företag kanske inte behöver uppnå det filantropiska 

planet i pyramiden (Carroll, 1991) för att kunna säga att de arbetar med CSR. Det 

filantropiska planet handlar fortfarande om CSR men företaget måste inte engagera sig på ett 

filantropiskt plan för att det ska räknas som att de arbetar med CSR. Det framkommer 

eftersom ingen av respondenterna nämnde välgörenhet eller liknande när vi samtalade med 

dem om CSR. De anser att det räcker med att se till att verksamheten drivs på ett etiskt sätt. 

För att kunna nå upp till det etiska planet måste företaget först uppnå det ekonomiska och 

legala planet. Detta är alltså någonting som företaget i studien har gjort. Dock räknas inte 

dessa två plan som ett CSR-arbete i denna studie eftersom det inte är frivilligt, det är 

någonting som varje företag måste uppnå. Företaget engagerar sig först och främst med att 

säkerställa att alla led i leverantörskedjan också arbetar med CSR på ett riktigt sätt, samt att 

fabrikerna ska minska sin påverkan på miljön så mycket som möjligt och även deras Code of 

Conduct ska utvecklas. Detta är saker som handlar om deras huvudsakliga verksamhet och 

alltså inte om välgörenhet i en större mening. Men dessa aktiviteter tillhör ändå CSR eftersom 

de ingår i den etiska planet i Carrolls (1991) pyramid. 

 

 
Figur 5.1: Carrolls pyramid (Carroll, 1991). 
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5.1.3 Olika synsätt på CSR 

Som nämnts tidigare menar respondenterna att företaget tar hänsyn till samhället och sina 

intressenter. Det betyder att de utifrån litteraturen har ett moraliskt och etiskt synsätt när det 

gäller CSR (Kleinrichert, 2008). Att ledningen ser på CSR som ett ansvar ovanför lagen 

betyder att de i sitt CSR-arbete vill engagera sig mer än vad de egentligen måste göra enligt 

lag, eftersom de fortfarande är helt legala även om de inte ägnar sig åt CSR-arbete. Det är 

alltså egentligen frivilligt och ingenting företaget behöver göra enligt lag, men de anser att det 

är så pass viktigt att tänka på vilka effekter företaget har på samhället att det ses som något de 

måste göra trots att det är frivilligt. I företaget anser de att det handlar inte om om företag ska 

arbeta med CSR, utan det handlar om hur de ska göra det, som en respondent sa. Många av 

respondenterna nämnde även att CSR hänger ihop med företagets lönsamhet och att det kan 

ge ekonomiska fördelar. På så sätt menade de att företaget inte hade råd med att inte ha CSR-

arbete i sin organisation då det kan få stora konsekvenser. Det påverkar exempelvis hur 

kunder ser på företaget och kan bli uppmärksammat i media. Detta tyder på ett affärsmässigt 

eller ekonomiskt synsätt enligt (McWilliams & Siegel, 2001). Ledningen menar att företaget 

går bättre om de arbetar med CSR vilket flera författare också menar, bland annat Varadarajan 

och Menon (1988). 

 

Företaget berättar att genom att använda sig av CSR kan de få konkurrensfördelar när de 

använder sig av CSR. De vinner exempelvis förtroende hos sina kunder och genom att de lär 

sig spara in vissa kostnader genom energisnåla metoder. Flera studier som har gjorts tidigare 

kan även bekräfta att detta även stämmer in i andra företag. Fraser (2005) har gjort en studie 

som kan bekräfta att detta stämmer in i företag. Studien visade att kunderna skulle minska om 

företaget agerade oetiskt. Företaget ser alltså CSR ur det etiska och moraliska synsättet 

samtidigt som det gynnar dem att arbeta med CSR. Detta kanske skulle kunna bidra till 

medarbetarna känner en viss förvirring till CSR-arbetet då de medger att alla inte är så 

involverade och att de inte riktigt vet vad företaget gör. Det kanske är en skillnad i om 

företget fokuserar på antingen det ena eller andra synsättet. Alltså antingen gör de det för den 

goda saken skull eller så engagerar de sig i CSR för att uppnå lönsamhet. Dock är lönsamhet 

en stark drift till att företaget fortsätter att engagera sig i CSR. Det har gjort att de har fått stöd 

av intressenterna och kunna fortsätta arbetet. 

 

Enligt Wang et al. (2010) ger CSR en fördel på den internationella marknaden vilket är 

mycket relevant för företaget i vår studie då det är ett multinationellt företag. Fallföretaget 

konkurrerar med många fler företag på den internationella marknaden då de är ett 

multinationellt företag. Det gör det extra viktigt att de arbetar med CSR eftersom det som 

tidigare nämnt kan ge konkurrensfördelar på denna stora marknad. Att företaget arbetar med 

CSR visar att de tänker på deras påverkan även i andra länder och inte bara i deras eget land. 

Företaget ger alltså ifrån sig en bättre bild av företaget och kunderna kan få en bättre 

uppfattning om dem. Människor har en tendens att associera företag som agerar etiskt riktigt 

med bra produkter och på så sätt innebär det konkurrensfördelar (Kim, 2011). Företaget 

försöker se över miljöpåverkan i deras fabriker vilket även kan leda till att deras produkter 

anses ha högre kvalitet. 
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5.2 Kommunikationen mellan toppcheferna och medarbetarna 

5.2.1 Strategizing-triangeln 

Jarzabkowskis (2005) strategizing-triangel, figur 5.2, visar en triangulär samverkan mellan tre 

aktörer; toppchefer, medarbetare och strategin. Toppcheferna är de aktörer som står i centrum 

enligt Jarzabkowski (2005) och i denna grupp ingår alla chefer från det översta lagret. I denna 

studie har vi bland annat haft intervjuer med ledningen och samordnarna gällande CSR i 

företaget, och det är dessa respondenter som representerar detta hörn i modellen. Det är 

ledningen och samordnarna som håller ihop hela CSR-arbetet, tar beslut och har kontakt med 

konsulterna. De arbetar dessutom på en hög nivå i organisationen vilket gör det logiskt att de 

representerar toppcheferna. I modellen ser man inte till växelverkan som sker mellan dessa 

chefer (Denis et al., 2001), vilket vi inte gör i det här fallet heller. 

 

Det andra hörnet “the organizational community” som i denna uppsats benämns som 

medarbetare, är en grupp som består av chefer och aktörer på en lägre nivå, till exempel 

mellanchefer och andra anställda (Jarzabkowski, 2005). Det är i denna grupp vi har valt att 

placera de vi benämner som medarbetare i empirin. Dessa grupper ses inte som en enhetlig 

gemenskap och aktörerna kan ha skilda intressen. I det här fallet är det de två medarbetarna 

som kommer att representera den här gruppen. De arbetar i olika länder med olika uppgifter. 

