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Sammanfattning

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett arbetsområde som drar mer och mer intresse till sig, 

inte minst med inköp och leverantörer i fokus. Ett stort antal akademiska artiklar hanterar ämnet 

CSR och företag utsätts dagligen för situationer som kräver omfattande CSR-aktiviteter. Dessa 

aktiviteter skall inte enbart neutralisera hot kopplade till CSR utan även skapa positiva effekter för 

företaget inom detta område. Litteratur och artiklar inom området fokuserar på hur globala företag 

integrerar sociala- och miljöfrågor i deras leverantörskedjor, ofta genom en så kallad 

uppförandekod (Code of Conduct, även kallad CoC), som leverantörer måste följa för att få leverera 

till företaget. Trots att artiklarna är många inom ämnet, finns det få som diskuterar hur 

implementeringen av dessa uppförandekoder och CSR-frågor skall gå till. Detta examensarbete har 

i syfte att gå in på djupet gällande implementeringen av CSR inom företaget.

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att  undersöka hur företag med stor kunskap  i CSR-frågor med 

leverantörs/inköpsfokus hanterar den dagliga verksamheten gällande CSR. Empirin skall ligga till 

grund för skapandet av en användbar modell för företag som skall öka sina CSR-aktiviteter inom 

inköp.

Frågeställning: Vilka aktiviteter behövs hos ett företag för att kunna arbeta dynamiskt med att  öka 

sitt engagemang inom CSR?
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Avgränsningar

Avgränsningar har gjorts till stora svenska företag med internationell verksamhet inom 

tekniksektorn. Storleken på företagen har bestämts av företagens omsättning, vilken inte bör 

understiga 10 miljarder SEK, snarare än personalpolitiska. Lokala lagar och förordningar kommer 

vara studiens begränsning och det kommer således inte utrönas om företagen gör rätt i att följa 

lokala lagar eller ej. I den teoretiska analysen har fokus främst legat på journaler och artiklar. 

Metod

En omfattande empirisk studie har gjorts på företag med kunskap inom CSR-frågor med 

leverantörs- och inköpsfokus. Empirin har legat till grund för framställningen av en 

mognadsmodell. Denna mognadsmodell kommer hjälpa företagen att klassificera sina CSR-

framsteg och hitta aktiviteter för vidare utveckling inom CSR-arbetet mot sina leverantörer. 

Studiens hypotes är att  Bessants ”An Evolutionary Model of Continuous Improvement Behaviour” 

skall kunna ligga till grund för den mognadsmodell som studien syftar till att framställa (Bessant et 

al, 1999). 

Studiens fokus har inriktats mot kraven som företagens inköpsavdelningar ställer på sina 

leverantörer, samt de samarbete som de tillsammans utvecklar. För att  samla in empirisk data har 

kvalitativa semi-strukturerade intervjuer genomförts. Den kvalitativa analysen av intervjuerna har 

genomförts med hjälp av programmet Nvivo9 (QSR International, 2010). 

Analys

I analysen syns tydliga likheter mellan det teoretiska ramverket och den insamlade empirin. Studien  

visar även att organisationer anser sig konstant utvecklas dynamiskt när de ökar sina insatser i CSR-

frågorna. Genom analys av det teoretiska ramverket och empirin har en ny mognadsmodell 

utvecklats för implementering av ansvarsfullt inköp inom företagsorganisationer. 

Slutsats

Utifrån de analyser som gjorts på empiri och teori kan det tydligt ses att företag ökar sina insatser 

inom CSR-området. I likhet med strukturen som finns i Bessants CI-modell kan det utifrån empirin 

utrönas en rad förmågor och beteenden (Bessant et al, 1999). Dessa har sedan lett  till en 

mognadsmodell i fem steg. 
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Första steget för företag är att inse problemet, det finns något som företaget kan förbättra med hjälp 

av sina anställda, ur ett  CSR-perspektiv. Aktiviteterna i detta steg skapar en förståelse för 

problemen och hur dessa skall lösas på ett icke standardiserat sätt. Effekten av detta är att anställda 

blir medvetna om problemen, dock syns här inga externa effekter av aktiviteterna.

I andra steget skapas uppförandekoder som skall följas av anställda och leverantörer, här utförs 

revisioner på leverantörerna för att säkerställa kvaliteten samt att personal utbildas internt. 

Resultatet blir att medarbetarna accepterar satsningarna, samt att revisionerna ger ökad 

produktkvaliteten hos leverantören. Detta är ett försök till att systematiskt och formellt utforma ett 

system för hanteringen av problemen. 

Vid steg tre utformas ett  formellt  system för hantering av Social Responsible Purchasings/socialt 

ansvarsfullt  inköp  (SAI), detta inom företagets strategiska ram. Leverantörer, som redan samarbetar 

med företaget, där inte överenskomna mål nås, hjälps aktivt. De aktiviteter som genomförs 

dokumenteras systematiskt och långsiktiga relationer till leverantörerna etableras. Effekter som 

uppstår av dessa aktiviteter är koncernövergripande och är i linje med företagets värderingar, 

intressenter delges resultatet av aktiviteterna. Här syns även en trend att produktkvaliteten ökar med 

relationslängden med leverantörerna. 

Fjärde steget är att  kommunicera CSR-aktiviteter relevanta för inköp externt, detta innefattar 

publicerandet av CSR-rapporter, antingen fristående eller inkluderade i årsredovisningen. Vid denna 

nivå skall samtliga leverantörsrelationer vara långsiktiga. Intressenter skall kunna ta del av 

satsningarna och se resultatet av de samma och samtliga händelser som resulterar i åtgärder 

redovisas på begäran. 

För att nå den slutliga nivån SAI-Excellence, måste samtliga ovanstående steg uppnås. 

Verksamheten ska kontinuerligt revideras och företaget skall alltid föregå med gott exempel samt 

ligga i framkant av SAI-utvecklingen. 
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Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is a subject that today  gets a lot of attention, especially with 

purchasing and suppliers in focus. A large number of academic articles has dealt  with the topic of 

CSR. These articles and literature focuses on how global companies must integrate social and 

enviromental issues in their supply  chains, often through so-called Code of Conduct, which 

suppliers must follow to become suppliers to the company. Although these articles are many  within 

the discipline there are few that discuss how to implement  the CSR issues into daily operations. 

This research paper hope is to fill this gap and help willing companies improve their CSR within 

sourcing.

Purpose

The purpose of this research paper is to examine how companies with great knowledge of CSR-

issues, with supplier /sourcing focus, manages their daily  CSR operations. Empirical data will  be 

retriewed through interviews and categorized to create an implementation model for CSR activities.

Question formulation: What activities are required for a company to operate dynamically when 

increasing their commitment to CSR? 

Limitations

Limitations has been made to interview large Swedish companies with international operations in 

the technology sector. Turnover is another limitation, which should be 10 billion SEK. Local laws 

and regulations will be the studys limitation. 
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Method

Extensive empirical study  has been made to companies with expertise in CSR-issues, with supplier 

and purchasing focus. The empirical data has been used to create a evolutionary model for CSR-

activities. This model will help companies to classify their CSR-progress and find activities to 

further delevop their CSR work. The study  hypothesis is that Bessants "An Evolutionary Model of 

Continuous Improvement Behaviour" can be used as the foundation of model which this study  aims 

to produce (Bessant et al, 1999). The qualitative analysis has been made with the help of Nvivo9 

(QSR International, 2010). This was made to ensure that the analysis become as objective as 

possible, and help future researchers that would want to continue this research.