 

Det tredje och sista hörnet i triangeln handlar om den målinriktade aktiviteten (Jarzabkowski, 

2005) som i det här fallet är CSR-strategin. Påverkan från toppcheferna och medarbetarna på 

strategin sker från varsitt håll. Toppcheferna påverkar strategin eftersom det är de som 

bestämmer vad som ska göras i företaget. De anställda påverkar strategin i och med att de 

arbetar med den. Resultatet av strategin beror på de anställda som genomför aktiviteterna. 

Därför är de med och formar den och det i sin tur påverkar cheferna. Toppcheferna och 

medarbetarna blir även påverkade av strategin eftersom de arbetar i företaget och strategin 

avgör vad som ska göras i många fall. 

 

 
 

Figur 5.2: Strategizing-trinageln (Jarzabkowski, 2005). 
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Toppcheferna i fallföretaget är de som leder CSR-arbetet och de bestämmer hur interaktionen 

ser ut. De interagerar med medarbetarna genom att de håller utbildningar angående CSR där 

medarbetarna får ta del av CSR. De bäddar även in CSR som en del i de administrativa 

rutinerna genom att bland annat ha en sign-off process där varje landschef måste skriva under 

att de ha kommunicerat ut Business Conduct Guidelines korrekt i sitt land. I vissa länder tas 

denna process till ytterligare en nivå där varje land måste skriva under att Business Conduct 

Guidelines har kommunicerats ut. 

 

Ledningen medgav i intervjun att kommunikationen med medarbetarna sker mestadels 

uppifrån ledningen och ner, inte tvärtom. Sharp och Zaidman (2010) menar att 

kommunikationen ska ske från båda håll för att det ska fungera. Processen avser inte en 

enkelriktad kommunikationsväg, utan kräver en interaktion mellan chefer och anställda där 

samtliga har ansvar för vad företaget presterar (Stone & Brush, 1996). Detta tar även en 

samordnare upp under intervjuerna. Denne menar att de i företaget försöker att skapa en 

dialog och en diskussion mellan toppcheferna och medarbetarna samt att var och en av 

medarbetarna måste ta ansvar. 

5.2.2 Strategizing-metoder 

Genom studien framkommer det att företaget använder sig av interaktioner öga mot öga bland 

annat genom att utbildningar hålls för de nyanställda när företaget rekryterar personal. I dessa 

utbildningar får de lära sig mer om CSR och vad företaget har för syn på det. Förhållandet 

mellan toppcheferna och de andra anställda när det gäller strategi består i att skapa 

engagemang och stöd för en gemensam verksamhet (Denis et al., 2001). För toppcheferna är 

det viktigt att de får stöd internt inom organisationen för att kunna forma gemensamma mål 

för verksamheten. Det är viktigt att försäkra sig om kunskapen och medvetenheten om CSR-

arbetet. Det kan göras med hjälp av olika åtgärder som till exempel diskussionspaneler, 

attitydundersökningar och att ge möjlighet för medarbetarna att ge feedback (Sharp & 

Zaidman, 2010). I företaget i studien har de utbildningar inom CSR för att medarbetarna ska 

utveckla kunskap och förståelse för ämnet. De anställda får också veta vad som förväntas av 

dem och vad som accepteras och inte accepteras. Eftersom de har utbildningar kring CSR är 

det större chans att medarbetarna kommer att stödja arbetet eftersom toppcheferna tror att man 

får en mer positiv inställning till CSR ju mer man vet om det. Utöver utbildningarna finns det 

information på företagets interna hemsida där medarbetarna kan söka efter saker de behöver 

ha reda på. 

 

Företaget bäddar också in CSR-aktiviteten i de administrativa rutinerna. Detta sker bland 

annat genom den sign-off-process de har när det gäller att varje landshövding ska signera ett 

intyg om att de kommunicerat Business Conduct Guidelines på rätt sätt. Detta är en 

administrativ rutin som införts för att de ska kunna kontrollera att Business Conduct 

Guidelines genomförs på rätt sätt och vilka som gör det. CSR är med i upprättandet av planer 

och översyn i verksamheten, vilket Jarzabkowski (2005) beskriver som administrativa rutiner. 

Dessa rutiner blir sedan praxis och någonting som tas för givet i organisationen. 

Kommuniceringen av Business Conduct Guidelines kommer, när det är legitimerat, att bli en 

djupt rotad rutin där det tas för givet att man ska kommunicera ut det och att man ska intyga 
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att man gjort det på rätt sätt. Toppcheferna kommer inte vara tvungna att finnas med och 

påminna om det då utan det kommer att ske ändå. 

5.2.3 Förenande strategizing 

Att företaget använder både interaktion öga mot öga och bäddar in CSR-aktiviteten i de 

administrativa rutinerna tyder enligt Jarzabkowski (2005) på att företaget använder sig av en 

förenande strategizing-metod (integrative strategizing) när de vill skapa legitimitet för en 

aktivitet i organisationen. I figur 5.3 illustreras att förenande strategizing skapar både en hög 

strukturell legitimitet och en hög tolkningslegitimitet (Jarzabkowski, 2005). Oftast använder 

sig företag av förenande strategizing för att se till att företaget inte endast fastnar i att följa 

rådande praxis (Barley & Tolbert, 1997), vilket är en risk med den procedurella strategizing-

metoden så kallad strategiskt drift, utan att även tänka på verksamhetens egentliga mål 

(Jarzabkowski, 2005). Metoden används också för att göra en stegvis förändring i ett företag 

där man regelbundet rekonstruerar ramverken och värderingarna. CSR har stegvis vuxit i 

verksamheten och eftersom de går långsamt fram med CSR-arbetet kanske det är därför denna 

strategizing-metod passar dem bra. Eftersom CSR är ett ämne som har förändrats mycket 

under åren har kanske denna metod passat bra att använda för CSR-strategin just även därför. 

Det ger toppcheferna chansen att hela tiden förändra och rekonstruera ramverken. Nya 

värderingar måste hela tiden skapas i organisationen och därför passar det bra att ha ständiga 

interaktioner. Jarzabkowski (2005) menar att interaktion är fördelaktigt att använda när man 

har in en strategi som kräver förändring för att i början kunna skapa legitimitet kring en 

aktivitet. Dock är det inte hållbart att endast använda sig av interaktion eftersom ramarna 

ständigt måste rekonstrueras och det kräver stor uppmärksamhet från toppcheferna. Det kan 

vara en anledning till varför företaget i fallstudien väljer att använda sig av administrativa 

rutiner som är mer bestående över tid också. 

 

 
 

Figur 5.3: Strategizing-matrisen (Jarzabkowski, 2005). 



48 

 

Figur 5.4 visar hur samspelet i strategizing-triangeln ser ut i användningen av den förenande 

strategizing-metoden. Samspelet är triangulärt där toppcheferna interagerar med medarbetarna 

och medarbetarna påverkar strategin som sedan påverkar toppcheferna. Samspelet sker även 

åt andra hållet där toppcheferna påverkar strategin och strategin påverkar medarbetarna. 

Medarbetarna påverkar även toppcheferna eftersom de har en interaktion med varandra där 

det kan förekomma diskussioner och dialoger. 

 

 
Figur 5.4: Sammanställning av strategizing-matris och strategizing-triangeln (Jarzabkowski, 2005). 

 

Det finns dock olika uppfattningar om kommunikationen i företaget. Det verkar som att ju 

längre ner i företaget man kommer, desto mindre nöjda är respondenterna med 

kommunikationen eller desto mindre kommunikation tycker respondenterna att det är. 

Medarbetaren i Sverige som inte arbetar på huvudkontoret menade att det är svårt med 

kommunikationen och det beror säkert på att det är en så pass stor organisation men säger 

också att det säkert är svårare med de som sitter i andra länder. Det kan vi anta är sant 

eftersom en medarbetare som sitter utomlands var ännu mer negativ angående 

kommunikationen med ledningen. Denne menar att kommunikationen med koncernledningen 

är obefintlig för respondenten personligen och att den hade kunnat vara bättre. 

Kommunikationen styrs dock på olika sätt inom varje land vilket kan ligga till grund för dessa 

olika åsikter. Det kan också vara så att ledningen i deras land bestämmer att kommunikationen 

ska ske på ett visst sätt och medarbetarna inte är nöjda med det. 
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Det skulle också kunna vara ett resultat av att toppcheferna inte kommunicerar ut CSR 

tillräckligt mycket. Toppcheferna kan ha en felaktig bild av hur kommunikationen verkligen 

sker i företaget. De kanske tror att de når ut till alla medarbetare men egentligen fastnar det 

någonstans på vägen och alla medarbetare i organisationen anser inte att de har fått tillräckligt 

bra information och att de inte har några möjligheter att kommunicera med toppcheferna. 

Kommunikationsvägarna kanske är för invecklade och långa innan de når längst ut eller längst 

nerifrån och upp till toppcheferna. Under studien kom vi fram till att samordnare och 

medarbetare tyckte att kommunikationen skulle kunna förbättras, vilket tyder på att den inte 

riktigt når ut till alla medarbetare. 

5.3 Typ av legitimitet 
 

Att få medarbetarna att stödja aktiviteten är något som ska eftersträvas i organisationen enligt 

Sharp och Zaidman (2010). De anställda måste uppleva legitimitet i de strategier toppcheferna 

vill införa (Stone & Brush, 1996). De måste tycka att aktiviteten är viktig för både 

verksamheten och för dem själva. Aktiviteten och metoderna måste stämma överens med 

deras egna värderingar. Fungerar kommunikationen på ett bra sätt finns det en gemensam bild 

av vilka handlingar som behöver genomföras och även hur de ska genomföras. Något som 

tyder på att CSR har legitimitet i företaget är att det inte finns några större konflikter kring 

området. Flera av respondenterna menade att det inte fanns några konflikter alls. Det tyder på 

att CSR har tagits emot bra av medarbetarna i organisationen.  

 

I början av CSR-arbetet däremot fanns det en viss skepsis innan de kom igång med CSR. När 

de införde den nya rutinen med sign-off processen var medarbetarna i början inte helt nöjda 

då de ansåg att de var en alltför byråkratisk styrning. Medarbetarna har också varit skeptiska 

till att CSR-arbetet ska ta för lång tid och inte passa in i deras budget, men det finns inga 

sådana konflikter kvar eftersom de förstår att CSR är viktigt och nödvändigt för företaget. 

Dock menade en samordnare att det kan finnas vissa konflikter angående budgeten och att 

tiden inte räcker till. Toppcheferna menar att de har kunnat bevisa för medarbetarna att CSR 

påverkar lönsamheten positivt genom effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar också 

vilket säkert har lett till att det har accepterats som en strategi och då kan man kanske också 

förebygga konflikter kring budget och tid. 

 

Respondenterna svarade något olika på vilken metod de använder när de ska legitimera 

aktiviteten i verksamheten. Ledningen och två samordnare menar att de använder sig av både 

interaktion öga mot öga och administrativa rutiner för att legitimera en aktivitet, medan en 

annan samordnare menar att de endast använder sig av administrativa rutiner. Detta tyder på 

att interaktionen öga mot öga inte är så påtaglig som ledningen ibland ger sken av att den är, 

vilket också kan vara anledningen till att medarbetarna inte känner sig särskilt involverade i 

CSR-arbetet. 

5.3.1 Strukturell legitimitet 

Ledningen menar att det inte längre är en fråga om de ska arbeta med CSR i organisationen, 

alla har förstått att de måste göra det. Medarbetarna förstår varför det är viktigt och att det 
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lönar sig. Jarzabkowski (2005) menar att när CSR-aktiviteten uppnår strukturell legitimitet är 

det inte längre en fråga om företaget ska arbeta med CSR, utan hur det ska genomföras. I 

fallföretaget är det inte många som ifrågasätter CSR och det finns inga större konflikter kring 

CSR heller. Aktiviteterna tas för givet och de blir genomförda. Det tyder på att det är 

aktiviteter som har accepterats och därmed legitimerats i företaget (Jarzabkowski, 2005). 

 

När CSR är inbäddat i den sociala ordningen har legitimiteten en stabil karaktär och lång 

varaktighet (Lawrence et al, 2002). Det tyder på att aktiviteten har uppnått hög strukturell 

legitimitet. I det här fallet att bädda in CSR genom att göra det till någonting som går att 

kontrollera exempelvis sign-off processen som finns kring kommuniceringen av Business 

Conduct Guidelines. Att CSR har uppnått strukturell legitimitet i företaget innebär att CSR-

arbetet utvecklats till en praxis (Weber, 1978). Respondenterna menade att alla anställda 

kanske inte reflekterar över att det är CSR-arbete de utför och att de kanske inte är medvetna 

om CSR, kan vara en följd av att CSR har blivit praxis i företaget. Det blir en sak de tar för 

givet och gör utan att tänka på det. Praxis kan både bidra och begränsa strategin och 

kommunikationen mellan toppcheferna och medarbetarna. Att någonting har blivit praxis i ett 

företag kan ses som bidragande till strategin då arbetet inte ifrågasätts. Om någonting har 

blivit praxis skulle också kunna vara begränsande för strategin och kommunikationen 

eftersom det kan leda till att medarbetarna har svårt att förändra arbetet och det leder inte till 

utveckling. I detta fall ser vi endast positiva effekter av att sign-off processen blivit praxis i 

företaget eftersom det gör att landshövdingarna numera genomför det utan att ifrågasätta. 