Analysis

The analysis shows distinct similarities between the theoretical framework and the collected 

empirical data. The study also shows that organizations consider themselves to constantly evolve 

dynamically as they increase their efforts in CSR issues. Through analysis of the theoretical 

framework and empirical data, a new evolutionary model has been developed for the 

implementation of responsible purchasing within any company organization.

Conclusion

The analysis of the empiric and theoretical study clearly states that companies are increasing their 

effort in CSR. Similar to the Bessant CI-model (Bessant et al, 1999) the empirical data ascertained a 

number of abilities and behaviors, from this a five stage evolutionary model was created. 

At the first stage the company recognizes the problem from a CSR perspective and solves the 

problem with help of their employees. The activities in this step helps the company  and its 

employees to gain understanding of the CSR problem and how to solve them. This stage creates 

awareness and understanding among the employees.

The second stage is to create a code of conduct, which shall be followed by both employees and 

suppliers. The company performs audits on their suppliers to ensure high quality  and make sure that 

the staff is trained in CSR awareness. This results in increased product quality and systematically 

builds a system for handling CSR issues.

At the third stage a formal system for handling Socially Responsible Purchasing (SRP) is designed, 

within the company’s strategic framework. Suppliers are actively helped to reach their CSR 
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objectives. All CSR activities are systematically documented and long lasting relationships with the 

suppliers are established. Effects due to these activities are corporate and inline with the company 

values. The stakeholders are informed of the outcome of the activities. In this stage the trend clearly 

shows that product quality increases with increased supplier relationships. 

At the fourth stage the CSR communication becomes very important. This includes publication of 

CSR reports, either standalone or included in the annual report. At this level, all supplier relations 

are to be long term. Investors can take part of all CSR plans and see the transparency  of the results, 

on request. 

To reach the final stage of SRP Excellence all previous stages shall be included. All company CSR 

activities must be revised and the company must continue to set a good example and be at the 

forefront of SRP development. All stakeholders and those in the vicinity of the company affectes 

positively by the efforts and the activities. All activities are reported to create high transparency.
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1. Inledning

I detta kapitel presenteras en inledande bakgrund till det studerade ämnet. Fortsättande ges 

studiens syfte och problemformulering. Vidare presenteras även de avgränsningar som gjorts, både 

empiriska och teoretiska. Sist redogörs för arbetets struktur och nomenklatur.  

1.1 Bakgrund

Corporate Social Responsibility (CSR) fortsätter att vara ett arbetsområde som drar mer och mer 

intresse till sig, inte minst med inköp och leverantörer i fokus. CSR, ett samlingsnamn för miljö, 

social och hållbarhetsaktiviteter implementerade i affärsmodellen, är för stora företag viktigt att 

aktivt implementera i den dagliga verksamheten. Företag är inte endast intresserade av att eliminera 

den stora, negativa  mediala uppmärksamhet vid felagerande, utan även att skapa positiva 

förändringar i utsatta länder. Många studier hanterar idag ämnet CSR och företag utsätts dagligen 

för situationer som kräver omfattande aktiviteter för att, om möjligt, inte bara neutralisera sociala 

effekter utan låta det  ge positivt resultat för företaget. Litteraturen och artiklarna inom området 

koncentrerar energin på hur globala företag skall integrera sociala- och miljöfrågor i deras 

leverantörskedja, ofta genom en så kallad uppförandekod (Code of Conduct, även kallad CoC), 

riktlinjer/krav som leverantörer måste följa för att få leverera till företaget i fråga.

Det går att se hur de stora aktörerna, IKEA, H&M  och IBM, aktivt utsätts för utmaningar inom 

sociala- och miljöfrågor. Det syns även att dessa företag har flertalet aktiviteter för att hindra att 

skada företaget, och till och med vända dessa CSR-utmaningar till sin fördel. Det är av yttersta vikt 

att de stora resurser som läggs på socialt arbete kommer till nytta och inte istället gör skada. 

Till exempel så hjälper man inte ett barn genom att hindra denna från att jobba om barnet  är 

familjens enda försörjare. Inte heller hjälper man den familj vars inkomstbringares arbetstimmar 

dras ner om detta leder till att det inte längre går att försörja familjen (Leire & Mont, 2009). De 

verktygen som kan användas måste användas med sunt förnuft och skapa positiva effekter för 

förmånstagaren. 

Personer som kan påverka ett företag har under de senaste decennierna vuxit markant. Det är inte 

längre bara anställda som anses vara direkt påverkade av bland annat koldioxidutsläpp, arbetarnas 

förhållanden eller skapandet av mervärde. Samhällen, anhöriga till anställda och miljö anses i stor 
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utsträckning vara direkt påverkade utav de handlingar som sker, strategiskt och operativt hos ett 

företag (Andersen & Skjoett-Larsen, 2009).

Företag har ofta riktlinjer på hur sociala- och miljöfrågor hanteras, samt hur de skall följas upp, 

säkerställas och förnyas. Likaså bör leverantör inkluderas i riktlinjer som sätts upp för CSR -arbetet. 

Intresset för miljö hos företag har under 90-talet skapat ett  nytt kriterium inom det organisatoriska 

inköpet, socialt ansvar (Drumwright 1994), implementation av detta tankesätt har tidigare ansets 

vara osystematisk och begränsad (Leire & Mont 2009). 

UnitedLog har beställt  detta examensarbete, som skall kunna användas som en del i deras 

säljmaterial till nya klienter. Det har visat sig att vid korrekt hantering och uppföljning av 

användande av CSR-verktyg kan företag skapa sig en konkurrensfördel. En fördel som mer handlar 

om att inte förlora kunder snarare än att vinna nya.

Genom att kombinera empiri från företag som redan genomför ett framstående arbete inom CSR 

med en mognadsmodell för ständiga förbättringar, kan förutsättningar skapas för alla företag att 

aktivt jobba för att minska miljöpåverkan, öka kvaliteten på arbetsmiljön och radera risken för 

negativt påverkande av samtliga intressenter. 

1.2 Problemformulering

Det finns idag flertalet artiklar och studier på hur CSR fungerar i praktiken. Det finns dock ingen 

tydlig mognadsmodell för hur företag skall jobba dynamisk med att öka sitt engagemang och sina 

aktiviteter vad gäller CSR inom inköp. Detta forskningsprojekt skall därför se till att fylla denna 

lucka och skapa en övergripande och lättförståelig mognadsmodell för CSR-arbete. 

Frågeställning: Vilka aktiviteter behövs hos ett företag för att kunna arbeta dynamiskt med att  öka 

sitt engagemang inom CSR?

1.3 Syfte

Denna uppsats har i syfte att hjälpa företag få förståelse för CSR och möjligheterna att 

implementera detta arbete inom företaget. Uppsatsen skall också belysa de möjligheter som uppstår 

genom att företag aktivt arbetar med CSR, samt vilka aktiviteter som kan tänkas lämpade beroende 

på var i implementeringen man befinner sig. Studien är även menad att ge företag en förståelse för 

hur de kan jobba dynamiskt och öka sitt engangemang inom CSR-aktiviteter mot sina leverantörer. 
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Slutligen skall en mognadsmodell framställas som kan användas för enklare förståelse av hur 

företag bör gå till väga för att åstadkomma en lyckad CSR-implementering.