5.3.2 Tolkningslegitimitet 

I företaget förekommer inte bara kommunikationen genom att införa administrativa rutiner 

utan även genom interaktion öga mot öga mellan cheferna och medarbetarna. För att höja 

legitimiteten för en aktivitet i ett företag menar Sharp och Zaidman (2010) att man måste 

övertyga medarbetarna att stödja initiativet. Man kan se dessa utbildningar som finns i 

företaget som ett försök till att kommunicera CSR, lära medarbetarna och hålla dem 

informerade och involverade. Giddens (1984) menar att under interaktionen mellan 

medarbetarna och toppcheferna skapas ramverk och värderingar. När sådana ramverk och 

gemensamma värderingar skapas leder det till att en tolkningslegitimitet uppkommer i 

organisationen (Jarzabkowski, 2005). Weick (1995) menar att tolkningslegitimitet bidrar till 

att medarbetarna får reda på vad som anses vara rätt och fel i en organisation, vilket också 

sker under dessa utbildningar i fallföretaget. Ranson et al. (1980) menar att det ofta är ledarna 

i organisationen som leder tolkningslegitimiteten. I fallföretaget verkar samma sak gälla då 

det är toppcheferna som bestämmer vilka utbildningar som ska hållas och det är ofta de som 

tar initiativ till interaktion och håller i utbildningen. Jarzabkowski (2005) menar att det är 

toppchefernas uppgift att se till att tolkningslegitimiteten genomsyrar hela organisationen. 

Respondenterna i studien har samma åsikter då de också menar att det är toppchefernas ansvar 

att se till att CSR kommuniceras ut och att interaktionen går till på rätt sätt. Om chefen inte 

lyckas med denna interaktion kan tolkningslegitimiteten i organisationen minska vilket leder 

till att medarbetarna inte är engagerade i organisationen (Stone & Brush, 1996). För att 

medarbetarna ska vara engagerade i organisationen krävs att chefen lyckas tillgodose olika 

intressen och använda sig av strategizing-metoder för att påverka hur medarbetarna uppfattar 

strategin. 
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Weick och Roberts (1993) menar att tolkningslegitimitet är ett kraftfullt verktyg för att forma 

en organisation. Tolkningslegitimitet handlar om interaktion vilket många författare bland 

annat Sharp och Zaidman (2010) menar är viktigt och det är viktigt involvera medarbetarna i 

arbetet. Enligt de Maré et al. (2009) blir medarbetarna mer engagerade om de får vara med 

och ta egna initiativ, vilket det krävs en interaktion för. I studien belyses det att toppcheferna 

försöker att involvera medarbetarna mer i arbetet. Eftersom den interna kommunikationen har 

förbättrats sedan de började med CSR kan det tyda på att tolkningslegitimiteten har en effekt. 

Dock kan interaktionen fortfarande förbättras inom företaget. 

5.4 Toppchefernas roll 
 

Sharp och Zaidman (2010) menar att det är viktigt att toppcheferna involverar medarbetarna i 

en dialog där de kan komma med egna idéer och egna initiativ. Detta kan underlätta 

implementeringen av CSR och att CSR-arbetet anpassas till företaget på ett bättre sätt 

(Frostenson, 2006). Det är viktigt att CSR-arbetet genomsyrar hela organisationen (Sharp & 

Zaidman, 2010) och även Frostenson (2006) menar att det är ett måste för företagen att 

uttrycka företagets sociala ansvar konkret i organisationen. Respondenterna svarar att CSR är 

en central fråga i alla situationer inom företaget. Medarbetarna var villiga att lyssna på förslag 

till CSR-aktiviteter. Det framkommer dock inte att medarbetarna själva var särskilt 

initiativtagande till aktiviteterna. Chansen att medarbetarna ska engagera sig i CSR blir större 

om de får vara med och ta egna initiativ (de Maré et al., 2009). 

 

Dock finns det svårigheter när det gäller detta. Det är ett så pass stort företag med ungefär 

3200 anställda, vilket gör det svårt att kommunicera ut CSR till alla anställda och få det till 

någonting som genomsyrar organisationen. En annan anledning till att det är svårt att få 

medarbetarna att verkligen ta till sig CSR kan vara att det inte är ett arbete som företaget 

måste genomföra för att vara legala. I och med att CSR-arbetet är frivilligt är det därför extra 

viktigt att informera medarbetarna om CSR så att de ska veta varför de arbetar med CSR. 

Eftersom det inte är någonting företaget är tvungna att göra för att bedriva den dagliga 

verksamheten kan medarbetarna lätt känna att det är en onödig aktivitet som tar tid, resurser 

och fokus från den huvudsakliga verksamheten i organisationen. Dock är det en aktivitet som 

är integrerad i arbetet och inte en aktivitet som bedrivs på sidan av verksamheten. Det är 

relaterat till verksamheten företaget arbetar med eftersom de vill göra den mer hållbar. Det 

hade kanske varit ännu svårare att engagera medarbetarna om det hade varit en helt separat 

aktivitet med välgörenhetsarbete. I studien framkommer det hur viktigt det är att 

medarbetarna är kunniga inom CSR eftersom ju mer de vet, desto mer engagerade blir de. De 

som är okunniga inom CSR har också en tendens att tycka att CSR är onödigt arbete. Men ju 

mer de lär sig om CSR desto viktigare och nyttigare tycker de att det är. 

 

I studien framkom det att ledningen anser att CSR är någonting som genomsyrar företaget 

relativt bra, medan medarbetarna kände att de inte var särskilt insatta i arbetet. Detta kan tyda 

på som nämnts tidigare att ledningen inte är medvetna om hur det egentligen fungerar i 

organisationen. Samtidigt säger både ledningen och samordnarna att de vill att medarbetarna 
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ska vara mer involverade och ta mer initiativ när det gäller CSR. Anledningen till att det kan 

finnas olika uppfattning kring arbetet kan bero på att det är en stor organisation anställda som 

sitter i olika länder och i olika delar av organisationen. Företaget är dessutom decentraliserat 

så dotterbolagen i världen över har mycket stor frihet att bestämma själva över arbetet. De 

respondenter som inte svarade som de övriga respondenterna är också de respondenter som 

sitter i ett företag utomlands. Att det är de som svarar annorlunda från de andra har kanske att 

göra med att de inte har särskilt mycket interaktion med toppcheferna i Sverige som leder 

CSR-arbetet. Interaktionen och kommunikationen gällande CSR ser förmodligen även 

annorlunda ut i den organisationen i jämförelse med den i Sverige. Detta påpekades även utav 

en av respondenterna. Ledningen i deras land kanske inte arbetar på samma sätt som de gör i 

ledningen i Sverige och det är genomsyrat i organisationen på ett helt annat sätt. Det ser olika 

ut i olika länder och företag arbetar på det sätt som de är bekanta med, speciellt eftersom 

organisationen är decentraliserad och de har möjlighet att bestämma själva.  