1.4 Avgränsningar

Avgränsningarna i denna studie har varit både empiriska, teoretiska och lagstadgade. Nedan följer 

en förklaring mer ingående för varje kategori.

1.4.1 Empiriska

Avgränsningar har gjorts till stora svenska företag med internationell verksamhet inom 

tekniksektorn. Storleken på företagen har bestämts av företagens omsättning, vilken ej skall 

understiga 10 miljarder, snarare än personalpolitiska. I den teoretiska analysen har fokus främst 

legat på journaler och artiklar.

1.4.2 Teoretiska

De teoretiska studierna kommer att  beröra CSR-frågor ur ett  inköpsperspektiv. Gällande inköp 

kommer inga grundläggande inköpsteorier att bearbetas då dessa för studiens skull anses vara 

perfekta. 

Vi kommer att redogöra för de modeller som ligger till grund för studien och resultatmodellen, detta 

för att ge läsaren en tydlig bakgrund till hur den tidigare forskningen sett ut  och hur omfattande 

eller begränsad den är. 

1.4.3 Lagstadgade ansvar

Lokala lagar kommer att  vara studiens begränsning. Studien kommer såvida inte utröna om ett 

företag gör rätt i att endast följa lokala lagar eller ej.

1.5 Struktur

Denna rapport  kommer att inledas med en förklaring för vilka metoder som legat till grund för 

denna studie. Därefter  kommer det teoretiska ramverket presenteras, de teorier som ligger till grund 

för de analyser och slutsatser som dragits. Efter det teoretiska ramverket kommer den insamlade 

empirin att framläggas, den information som erhållits via intervjuer. Som följd kommer analys 

framföras, där empirin jämförs med det teoretiska ramverket. Sist kommer slutsatserna, baserade på 

analysen och därefter presenteras ett förslag på vidare forskning.
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1.6 Nomenklatur

De företag som deltagit i studien kommer benämns vidare som ”Företagen” och ”Respondenterna”, 

i de fall där generella slutsatser dragits eller paralleller kan dras. Med förmånstagare menas de som   

kan påverkas positivt av de aktiviteter som företagen genomför.
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2. Metod 

Kapitlet beskriver de metoder som använts under studien. Detta för att ge läsaren en bättre 

förståelse för hur författarna gått till väga och arbetat genom studiens gång. Genom att studera 

metoddelen blir det även enklare för fortsatt forskning att kontrollera studiens objektivitet. 

2.1 Val av metoder

Studien är genomförd i positivistisk anda. Intervjuer har genomförts på ett objektivt sätt för att 

resultatet som studien ger skall vara enkelt att tolka och efterlikna vid senare studier. 

Empirin är insamlad genom intervjuer av personer insatta i CSR-arbetet på respektive företag. Både 

inköpschefer och CSR-ansvariga har intervjuats. Dessa intervjuer har genomförts på ett semi-

strukturerat sätt  där respondenterna fått redovisa för företagets CSR-arbete. Intervjuerna har sedan 

kvalitativt analyserats för att ge studien djup  och material till studiens mognadsmodell. Induktiv 

ansats har använts för att anpassa modellen efter empirin.

2.1.1 Positivism

Tanketraditionen som positivismen bygger på har sina rötter i allt från Aristoteles idéer och tankar 

till renässansen och naturvetenskapen under 1600- och 1700 - talen. 

Positivismen baserar sin kunskap på sinneserfarenhet, där forskarna genomför empiriska studier  

och söker egenskaper hos studieobjektet som återkommer även i andra fall och situationer. 

Positivisterna menar att forskare ska bygga upp sin kunskap av generella lagar för att  beskriva 

orsak-verkan samband. Dessa lagar skall även vara logiska, neutrala och normaliserade, exempelvis 

bestående av matematiska formler. Forskningen skall inte heller formas, eller färgas, av forskaren 

politiska, känslomässiga eller religiösa läggning. Om en annan forskare genomför samma studie 

med hjälp av samma metod skall alltså resultatet bli likvärdigt (Collis & Hussey, 2009).

2.1.2 Kvalitativ metod

Den kvalitativa metoden påverkas starkt av forskarens personliga förståelse, detta då metoden inte 

är mätbar eller generaliserbar. Metoden syftar till att förstå och analysera helheten, hitta mönster, 

teman och kategorier i det material som studeras. Exempel på detta är djupintervjuer och analyser 

av det text och bildmaterial man samlat in (Collis & Hussey. 2009).
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2.1.3 Induktiv ansats

Induktiv forskning är en studie där teorin utvecklas från observationer av den empiriska 

verkligheten. De generella slutsatserna utvecklas ur exempel baserade på den empiriska studien. De 

slutsatser som baseras på induktion behöver nödvändigtvis inte vara sanna då de endast tar hänsyn 

till studiens insamlade empiri. 

Denna studie kommer skapa modeller som baseras på de empiriska studier som genomförts. 

Intervjuerna är således en viktig del i skapandet av mognadsmodellen. (Collis & Hussey, 2009). 

2.1.4 Intervjumetodik

Intervjuerna har genomförts semi-strukturerat. Detta innebär att frågorna har öppna 

svarsmöjligheter för att  respondenterna skall få möjlighet att  ge sin åsikt inom ämnet. 

Intervjumetoden närmade sig även den ostrukturerade intervjustrukturen då detta gav möjligheten 

att forma intervjun efter hur respondenten svarade. Detta gav även möjligheten att få 

respondenternas egen syn av deras företags CSR-arbete, vilket gav studien en bättre inblick i olika 

företags tillvägagångssätt. Frågorna som ställts följde dock den semi-strukturerade intervjumetoden, 

detta var av yttersta vikt för att studien skulle behålla sin objektivitet  och få en tydlig struktur. De 

kvalitativa intervjuerna innebar en frihet vad gäller frågorna, därför användes de i förväg förberedda 

frågorna som stöd för att se till att intervjuerna följt en röd tråd och inte avvikit från ämnet (Collis 

& Hussey, 2009).

2.1.5 Kvalitativ analysmetod

För att  den kvalitativa analysen skulle bli så transparent som möjligt, genomfördes denna med hjälp 

av programmet Nvivo9 (QSR International, 2010). Detta underlättar även för kommande forskning, 

då det i efterhand lätt kan skapas en överblick med hjälp av Nvivo9.

Programmet framställer dock ingen kvantitativ vägning för analysen utan fungerade som ett  verktyg 

för sammanställning av frågorna. Nvivo9 gjorde inte den kvalitativa analysen, utan fungerarde som 

ett stort ordbehandlingsprogram där varje fråga kunde särredovisas med hjälp  av kodning och 

noduppdelning. Enligt Leininger (1994) är det viktigt att dela upp den kvalitativa analysen i delar. 

Detta för att enkelt kunna utvärdera och kritisera materialet som analyseras. Dessa delar är: 

•Trovärdighet

•Transfererbarhet

•Mättnad
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•Betydelse i sammanhanget

•Återkommande mönster

Nvivo9 har använts för att på ett systematiskt sätt dela upp de olika frågorna i så kallade noder.   

Dessa frågenoder är i sin tur uppdelade i ännu flera noder för att ge en bra överblick av 

återkommande mönster och vilken betydelse respektive fråga har i sammanhanget. 

Respondenternas svar kunde med hjälp av Nvivo9 på ett enkelt  sätt ställas i korrelation med 

varandra. Noderna bildar ett hierarkiskt träd som ger en bra överblick av analysen för det kvalitativa 

materialet. 

Noderna programmerades av oss som genomförde analysen. Det var alltså helt upp  till användaren 

hur djupgående denna nod-analys blev. Nvivo9 är ett mycket kompetent program som har 

funktioner långt ut över vad denna studie använt sig av, men har ändå hjälpt till att visa på samband 

och trovärdighet i respondenternas svar. Med hjälp  av programmet gavs efter nodkodningen en 

komplett bild av vad de olika företagen svarat på respektive fråga, vilket visar likheter och olikheter 

på strategier. Nedan ges ett exempel på hur kodningen av noder och analysen gick tillväga, se figur 

1. De olika svaren har delats upp i svarskategorier, här syns hur många och vilka företag som svarat 

vad. I denna fråga är de flest som har svarat Svar 1, och därför har ett beteende analyserats fram ur 

dessa svar. 

Fråga

Svar 1

Svar 2

Svar 3

Antal x

Antal y

Antal z

B
eteende

Figur 1. Visar nod-uppdelning med hjälp av Nvivo9.
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3. Teoretiskt ramverk

Det teoretiska ramverket beskriver den litteratur som har legat till grund för studien. Här beskrivs 

även de teorier som mognadsmodellen kommer att bygga på. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning i punktform.

3.1 Supply Chain Management, Sourcing & Corporate Social Responsibility 

Forskningen kring Supply Chain Mangement (SCM), Sourcing (Inköp) och Corporate Social 

Responsibility (CSR) är omfattande (Lund-Thomsen, 2008). Lund-Thomsen anser att  gjorda studier 

är fokuserade på hur multinationella företag kan inkludera sociala- och miljöfrågor i sina 

försörjningskedjor. Samtidigt har akademiker svårt att särskilja leverantörers förmåga att följa 

uppförandekoder och effekten dessa dokument faktiskt har på arbetare i utsatta länder (Lund-

Thomsen, 2006). För att försöka tämja problemet har Lund-Thomsen föreslagit fem 

rekommendationer för arbete gällande uppförandekoden (CoC) i inköpsorganisationer:

1. Hitta lämpliga sätt att  utvärdera den slutgiltiga effekten en uppförandekod har istället för att 

utvärdera tillmötesgåendet av dessa

2. Ha sociala-, ekonomiska- och miljöaspekter, samt lingvistiska sammanhang som 

uppförandekoden implementeras i, i åtanke om man vill undvika negativa konsekvenser för det 

faktiska förmånstagarna av uppförandekoden

3. Regeringar och internationella organisationer spelar fortfarande en viktig roll när det gäller att 

förstärka ansvarsfullt socialt- och miljöbeteende när det gäller företag med verksamhet i 

utvecklingsländer 

4. Företag som har en global närvaro som inköpsorganisation behöver etablera långsiktiga 

relationer med leverantörer

5. För att försäkra att paradoxen ”förmånstagare av uppförandekoden påverkas negativt av dem” 

måste man införliva förmånstagarnas röster och oro i utvecklingen, implementationen, 

övervakningen och effekten av ett företags uppförandekod

(Lund-Thomsen, 2006)

Att implementera CSR i försörjningskedjor kräver att  CSR omsluts av hela organisationen

(Andersen & Skjoett-Larsen, 2009). Fler organisationer räknar med att leverantörer skall sänka sina 

kostnader, öka kvaliteten och utveckla bättre produkter än sina konkurrenter (Liker & Choi, 2006). 
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Fler organisationer borde skapa större nätverk av leverantörer som lär sig, utvecklar och växer 

tillsammans med deras överstående moderbolag. Att följa sex steg använda av Toyota och Honda, 

som Liker & Choi studerat i flertalet år, skapar längre leverantörsrelationer:

1. Förstå hur dina leverantörer fungerar

2. Förändra rivalitet mellan leverantörer till möjlighet

3. Övervaka försäljare noggrant 

4. Utveckla försäljarnas förmågor

5. Dela information intensivt men selektivt

6. Hjälp försäljarna att förbättra deras processer 

(Liker & Choi, 2006)

3.2 SRP Implementation

Sociala och etiska frågor inom SCM  har ökat i intresse i alla olika typer av organisationer. Dock 

anses socialt  ansvarsfullt inköp (Socially Responsible Purchasing, SRP), trots införande i både 

privata och offentliga bolag, osystematiskt  och begränsat (Leire & Mont 2009). Målet med SRP är 

att skapa förutsättningar för inköpsverksamheten att agera med positiv social påverkan. 

 ”taking into account the public consequenses of organizational buying or bringabout 

  positive social change through organizational buying behaviour” 

   -Drumwright, 1994

Implementationen av SRP har varit begränsade och inte varit systematiska, behovet av 

uppförandekoder och specifierande av målet för det sociala ansvaret anses nödvändigt (Leire & 

Mont, 2009).  

Leire & Monts studie skapar en modell för systematisk implementation av SRP innehållande fem 

grundläggande steg, se figur 2.
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Figur 2. Förenklad SRP process.

Den förenklade SRP processen i figur 2 visar de systematiska steg som krävs vid implementering av 

SRP. För utvecklingen av interna policies för organisationen går det att vända sig till olika källor när 

det gäller information. Utvecklandet av dessa skall fokuseras på att  innefatta organisationens 

kärnvärden. Både Non-Governmental Organizations (NGO) som UN Global Compact och 

föregångsfigurer inom ämnet bidrar med riktlinjer för policies. Generellt innefattar 

uppförandekoderna att alla inköp skall följa sociala principer (Leire & Mont, 2009). I steget 

”Assurance practices” är det vanligast att man reviderar sina leverantörer. I vissa organisationer 

revideras majoriteten av leverantörerna, medan hos andra kontrolleras endast de som levererar 

strategiska produkter eller en bråkdel av samtliga leverantörer. Vid revision finns det problem som 

stör användbarheten av revisionerna. Mutor, korruption och skillnader i arbetsmiljölagar skapar 

svårigheter för medgörligheten. Att göra uppföljningar för att stärka relationen med leverantören 

och skapa långsiktiga relationer kan öka chansen för säkerställande av målbilden. Då många 

organisationer redan har en stor andel leverantörer kommer det att ta en tid för att  få alla dessa 

systematiskt godkända (Dahlsrud, 2008). Vid revisionerna kan intern eller extern personal 

användas, som båda har för- och nackdelar, se tabell 1. 

The Implementation of Socially Responsible Purchasing 31
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building social aspects into the purchasing criteria for suppliers, or as ABB expresses it ‘to establish and maintain 
appropriate procedures to evaluate and select major suppliers and contractors, based on ABB’s human rights and 
social policies, and to monitor their performance where appropriate’ (ABB, 2008a).

To develop the internal policies, the organizations have turned to different sources of information, but typically 
benchmarking and learning from forerunners, or visiting seminars and courses. Moreover, the organizations use 
different international and national declarations and guidelines, such as UN conventions, ILO principles or Global 
Compact, and the UN code of conduct, as well as more sector-specifi c sources of information from industry 
associations.

To illustrate, ABB’s internal policy was based on fi ve sources: the United Nations’ Universal Declaration of 
Human Rights, ILO’s fundamental principles on rights at work, the OECD Guidelines for Multinational Enter-
prises, the Global Sullivan Principles and the Social Accountability standard (SA 8000), which is an auditable 
standard for the protection of workers’ rights developed by the Council on Economic Priorities Accreditation 
Agency (ABB, 2008b). The interviewed organizations also turn for help to various business forums, such as 
Business Social Compliance Initiative (BSCI), Business for Social Responsibility (BSR), the industry associations3 
and the Swedish Environmental Management Council (MSR).