 

Under studien framkom det att CSR är ett arbete som ofta går lite mer mot en central styrning 

och mer kontroll. På så sätt kan de försäkra sig om att företagen arbetar på samma sätt. Det 

skulle kunna vara en anledningen till att det är svårt att involvera medarbetare i en 

decentraliserad organisation som företaget i studien eftersom arbetet i sig leder till att 

organisationen blir mer centraliserad. Det är inte ett krav att en organisation måste vara 

centraliserad för att kunna arbeta med CSR men under studien menade ledningen att eftersom 

CSR kräver ett visst mått av kontroller och regler blir en organisation ofta mer centraliserad 

när den arbetar med CSR. Och detta i sin tur kan leda till missnöje bland dotterbolagen runt 

om världen. En samordnare berättar om att det blev klagomål när en byråkratisk rutin skulle 

införas i organisationen med sign-off-processen. 

 

Företaget befarar att det kan bli en ännu större svårighet i framtiden att få hela organisationen 

att acceptera CSR-arbetet då företaget har börjat etablera sig i länder där de inte ser på CSR 

på samma vis som i Sverige. Då ledningen menar att de inte har samma syn på medarbetarnas 

rättigheter, miljöpåverkan, korruption och så vidare som i organisationen i Sverige. Om 

företaget använder sig av interaktion öga mot öga för att skapa tolkningslegitimitet kan det 

vara svårt att forma om värderingarna så pass mycket hos medarbetarna som arbetar i 

organisationen i dessa länder så att de anser att aktiviteten är legitim. Det kommer dessutom 

krävas mycket interaktion mellan toppcheferna och medarbetarna. Jarzabkowski (2005) 

menar att i en organisation där det är stora skillnader i värderingar kommer mycket 

interaktion behövas för att ständigt rekonstruera de ramverk och värderingar som legitimerar 

en aktivitet. När ett ramverk byggts upp kommer det med stor sannolikhet att hålla en kortare 

tid om det finns mycket olika åsikter och värderingar i företaget. Detta är en anledningen till 

att det kommer bli svårare att legitimera CSR-aktiviteterna i dessa länder. Detta kanske gör att 

företaget behöver använda sig av en annan strategizing-metod för en tid. En metod som passar 

bra för att skapa legitimitet för en aktivitet till att börja med är interaktiv strategizing 

(interactive strategizing) (Jarzabkowski, 2005). Där är interaktionen mellan toppcheferna och 

medarbetarna stor för att att forma gemensamma ramverk och värderingar inom företaget för 

att finna förståelse för varandra och hitta en gemenskap. Detta är ett bra metod att använda när 

en ny aktivitet ska in i organisationen, vilket kommer bli fallet i de länder som inte arbetar 
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särskilt mycket med CSR. Den interaktiva strategizing-metoden är dock inte särskilt effektiv 

att ensam använda sig av i längden. Det kräver att värderingarna ständigt rekonstrueras vilket 

kräver mycket interaktion. När CSR är accepterat i de nya länderna vore det därför logiskt att 

företaget går tillbaka till att använda sig av den förenande strategizing-metoden igen där 

administrativa rutiner också används för att legitimera en aktivitet. 

5.5. Konsulter 

5.5.1 Konsultens arbete 

Ribeiro (2004) nämner att det finns flera olika anledningar till att använda sig av konsulter, 

exempelvis implementering av styrsystem, identifiera problem, ta fram lämpliga lösningar 

och hjälpa företaget till ökad förståelse. Även respondenterna i denna studie har svarat att de 

använt sig av konsulter på många olika sätt, så som diskussionspartner, implementering av 

system, för att göra redovisningar, analyser och så vidare. Ribeiro (2004) nämner även att en 

huvudsaklig synpunkt gällande relationen mellan kundföretaget och konsulterna är hög 

interaktionsnivå. Även Ko et al. (2005) menar att det är viktigt att det finns en miljö som gör 

kommunikationen möjlig mellan dessa parter. Ur respondenternas svar framgår det att 

samordnarna är engagerade tillsammans med konsulterna hela vägen. Diskussioner och samtal 

pågår under processen, samordnarna förklarar även för konsulterna vad det är de behöver 

hjälp med, hur de tänker och att konsulterna även får den hjälp de behöver för att genomföra 

sin del av uppdraget. Några svårigheter gällande interaktionen mellan kundföretaget och 

konsulterna verkar inte ha funnits. 

5.5.2 Avgörande 

Metrejean och Stocks (2011) menar att användandet av konsulter är avgörande för om 

implementeringen av någonting ska lyckas. I detta fall stämmer det in ganska bra då 

respondenterna i denna studie menar att konsulternas kompetens har en viktig roll när 

företaget ska genomföra någonting. Respondenterna poängterade att valet av att använda 

konsulter var avgörande, som litteraturen säger. Det har varit lärorikt och tack vare 

konsulterna vet de mer idag om vad de vill och vad de ska göra. Kundföretaget håller med 

Metrejean och Stocks (2011) och tycker att användandet av konsulter alltså har varit lyckat. 

Utan konsulter hade de inte nått lika långt som de gjort. Tidigare fanns det även en 

uppfattning om att saker som företrädaren gjorde inte gav någonting, vilket inte längre finns 

idag. Precis som Greiner (1998) säger så är det alltså större chans att förändringsarbetet lyckas 

om det finns en förändringsagent som aktivt arbetar med förändringsarbetet, vilket i det här 

fallet är en konsult. 

5.5.3 Kritiska faktorer gällande konsultation 

En samordnare nämnde under intervjun att det finns nackdelar med att ta in konsulter. 

Respondenten förklarade att det kan vara så att de inte förstår företagets vardag. Under 

intervjuerna framgick det att det är sällan konsulterna går in och utför förändringar. Dock kan 

de skriva riktlinjer, dokument, ha utbildningar och så vidare. I detta fall kan man då diskutera 

hur det påverkar företaget då konsulterna inte är så insatta och förstår företagets vardag. 

Frostenson (2006) förklarar att konsultation kan leda till att intern legitimitet saknas. 

Medarbetarna kan känna motstånd och missnöje kring arbetet eftersom de saknar förtroende 
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för en den externa aktören, vilket vidare kan leda till problem. Konsultationen tas dock emot 

bra i företaget. Detta skulle kunna bero på att konsulterna kommunicerar mestadels med 

toppcheferna och toppcheferna i sin tur kommunicerar med medarbetarna. Eftersom 

toppcheferna är väl insatt i företaget tas det emot bättre än vad det kanske skulle göra om 

konsulterna hade kommunicerat direkt med medarbetarna. En medarbetare säger också att det 

är bättre att toppcheferna kommunicerar ut CSR-arbetet till medarbetarna eftersom det skulle 

kännas konstigt om konsulterna sade åt dem vad de skulle göra. Ribeiro (2004) menar att 

konsulten måste studera organisationens miljö och resurser. Detta var något som konsulterna 

nämnde under intervjuerna och berättade att det är avgörande att de har erfarenhet och 

kunskap om kundernas branscher. De måste alltså ta reda på exempelvis risker inom 

branschen, tillämpbara certifieringar, göra bedömningar och kartläggningar.  Detta är också 

någonting som kan ha lett till att konsultationen tas emot så pass bra som det gör i företaget 

eftersom konsulten är kunnig inom området. 

5.5.4 Toppcheferna 

Som nämnts tidigare i studien är CSR någonting som ger bäst resultat om det genomsyrar hela 

organisationen. Borglund et al. (2010) menar att även om ett företag använder sig av konsulter 

är högsta ledningens engagemang i CSR-arbetet viktigt om det ska vara framgångsrikt på lång 

sikt. Även Greiner (1998) menar att det är viktigt att företagsledaren är med i arbetet vid en 

förändring. Det är därför viktigt att toppcheferna tar sitt ansvar och förmedlar ut CSR-arbetet 

till medarbetarna. I företaget som vi har studerat är CSR-arbetet ett uppmärksammat arbete, 

vilket delvis har att göra med att den CSR-ansvarige också är med i koncernledningen. Det är 

toppcheferna som har kontakt med CSR-konsulterna, vissa lite mer ändra andra. Utöver detta 

sker kommunikationen fortfarande mellan toppcheferna och medarbetarna. Interaktion sker 

sällan mellan konsulter och anställda, enligt respondenterna. Under intervjuerna poängterades 

det att det är kundföretaget som bestämmer. Det är de som leder projekten och det är 

exempelvis inte konsulternas ansvar att kommunicera ut CSR i företaget. Enligt en 

samordnare är det bra att de har områden där det finns tydliga ansvar utpekade. I stora och 

väldigt komplexa organisationer kan det vara svårt att få ett driv när det finns flera personer 

som har delar av ansvaret. I det här fallet med konsulter hade det kunnat bli så att det är flera 

personer som har ansvar. Men att företaget är bestämda med att det är de som bestämmer och 

har huvudansvar, är underlättande. 

5.5.5 Konsulterna i strategizing-triangeln 

Figur 5.5 illustrerar hur kommunikationen ser ut i företaget tillsammans med konsulter. Vi har 

valt att utveckla en egen modell som utgått från Jarzabkowskis (2005) strategizing-triangel för 

att på så sätt visa hur samspelet med konsulterna i strategizing av CSR ser ut. Vi valde att 

använda Jarzabkowskis (2005) strategizing-triangel som utgångspunkt för att lätt kunna visa 

var i samspelet vi har beskrivit tidigare i denna studie, konsulter kommer in. Det som skiljer 

Jarzabkowskis (2005) triangel från figur 5.5 är att den senare inkluderar konsulter som 

kommer in som en extern aktör och påverkar vid strategizing av CSR. Anledningen till att 

konsulterna inte kan integreras inom triangeln är eftersom de inte är en del av organisationen 

utan en extern aktör. Konsulterna sitter inte i företagets kontor och arbetar utan sköter arbetet 

från deras kontor. Det är heller inte de som kommunicerar med aktörerna i organisationen 

utan de kommunicerar mestadels bara med toppcheferna. Detta illustreras i modellen med en 
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pil som går åt båda hållen mellan konsulterna och toppcheferna, eftersom det handlar om en 

ömsesidig interaktion, de har alltså en dialog med varandra. Däremot har konsulterna mycket 

liten eller ingen kontakt alls med medarbetarna i organisationen. Konsulterna påverkar 

indirekt strategin eftersom de har en interaktion med toppcheferna. Toppcheferna i sin tur 

kommunicerar med medarbetarna. Även där sker en kommunikation från båda hållen mellan 

toppcheferna och medarbetarna, där medarbetarna även får chans till att säga vad de tycker. 

Konsulterna har alltså även en indirekt påverkan på medarbetarna eftersom de interagerar med 

toppcheferna och de i sin tur interagerar med medarbetarna. 

 

 
 

Figur 5.5: Strategizing av CSR  med konsulter (Källa: Egen). 
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6. Slutsats 
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur strategizing av CSR ser ut utifrån Jarzabkowskis 

ramverk samt att beskriva hur detta samspel ser ut med CSR-konsulter och dennes roll i 

strategizing. Vi kommer nu att återkoppla till detta genom att svara på våra frågeställningar 

som varit grunden för studien; “Hur ser strategizing av CSR ut utifrån Jarzabkowskis 

ramverk?” och “Hur ser detta samspel ut med CSR-konsulter och vilken roll får de?”. 

 

De slutsatser vi kommit fram till i denna studie är att Strategizing av CSR utifrån 

Jarzabkowskis ramverk i detta fallföretag sker både genom interaktion öga mot öga mellan 

medarbetarna och toppcheferna. För att aktiviteterna kring CSR ska legitimeras i 

verksamheten kommunicerar toppcheferna ut vad som är viktigt i företaget och vad som gäller 

på deras arbetsplats, samt att toppcheferna bäddar in aktiviteterna i de administrativa rutinerna 

och gör CSR-arbetet till någonting som går att kontrollera. Detta sätt att legitimera en aktivitet 

i ett företag kallas enligt vår teoretiska referensram den förenande strategizing-metoden. 

Denna metod ger hög strukturell legitimitet och hög tolkningslegitimitet. Strukturell 

legitimitet innebär att aktiviteten blir en praxis i företaget genom att den ligger inbäddad i de 

administrativa rutinerna. Tolkningslegitimitet innebär att det utvecklas ett ramverk med 

värderingar i organisationen så medarbetarna vet vad som förväntas av dem. 

 

Det finns olika åsikter i organisationen om kommunikationen är tillräcklig och om alla 

anställda verkligen är involverade i CSR-arbetet. Toppcheferna menar att de försöker att 

involvera medarbetarna och att de flesta är involverade medan medarbetarna själva anser att 

de inte är särskilt insatta i företagets CSR-arbete. En slutsats vi kom fram till är att det kan 

bero på att det är en så pass stor organisation samt att organisationerna ligger utspritt i många 

olika länder med olika värderingar. De respondenter som sitter i andra länder än Sverige har 