In general, the organizations claim little problem with devising an internal policy for social responsibility. The 
social issues have a high legitimacy internally in the organization. However, some interviewees experience that 
top management lacks understanding of SRP in practice.

Developing and Integrating Purchasing Criteria

Most organizations use their internal policies as a starting point of the communication with the suppliers. A 
common approach is to attach the internal policy of the buying organization to the contract with the suppliers. 
Another approach is to use the common set of values and prioritized social issues from the internal policy to set 

Figure 1. The tentative SRP process

3 In this case it was the Association of Swedish Engineering Industries, TeknikFöretagen.
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Interna Externa

Fördelar
• Skapar intern revisions kapacitet
• Större sannolikhet att skapa långsiktiga relationer
• Större möjlighet till win-win situationer
• Långsiktig förbättring av leverantörsprestanda
• Ökad revisionsförmåga p.g.a. förståelse av 

verksamheten
• Möjlighet att minska revisionskostnader på lång sikt

Fördelar
• Bidrar med trovärdighet till inköpsorganisationen
• Extern bekräftelse av insamlad information
• Lägre initial kostnad p.g.a. lägre revisionskostnad
• Lägre kostnad ger möjlighet till bredare täckning
• Möjlighet till lägre kostnad på kort sikt 

Nackdelar
• Risk för partiska revisioner som kan leda till minskad 

extern trovärdighet av resultaten
• Brist på direkt kunskap relaterad till sociala och 

etiska frågor inom inköp

Nackdelar
• Risk för att man missar ‘tyst information’
• Svårigheter att garantera resultat - Vem utför revision 

på revisorerna?

Tabell 1. Fördelar och nackdelar med intern respektive extern personal.

För att hantera dessa steg krävs intern utbildning av personal. Detta leder till önskemålen om 

verktyg, manualer och extern support för att hjälpa implementeringen. Enligt  Leire & Monts 

forskning 2009 anses tillgången till information kring detta ha en uppåtgående trend. Den 

finansiella fördelen av att agera socialt ansvarsfullt har diskuterats utförligt. Inköpsfunktionen kan 

skapa värde och signifikant påverka miljön. Det finns forskning som visar att ett  socialt ansvarsfullt 

agerande i inköpsfrågor ökar en organisations prestanda (Carter et al, 1999). 

3.3 Modell för ständiga förbättringar

Behovet av ständiga förbättringar inom organisationer är i det nuvarande arbetsklimatet vida erkänt. 

Det initieras otaliga försöka att implementera Kaizen eller program för ständiga förbättringar inom 

organisationer, dock leder detta oftast inte till utsatt mål. I Bessants  ”An Evolutionary model of 

Continuous Improvement Behaviour” används istället fallstudier för att undersöka hur ständiga 

förbättringar kan implementeras och bibehållas som en organisatorisk kapacitet (Bessant  et al, 

1999).

Studien använder sig utav ”The CIRCA project” (CIRCA - Continuous Improvement Research for 

Competative Advantage), vilket har som mål att leverera en grundläggande metod för 

implementation och  bibehållande av ständiga förbättringar (Continous Improvement, också kallat 

CI) samt bistå med verktyg för detta. 142 organisationer har medverkat i undersökningen. 

Gemensamma teman som funnits under studien är bland annat:

• CI består av grupperade beteenden som utvecklas med tiden

• Dessa beteenden grupperas runt kärnteman

• Dessa grupper utvecklas och förstärks över tiden
12



• Det verkar finnas en koppling mellan organisationens nivå av CI-aktivitet och utvecklingen av 

dessa rutiner

• Utvecklandet av rutiner involverar två olika sorters lärande - förbättrande och förstärkande

• Varje organisation som försöker att implementera CI antar samma beteendemönster, men 

innehållet i detta mönster är varierande

• Det finns ingen korrelation mellan hur länge man arbetat  med ständiga förbättringar och hur väl 

man lyckats

Rutiner är kluster av beteenden som bidrar till företagskulturen (Bessant et al, 1999), något av ”så 

här gör vi på detta företag”. Bessants studie visar att  det är möjligt att identifiera ett mönster av 

utveckling där nio rutiner finns inblandade. Det visar sig att organisationer kan utveckla dessa 

grupper, i olika utsträckning, vissa är då viktigare än andra i de olika stegen av implementeringen 

av ständiga förbättringar. 

Förmågan att ständigt förbättra inkluderar problemlösningsfärdigheter, aktivt  deltagande, hur 

förbättrande åtgärder kopplas till strategiska mål och aktiviteter för att sprida lärandet över hela 

organisationen. 

Modellens beteenden är generiska men mekanismerna som används för att  åstadkomma dessa är 

ovissa, man använder olika verktyg vid olika omständigheter (Bessant et al, 1999). Dessa verktyg 

ser ut enligt följande:

• Diagnostisera - Genom revisionsverktyg runt beteendemodellen

• Visualisera - Var är nästa genomförbara steg i utvecklingen?

• Implementera - Förändra genom utvalda genomförare

• Revidera och repetera föregående steg

Bessant har i sin artikel ”An Evolutionary Model for Continuous Improvement Behaviour” utvecklat 

en mognadsmodell för hur företag skall utveckla sina rutiner och aktiviteter för ständiga 

förbättringar. Det finns vissa nyckelrutiner gällande ständiga förbättringar (Bessant et al, 1999). Det 

är av största vikt att följande beteenden och rutiner implementeras i företag för att 

mognadsmodellen skall kunna användas, se tabell 2,3,4.
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Förmåga Beteenden

Att förstå CI - Förmågan att 
uttrycka grundläggande värderingar 
av CI

• Anställda på alla nivåer demonstrerar delad övertygelse i värdet av små 
steg och att alla kan bidra 

• När något går snett är den naturliga reaktionen att leta efter anledningen 
till varför det gick fel istället för att beskylla en enskild person

• Man använder sig utav någon form av formel problemsökande/lösande 

Få CI-vana - Förmåga att generera 
CI-engagemang

• Man använder lämpliga verktyg och tekniker för att stödja CI
• Man “mäter” för att skapa förbättringsprocessen 
• Man startar och genomför CI-aktiviteter där samtliga bidrar till processen
• Fullbordar cirkeln, idéer besvaras på ett standardiserat sätt, antingen för 

genomförande eller på annat sätt behandlat 

Fokuserat CI - Förmåga att koppla 
CI-aktiviteter till företagets 
strategiska mål 

• Individer och grupper använder organisationens strategiska mål för att 
fokusera och prioritera förbättringar som alla förstår (som alla kan 
förklara) 

• Individer och grupper utvärderar sina föreslagna ändringar mot företagets 
eller avdelningen strategiska mål

• Individer/grupper mäter resultaten av sina förbättringsaktiviteter och den 
påverkan den har på strategiska mål

Att leda vägen - Förmåga att leda, 
delegera och stötta skapandet av CI 

• Chefer stöttar CI-processen genom fördelning av tid, pengar, utrymme och 
andra tillgångar

• Chefer erkänner formellt (ej nödvändigtvis finansiellt) anställdas CI-
aktiviteter

• Chefer föregår med gott exempel, genom att aktivt vara delaktiga i 
implementationen av CI

• Chefer stöttar experiment genom att inte bestraffa misstag men genom 
uppmuntra lärande av dem

Riktat CI - Förmåga att skapa 
stringens mellan CI-värderingar, 
beteendet och organisatorisk kontext 

• Pågående utvärdering säkerställer att organisationens struktur, 
infrastruktur och CI-system stöttar och stärker varandra

• Individen/gruppen ansvarig för utvecklandet av CI-systemet skapar och 
ser till att det passar den befintliga strukturen och infrastrukturen

• Individer med ansvar för specifika processer utvärderar löpande om deras 
processer och CI-systemet är kompatibelt

• Individer med ansvar för CI-systemet säkerställer att det potentiella 
genomslaget vid en omfattande organisatorisk ändring är utvärderat och 
omställningar är gjorda

Delad problemlösning - Förmågan 
att förflytta CI-aktivitet över 
organisationens gränser

• Individer samarbetar över avdelningar så väl som i deras egna 
• Man förstår och delar en holistisk inställning inom företaget
• Specifika CI-projekt äger rum tillsammans med utomstående organ 
• Relevanta CI-aktiviteter äger rum där representanter från olika 

organisatoriska nivåer är närvarande

Ständiga förbättringar på ständiga 
förbättringar - Förmågan att 
strategiskt hantera utvecklingen av 
CI

• CI-systemet övervakas och utvecklar kontinuerligt. Individ eller grupp 
mäter CI-aktiviteter och resultatet därav

• Cyklisk planeringsprocess finns, där CI-systemet granskas regelbundet 
och ändras vid behov

• Senior management ordnar tillräckliga tillgångar (tid, pengar och 
personal) för att stötta pågående utveckling av CI-systemet 

Den lärande organisationen - 
Skapa förmågan att låta lärande ske 
inom alla delar av organisationen

• Delaktiga lär sig utav erfarenheter, både positiva och negativa
• Individer söker tillfällen för utveckling, personliga mål är satta 
• Individer och grupper på organisatoriska nivåer delger erfarenhet från alla 

arbetslivserfarenheter
• Organisationen fångar och delar erfarenheter från individer och grupper
• Chefer accepterar allt lärande som genomförs
• Individer och team säkerställer att lärande absorberas  genom att använda 

tillhandahållna verktyg 

 Tabell 2. Förmågor associerade med CI och beteenden.
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CI-nivå Beteendemönster

Steg 1 - Pre-CI, intresse för CI har 
väckts, oavsett anledning

•Brist på struktur, problem löses slumpmässigt

Steg 2 - Formellt har det gjorts ett 
åtagande att strukturera CI över hela 
organisationen

•CI introduceras till organisationens strukturerade problemlösningsprocess
•Stort antal anställda deltar i aktiviteterna
•CI-aktiviteter är inte en del av det dagliga arbetet

Steg 3 - Målorienterad CI,  kopplar 
ihop CI-aktiviteter,  lokal nivå för att 
sprida till den bredare organisationen

•Ovanstående beteenden
•Formellt uttala system för spridandet av strategiska mål
•Övervakning och uppföljning av resultaten
•CI är en del av företaget huvudaktiviteter

Steg 4 - Proaktiv CI, “bemyndiga” 
individer och grupper till att 
behandla sina egna processer

•Ovanstående beteenden
•Grupp/Individ är ytterst ansvarig för CI-aktiviteter

Steg 5 - Fullt utbredd CI-förmåga - 
Skapar den lärande organisationen

•Samtliga överstående beteenden 
•Omfattande lärande
•Spridning av erfarenheter
•Systematiskt uppsökande av problem
•Systematiskt lösande av problem
•Vidarebefordrande av kunskap och erfarenheter
•Experimenterande är omfattande och autonomt

Tabell 3. Steg i utvecklingen av CI.

Nivå Effekt Aktivitet

0=Ingen CI-aktivitet •Ingen påverkan från CI •Problemlösning utförs av 
specialister

1=Test av ideer •Endast minimala och lokala effekter 
•Något ökad moral och motivation

•CI sker som effekt av 
inlärningskurvan kopplat till en ny 
produkt eller process, minskar sedan
•Resultat av en kortsiktigt effekt: ett 
kort träningsinslag leder till en 
mindre effekt hos de som är direkt 
kopplade till utbildningen
•Kortlivad effekt som är väldigt 
lokal 
•Problemlösningen sker slumpvis
•Inga formella strukturer 
•Enstaka ”utbrott” av aktiviteter följt 
av inaktivitet och icke-deltagande

2=Strukturerad & Systematisk CI •Lokala effekter. Mätbar effekt, t.ex. 
antalet CI-deltagare, antalet 
producerade ideer
•Mätbar prestanda begränsad till 
projekt
•Slutresultatet är litet

•Formella försök att skapa och 
bibehålla CI. Man använder ett 
formellt problemlösningssystem
•Utbildning i grundläggande CI-
verktyg
•Strukturerat behandlande av ideer. 
Erkännande system 
•Ofta parallella system till 
verksamheten 
•Kan utvecklas till tvärfunktionellt 
arbete, men det sker Ad Hoc
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Nivå Effekt Aktivitet

3=Strategisk CI •Användandet av policies kopplar 
samman lokala och projekt 
aktiviteter till bredare strategiska 
mål
•Översikt och mätbarhet driver 
förbättringen och kan mätas på 
effekten på slutresultatet, t.ex. 
kostnads reduktioner, kvalitets 
förbättringar, tidssparande etc

•Samtliga överstående samt formellt 
användande av strategiska mål
•Granskning och mätning av CI mot 
dessa mål

4=Autonom innovation •Strategiska fördelar, stora 
innovationer samt stegvis 
problemlösning  

•Överstående 
•Ansvar för avdelningar 
•Timing överlåts till 
problemslösningsenhet 
•Mycket innovation

5=Den lärande organisationen •Strategisk innovation. Förmågan att 
använda kompetensbasen som 
konkurrensfördel

•CI som ledstjärna! 
•Automatiskt fångande och 
delgivande av lärande
•Alla är aktivt involverande i 
innovationsprocessen 
•Stegvis och radikal innovation

Tabell 4. Förklaring av de olika nivåerna.

Bessant och hans medförfattare till ”An Evolutionary Model of Continuous Improvement 

Behaviour” anser att  CI är strategiskt viktigt, dock att det inom många organisationer är 

missförstått. Hanterandet  av processen beror på förmågan att se den som en utveckling och kopplad 

till vissa nyckelbeteenden inom organisationen. Att hitta verktyg för att möjliggöra delandet av 

kunskap och erfarenhet är troligtvis en stor fördel och användes vid skapandet av flertalet 

policyinitiativ. 

Studien anser att CI är en samling rutiner som förbättrar det man redan gör. Mycket av de 

identifierade beteendena i de högre nivåerna är liknande de rutiner som finns vid innovation - t.ex 

experimenterande i forskning och utveckling (Bessant et al, 1999).

3.4 Sammanfattning 

• För att försöka tämja problemet, skapandet och efterföljandet av CoC, har Lund-Thomsen 

föreslagit fem rekommendationer för arbete gällande uppförandekoder (CoC) i 

inköpsorganisationer.

• Leire & Monts studie skapar en modell för systematisk implementation av SRP innehållande fem 

grundläggande steg, se figur 1.

• I Bessants  ”An Evolutionary model of Continuous Improvement Behaviour” används istället 

fallstudier för att undersöka hur ständiga förbättringar kan implementeras och bibehållas som en 
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organisatorisk kapacitet (Bessant et al, 1999).