även en lite mindre positiv bild av CSR-arbetet än de i Sverige. Detta kan bero på att i vissa 

andra länder där deras dotterföretag verkar, råder det andra åsikter och därför måste 

kommunikationen ske mer kontinuerligt för att bygga över dessa olika värderingar. En annan 

anledning till detta kan bero på att fallföretaget är en decentraliserad organisation där de olika 

dotterbolagen är vana att ha stor frihet. Företagets CSR-arbete strävar mot en mer central 

styrning med fler kontroller, vilket känns lite väl byråkratiskt. Problemet med 

kommunikationen med organisationer utomlands kan bli ännu större i framtiden eftersom 

företaget börjar etablera sig i länder där värderingar kring sociala rättigheter och 

miljöpåverkan skiljer sig från värderingarna i Sverige. Det kommer att öka kraven på 

interaktion mellan toppcheferna och medarbetarna i dessa länder för att kunna skapa 

gemensamma ramverk. En slutsats till som vi kom fram till är att detta kan leda till att 

företaget byter strategizing-metod till den interaktiva strategizing-metoden för en stund där de 

bara använder sig av interaktion för att skapa legitimitet. 
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Vi kom fram till slutsatsen att samspelet med konsulterna vid strategizing av CSR sker 

mestadels genom toppcheferna. Detta illustreras i strategizing-triangeln som presenterades i 

avsnitt 5.5.5. De anställda har ingen eller mycket liten kontakt med konsulterna. Toppcheferna 

är de som sedan kommunicerar med medarbetarna. I studien är alla respondenter överens om 

att det är toppchefernas och inte konsultens ansvar att se till att kommunikationen med 

medarbetarna sker på rätt sätt. Dock har konsulterna en indirekt påverkan på anställda och 

strategierna eftersom de kan påverka toppcheferna. Konsulten har kommit in i företaget och 

stöttat dem genom att agera bollplank och diskussionspartner när företaget har behövt bolla 

idéer. Konsulterna kan komma med nya tankesätt och kunskap från andra företag, de kan 

hjälpa till med systemimplementering, redovisningar, oberoende analyser och bedömning, de 

kan ifrågasätta och se saker ur en annan synvinkel. Konsultens roll i företaget är rådgivare, 

projektledare, guide genom strategizing, att hitta lösningar, skriva riktlinjer och att utbilda. 

För företaget i studien har det varit avgörande i deras CSR-arbete att de har valt att använda 

sig av konsulter. Då de inte hade kompetensen själva har de haft möjlighet att fylla igen de 

kompetensluckor som funnits när de har använt sig av konsulter. 

 

Sammanfattningsvis har vi alltså i denna studie bidragit med kunskap om hur strategizing av 

CSR ser ut i ett företag med konsulter. Vi har beskrivit konsultens roll i samspelet med 

aktörerna i företaget och hur kommunikationen mellan dem sker. I likhet med vad Sharp och 

Zaidman (2010) kom fram till i deras studie kom också vi fram till att kommunikationen är 

viktig i ett företag för att legitimera en strategi. Däremot skiljer sig resultaten då Sharp och 

Zaidman (2010) kom fram till att det är viktigt att involvera medarbetarna i CSR-arbetet för 

att det ska bli lyckat. I vår studie involverades medarbetarna inte särskilt mycket, men CSR-

arbetet fungerade bra ändå. Att vi kommer fram till denna slutsats kan bero på att 

medarbetarna egentligen är involverade fast de inte ser arbetet som CSR-arbete och därför 

inte själva inser att de är involverade i arbetet. Detta var också någonting som en samordnare i 

stuiden menade. Medarbetarna arbetar med CSR men de refererar inte till deras arbete som 

CSR-arbete.  
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7. Förslag på fortsatt forskning 
 

Inom CSR finns det många intressanta områden att utforska och under studiens gång har vi 

stött på ett flertal frågor som skulle vara intressanta att studera inom detta område. 

 

I studien fick vi lite olika svar från de som inte satt i Sverige. Därför vore det intressant att 

göra studien i flera länder i detta multinationella företag för att se om åsikterna och 

kommunikationen skiljer sig åt eller om det ser likadant ut i alla länder samt vad detta beror 

på och hur det påverkar CSR-arbetet. 

 

Under studien visade det sig att konsulterna inte hade särskilt mycket interaktion med andra 

än ledningen och samordnarna och gjorde det mesta av sitt arbete utanför företaget. Om 

konsulterna hade varit en del av organisationen och arbetat mer i organisationen än utanför 

hade troligtvis interaktionen sett annorlunda ut. Det vore intressant att ta reda på hur det hade 

påverkat samspelet i företaget. 

 

I denna studie ägnade sig företaget inte åt ren välgörenhet utan deras CSR-arbete är 

intregrerat i verksamheten och handlar om hur verksamheten ska bedrivas på ett etiskt och 

moraliskt sätt. Det vore intressant att studera hur samspelet och interaktionen ser ut i ett 

företag som ägnar sig åt filantropiska handlingar, alltså mer välgörenhet som kanske inte är 

direkt kopplat till verksamheten de bedriver. Behöver kommunikationen ske på ett annat sätt 

än vad som framkom i denna studie för att denna typ av CSR-arbete ska fungera då? Det 

kanske kräver ett större engagemang från medarbetarna och en bättre kommunikation från 

cheferna än vad det krävs om det har med den dagliga verksamheten att göra. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide - Kundföretag 

 

Tänk på att svara utifrån ert arbete tillsammans med konsulterna: 

 

CSR 

 Vad är CSR för dig? 

 Hur viktigt är CSR? 

 Kan du beskriva ert CSR-arbete? 

 Hur upplever du CSR-arbetet? Vilka svårigheter finns? 

 Vilka mål har ni och vad vill ni uppnå när det gäller CSR-arbetet? 

 

Kommunikation 

 Vilka är engagerade/involverade i CSR i ert företag? Är CSR-arbetet något som alla i 

organisationen är engagerade/involverade i? 

 Är CSR en del av kulturen och livsstilen i företaget? 

 Hur kopplas CSR till det huvudsakliga syftet verksamheten ha?  

 Hur ser kommunikationen ut inom företaget när det gäller CSR? 

 

Legitimitet 

 

 Vad har ledningen för syn på CSR? Hur pass involverade är de i CSR-frågan? 

 Vad har medarbetarna för syn på CSR? Hur pass involverade är de i CSR-frågan? 

 Finns det några konflikter i företaget angående CSR? Vilka i så fall? 

 

OBS! Följande tre frågor ställdes endast till ledningen och samordnarna: 

 

Välj ett  av fyra följande alternativ som stämmer in bäst på CSR-arbetet i Ert företag: 

 

När en ny aktivitet ska implementeras i företaget och ni vill att denna aktivitet ska accepteras 

av medarbetarna hur är det mest troligt att ni går till väga? 

 

o Det är oftast en aktivitet som bedrivs lite på sidan av från början för att det 

finns risk för att aktiviteten skulle kunna möta motstånd i företaget. 

 

o Det är oftast en aktivitet som ni försöker bädda in som formella administrativa 

rutiner som är lätta att kontrollera och överblicka. 

 

o Det sker genom en ständig interaktion öga mot öga mellan chefer och anställda 

där värderingar och ramverk byggs upp. 
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o Vi kombinerar att använda oss av både bädda in administrativa rutiner och att 

kommunicera ansikte mot ansikte ofta för att bygga upp nya värderingar och 

ramverk. 