• Bessant använder sig av flertalet olika verktyg vid sin analys. Dessa verktyg kan se ut enligt 

följande:

• Diagnostisera - Genom revisionsverktyg runt beteendemodellen

• Visualisera - Var är nästa genomförbara steg i utvecklingen?

• Implementera - Förändra genom utvalda genomförare

• Revidera och repetera föregående steg

• Det finns nyckelrutiner gällande ständiga förbättringar, dessa förmågor och beteenden bygger 

modellen, se tabell 3.

• Det är av största vikt att följande beteenden och rutiner implementeras i företag för att 

mognadsmodellen skall kunna användas, se tabell 2,3,4 ovan.

• Bessant och hans medförfattare till ”An Evolutionary Model of Continuous Improvement 

Behaviour” anser att CI är strategiskt viktigt.
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4. Empiri

Detta kapitel beskriver våra genomförda intervjuer i korthet. Detta är inte alla frågor som ställts 

under intervjuerna utan en sammanställning. Ett enskilts företags åsikter kommer inte att lyftas 

fram utan svaren redovisas som en enhet.

4.1 Bakgrund

Denna studie har byggt på intervjuer av stora svenska tekniska företag med internationell 

verksamhet. På dessa företag har personer både inom CSR och inköp intervjuats för att få en så bra 

förståelse för deras verksamhet som möjligt, både operativt och strategiskt. 

Intervjufrågorna har baserats på en noggrann litteraturstudie om CSR och olika 

implementeringsmodeller så som SRP-implementering och ständiga förbättringar. 

Insamlingen av empirin har skett  genom att en semi-strukturerad intervju genomförts. Dessa 

intervjuer har skett både via telefon och möten och varit  uppemot en timme långa. Företagen har 

själva fått  ge sin bild av deras CSR-arbete och därefter svarat på mer specifika frågor gällande 

ämnet. Denna intervjuform har även gett  en god inblick i hur företagen kommunicerar sitt arbete till 

externa intressenter så som investerare och kunder. Företagen har bidragit  med viktig information 

till vår kommande mognadsmodell, men kommer inte klassas enligt denna. Detta är istället upp till 

varje företagen att själva ta ställning till. 

Medverkande företag i studien är: Ericsson, IBM, ITT Water & Wastewater, Sandvik, SSAB, 

Electrolux, Atlas Copco, IKEA, Trelleborg, AstraZeneca, Faberge, Arlafoods, SKF, SCA och NCC. 

För noggrannare studering av de frågor som använts vid intervjun se bilaga 1. 

Efter intervjuerna har varje företag och fråga analyserats för att likt Bessant se de olika beteenden 

och förmågor som företagen har. I slutet av kapitlet finns en sammanställning, för att lättare förstå 

vilka beteendena som härstammar ur respektive fråga.

4.1.1 Avgränsningar

Studien har syftat till att rikta in sig på stora svenska företag med internationell verksamhet. Detta 

har lett till att flertalet stora svenska företag intervjuats, vilket gett en stor branschöverskridande 

förståelse och inriktning. De har dock avgränsats till ett fokus mot teknikföretag. IKEA kan inte 

klassas som ett teknikföretag, men har ändå studerats då de har kommit långt inom SRP 
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implementation. Företagen har valts ut med omsättningen som begränsning, snarare än 

personalpolitiska, då personalpolitik kan skilja vitt beroende på företagskultur. Studien har inte 

utrett om företagen lever upp till vad de säger utan syftar istället till att samla data för att stödja 

andra företag i sitt CSR-arbete. Intervjuerna har således inte utrönt vilka lokala lagar och 

förordningar som ligger till grund för företagens metoder och val.

4.1.2 Syfte

Empirin syftar till att fungera som grund för den mognadsmodell som denna studie skall ta fram. 

Med hjälp av de semi-strukturerade intervjuerna skall relevant information kategoriseras till en 

modell så att intresserade företag sedan lättare skall kunna klassificera sitt  eget arbete och hur de 

bör gå tillväga för att nå bästa möjliga utdelning av sitt CSR-arbete.

4.2 Intervju

Nedan följer de frågor som ansetts vara mest relevanta för denna studie. De kommer inte att 

beskriva ett specifikt företags ståndpunkt, men ge överskådlig förståelse för hur respondenterna 

svarat under de olika intervjuerna.

4.2.1 Frågor

4.2.1.1 Hur definierar företaget CSR? 

Denna fråga syftar till att förstå företagets CSR-fokus. Detta då CSR är ett stort område och vissa 

företag använder sig av begreppet trots att de inte syftar till hela området, eller använder sig av en 

specifik uppdelning av de olika områdena. Denna fråga inkluderar även tidsspannet som företagen 

har arbetat med frågorna.

Trots att  CSR inte är ett  speciellt  gammalt begrepp  har majoriteten av de intervjuade företagen 

arbetat med någon form av CSR arbete under flera decennier. De har dock inte förens under 2000-

talet börjat att  kalla sitt arbete för CSR. Hos i princip alla företagen har arbetet börjat som 

miljöarbete för att sedan övergå till att bli mer sociala frågor, så som personal och arbetsmiljöfrågor.  

Idag arbetar alla de intervjuade företagen med både de sociala- och miljöfrågorna inom sitt CSR-

arbete. 

I princip alla företagen har påbörjat sitt arbete på grund av att deras kunder eller investerare visat 

intresse inom CSR, om så indirekt genom att ställa krav på omvärlden och inte direkt mot 
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företagen. Det ökade kravet från kunder och investerare har i ett  fåtal fall ökat då företaget gått 

igenom en leverantörskris knutet till CSR-området. Några få av de intervjuade företagen säger att 

de inte känt  sig tvingade att börja med CSR, men känt att de inte vågat låta bli då resten av 

konkurrenterna satsar på CSR.

4.2.1.2 Vilken avdelning har gjort de största förändringarna? 

Vilka delar av företaget som har fått genomgå den största förändringen på grund av de CSR-arbete 

som företaget infört. Även de kontinuerliga arbetet som företaget genomför dagligen är en viktig del 

av denna fråga.

Respondenterna anser inte att  det finns någon specifik avdelning som fått göra stora förändringar på 

grund av företagets CSR-arbete. De har alla strävat efter att CSR-implementeringen skall integreras 

väl i verksamheten och på så vis inte påverka den verksamhet som redan finns. 

Det är dock ofta inköpsavdelningen som får ta sig an den större delen av arbetetsbördan som CSR-

arbetet innebär. Detta då de jobbar närmast leverantörerna som måste följa företagets CSR-krav. 

Endast tre av de intervjuade företagen hade en separat  CSR-avdelning som genomförde företagens 

alla CSR-revisioner. Dock hade närmare hälften av företagen specifika CSR-avdelningar som 

behandlade de CSR-frågor som var aktuella inom företaget. 

Det kontinuerliga arbetet skiljer sig mycket mellan de olika företagen. Detta beror till större delen 

på att företagens CSR-verksamhet är uppbygg på olika sätt. Företagen har arbetat fram en model 

som passar dem, vilket gör att CSR-arbetet lättare kan anpassas till deras verksamhet. Oavsett 

organisatonsstruktur arbetar dock alla företagen med att ständigt förbättra sitt  arbete. Inget av 

företagen anser att de är fullärda och strävar hela tiden efter att nå nya mål. 