 

När aktiviteten har implementeras vilket alternativ tycker du bäst beskriver dem: 

 

o Det är en aktivitet som bit för bit har fått övergå i den dagliga verksamheten 

och bli en den av företaget. 

 

o Det blir ofta till praxis i företaget och ibland kan fokus försvinna från den 

verkliga målsättningen bara för att följa praxis. När rutinen väl är inne i 

företaget krävs det stora ansträngningar för att få bort den från företaget. 

 

o För att aktiviteten ska bli kvar i företaget som en accepterad aktivitet krävs det 

att ramverken och värderingarna i företaget ständigt rekonstrueras och 

uppdateras genom interaktion mellan anställda och chef/konsult. 

 

o För att aktiviteten ska bli kvar som en accepterad aktivitet krävs det att 

ramverken och värderingarna rekonstrueras och uppdateras genom interaktion 

mellan anställda och chef/konsult, samt även att aktiviteten är inbäddad i 

administrativa rutiner som går att kontrollera. 

                      

Vem är det som är har hand om denna kommunikation och leder arbetet? Chefen, konsulten 

eller annan? 

 

Toppchefernas roll 

 Var får ni inspiration till era CSR-aktiviteter i från? Hur började arbetet? 

 Vem presenterar dessa aktiviteter för medarbetarna? 

 Vem bestämmer hur mycket tid som ska läggas ned på CSR-aktiviteter? 

 Vem har varit mest drivande i processen? 

 Beskriv hur det har gått till när CSR har integrerats i företaget. 

 

Konsulter 

 Hur kommer det sig att ni använder er av CSR-konsulter? 

 Hur ser ansvarsfördelning ut mellan konsultföretaget och er? 

 Hur ser kommunikationen ut mellan konsulterna och den nivå i företaget du befinner 

dig på? 

 Vad kan det finnas för skillnader i att företaget själva eller konsulter driver CSR-

arbetet? 

 Hur såg det ut innan ni använde er av konsulter i jämförelse med hur det ser ut nu? 

Vilken effekt har det fått? 

 Hur pass lyckat skulle ni säga att arbetet med konsulterna har varit? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide kundföretag (engelska) 

 

CSR 

 What is CSR to you? 

 How important is CSR? 

 Can you describe your work with CSR? 

 How do you experience the work with CSR? Are there any difficulties, if yes, what 

kind of difficulties are there? 

 What is your goal and what do you want to achieve with the work with CSR? 

 

Communication 

 Who is engaged/involved in CSR in your company? Is CSR something that everyone 

in the organization are engaged/involved in? 

 Is CSR a part of the culture and lifestyle of the company? 

 How is CSR connected to the main purpose of the operations? 

 What does the communication look like in the company when it comes to CSR? 

 

Legitimacy 

 

 What is the managements view on CSR? How involved are they when it comes to 

CSR? 

 What are the employees views on CSR? How involved are they when it comes to 

CSR? 

 Are there any conflicts in the company when it comes to CSR, if yes, what kind of 

conflicts? 

 

 

Please notice that the following three questions are only for the top managers and the 

coordinators: 

 

Select one of the following four options that fit best on CSR work in your company: 

 

When a new activity is about to be implemented in the company and you want this activity to 

be accepted by the employees, how is it most likely that you would do this? 

 

o It is usually an activity on distance at start because there is a risk that the 

activity could face resistance in the company. 

 

o It is usually an activity that you try to embed in the formal administrative 

routines that are easy to control and oversee. 

 

o It is done through constant interaction face to face between managers and 

employees where values and frameworks are developed. 
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o We combine embedding administrative procedures and communication face to 

face frequently to establish new values and frameworks. 

 

When the activity has been implemented, which option do you think describes them the best: 

 

o It is an activity that bit by bit has been transferred into the daily operations and 

become a part of the company. 

 

o It often turns into practice in the company and sometimes the focus can shift 

from the real goal just to follow the practice. When the routine is established, 

the enterprise requires major efforts to remove it from the company. 

 

o If the activity should remain in the company as an accepted activity, it is 

required that the frameworks and values of the company constantly are 

reconstructed and updated by the interaction between employees and 

manager/consultant. 

 

o If the activity should remain in the company as an accepted activity, it is 

required that the frameworks and values of the company constantly are 

reconstructed and updated by the interaction between employees and 

manager/consultant, and also that the activity is embedded in the 

administrative routines that can be controlled. 

                      

Who is the leading force of this interaction and management? The manager, consultant, or 

other? 

 

Top management 

 Where do you get your inspiration to your CSR-activities from? How did it all start? 

 Who introduced these activities for the employees? 

 Who decides how much time that should be devoted to CSR activities? 

 Who has been the driving force in the work with CSR? 

 Describe how it works when CSR is integrated into the company 

 

Consultants 

 How come you chose to work with consultants? 

 What does the allocation of responsibility look like between you and the consultants? 

 What does the communication look like between the consultants and the level of the 

company that you are working at? 

 What is the difference between a company that uses consultants while working with 

CSR and a company that works with CSR by themselves? 

 How successful would you say that the work with the consultants has been? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide - Konsultföretag: 
 

Vi skulle vilja be dig att utgå från ert arbete med Meda när du besvarar frågorna. 

 

CSR 

 Vad är CSR för dig? 

 Hur viktigt är CSR? 

 Kan du beskriva ert CSR-arbete ute hos kundföretaget? 

 Hur upplever du detta arbete? 

 Vilka mål har ni och vad vill ni uppnå med CSR-arbetet? 

 

Kommunikation 

 Hur ser kommunikationen ut mellan kundföretaget och er? 

o Hur ser kommunikationen ut med ledningen i kundföretaget? 

o Hur ser kommunikationen ut med medarbetarna i kundföretaget? 

 Vilka är engagerade inom kundföretaget? 

 Vad symboliserar den drivande personen? Hur är den personen? 

 Vilka svårigheter finns med kommunikationen? 

 

Strategizing 

 Kommer idéerna från konsulterna eller från kundföretaget? 

 Vem bestämmer vad som ska göras? 

 Vilken part är mest drivande? Konsultföretaget eller kundföretaget? 

 Hur presenteras idéer för kundföretaget angående arbetet med CSR? 

 Vilka strategier använder ni er av när ni arbetar med företagen?                

 Kan du beskriva hela processen, från första kontakten till färdigt projekt? 

 

Konsulter 

 Vilken typ av företag tar kontakt med er? 

 I vilket stadie brukar företagen befinna sig när de kontaktar er? 

 Kan du beskriva rollen som konsult i ett kundföretag? 

 Hur är det att komma in som extern aktör i ett företag? 

 Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan kundföretaget och er? 

 Vad kan det finnas för skillnader med att ni som konsulter eller företaget själva driver 

CSR-arbetet? 

 På vilket sätt tar ni hänsyn till vilken typ av verksamhet det är ni arbetar med? 
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Bilaga 4 – Tabell med empirisammanställning 
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