4.2.1.3 Hur granskar ni era leverantörer? 

Revision av leverantörer är en viktig del i CSR-arbetet, det är därför av yttersta vikt att förstå hur 

företagen arbetar med denna granskning. 

Den empiriska studien visar att det förekommer flera olika nivåer av revision. De största företagen 

har dedikerad personal för att sköta revisionen av deras leverantörer. Dessa utvärderar både 

leverantörerna innan samarbete etableras samt fortsätter att  kontrollera leverantörerna under 

samarbetets gång. Dessa företag anlitar även externa revisorer för att dessa skall kontrollera den 

egna verksamheten så att framtagna policies även följs internt. 
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De lite mindre företagen anser dock att  de inte har resurser att  göra revisioner på alla sina 

leverantörer, de anser även att  de heller inte har tillräckligt stort inflytande på leverantören för att 

kunna påverka vid upptäckten av eventuella brister. I princip alla de intervjuade företagen kräver 

dock att  deras leverantörer skall godkänna de CSR-krav de har och följer upp kontinuerligt med 

självgranskningsformulär.

Det några företag som precis börjat  arbeta med CSR-frågorna och tidigare känt att det inte varit  så 

viktigt då de endast samarbetar med ”schyssta” företag. 

4.2.1.4 Hjälper ni leverantörerna att leva upp till kraven? 

Om företagen inser att deras leverantörer inte uppfyller de krav som ställts, finns det många 

åtgärder som kan genomföras. Intressant är därför att förstå hur företagen bygger sin relation med 

sina leverantörer.

Företagen i studien anser att relationerna till sina leverantörer är viktiga. Även om inte alla gör 

omfattande CSR-revisioner innan de tecknar nya kontrakt, görs en noggrann organisations och 

produktions granskning så att  de vet att leverantören kan leverera det som utlovas. Större delen av 

företagen anser också att det är bra att bistå sina leverantörer med kunskap och deras expertis för att 

öka samarbetet mellan företag och leverantör. Detta gäller även inom CSR-området. Samtliga 

respondenter är eniga om att långsiktiga relationer med sina leverantörer inte enbart är bra ur ett 

CSR-perspektiv. Det kan även höja produktkvaliteten samt öka leverantörernas effektivitet vilket i 

sin tur leder till lägre priser .

4.2.1.5 Jobbar ni med att få medarbetarna införstådda med vad CSR innebär och hur 

viktigt det är? 

Anser företagen att CSR-arbetet är lika viktigt på lokalnivå som det är på koncernnivå? Jobbar de 

ansvariga inom företagen för att även de anställda skall förstå företagets policies och 

uppförandekod?

Alla företag utom ett  hade en framtagen uppförandekod. Dessa företag såg till att alla anställda tog 

del av denna vid nyanställning. Flertalet av företagen ser även till att  det genomförs kontinuerlig 

uppföljning av denna utbildning, så att uppförandekoden inte skall glömmas bort. Företagen ansåg 

att detta var det viktigaste steget i att  få personalen införstådd med vad CSR innebär för företaget 

och bygga förståelse för CSRs betydelse för företaget. 
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De företag som hade en mer utvecklad CSR-avdelning satsade även på att internt utbilda de inom 

företaget som ansågs behöva CSR-kunskaperna mest, vilket  nästan uteslutande rörde sig om 

inköpsavdelningarna.

4.2.1.6 Finns det delar i CSR-satsningen som inte fungerat? 

Vilka delar har skapat problem vid införandet av CSR inom företaget. Vad bör andra företag tänka 

på för att inte gå i samma fälla.

Införandet av CSR inom företagen görs ofta med mycket eftertänksamhet. Varje ny policy  vägs 

noggrant för att passa in i företaget i övrigt. Respondenterna anser att det är viktigt att CSR-arbetet 

noggrant integreras inom den vanliga verksamheten. Detta för att underlätta för alla involverade 

medarbetare. Därför tycker de inte att det är några direkta problem som uppstått under deras CSR-

arbete. Dock anser en stor del av respondenterna att brist i kommunikationen ofta skapar problem i 

deras arbete. Detta gäller både den interna och externa kommunikationen. Oftast baseras detta i 

kulturella och språkliga förbristningar och visar sig i hur policies tolkas och värderas. Stora delar av 

arbetet är att  få alla inblandade att förstå varför de framtagna uppförandekoderna och policies är 

viktiga. 

4.2.1.7 Vem är ansvarig för CSR-satsningen? 

Hur ser organisationsstrukturen ut inom de olika företagen, på vilken nivå befinner sig den som är 

CSR-ansvarig och finns det ens en sådan uttalad person utöver VD.

Organisationsstrukturen varierar i stor utsträckning mellan de intervjuade företagen. Alla företagen 

har på ett eller annat sätt någon som är ansvarig för deras CSR-arbete, men detta är inte alltid 

huvuduppgiften. Dessa personer jobbar med allt  från att ta fram företagets uppförandekod till att 

kontrollera leverantörerna och revidera CSR-policies. Det är även stor spridning på vilken nivå i 

organisationen personen befinner sig. En del av de ansvariga är så högt uppsatta som på 

koncernnivå, medan andra enbart  arbetar inom kommunikation och har CSR som bisyssla. 

Genomgående anser dock de CSR-ansvariga att det är viktigt att man har ledningen på sin sida och 

att CSR-initiativet är toppstyrt. 
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4.3 Sammanfattning

Vid sammanställning av empirin kan tydliga beteenden ses hos de intervjuade företagen, se tabell 5. 

Dessa kommer att med hjälp av analysen och det teoretiska ramverket grupperas till förmågor för 

bättre översikt. Beteendena och förmågorna kommer sedan ligga till grund för mognadsmodellen.

Fråga Beteende

Hur definierar företaget CSR? •Förstår problemet
•Kommer till insikt
•Vill förbättra sig

Vilken avdelning har gjort de största 
förändringarna?

•Integrerar CSR i sitt arbete
•Anpassar CSR till verksamheten och berörda avdelningar
•Arbetar med ständiga förbättringar

Hur granskar ni era leverantörer? •Förståelse för vikten av CSR
•Viktigt med revision
•Ser över extern och internt arbete

Hjälper ni leverantörerna leva upp 
till era ställda krav?

•Värdesätter relationer med leverantörerna
•Utbildar leverantörerna vid behov
•Skapar samarbete mellan företaget och leverantörerna

Jobbar ni med att få medarbetarna 
införstådda med vad CSR innebär 
och hur viktigt det är för företaget?

•Utbildar inom CoC
•Viktigt bygga förståelse
•Kontinuerlig uppföljning av CoC

Finns det delar i CSR-satsningen 
som inte fungerat?

•Anpassar CSR till verksamheten
•Kommunikations brist

Vem är ansvarig för CSR-
satsningen?

•Anpassar CSR-arbetet till organisationen

Tabell 5. Sammanfattning av beteenden framtagna ur empirin.
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5. Analys

I detta kapitel sammankopplas och analyseras den insamlade empirin med den teoretiska bakgrund 

som presenterats i kapitel 3, teoretiskt ramverk. Detta skall på ett tydligt och klart sätt presentera 

vårt bidrag till forskningen och sammanfatta vårt ställningstagande i frågan. 

5.1 Empirisk analys

Bakgrunden till denna forskning är att skapa en mognadsmodell så att  företag på ett överskådligt 

sätt kan få förståelse för hur CSR-arbetet fungerar. Denna modell är tänkt  att  underlätta för de 

företag som bestämt sig för att arbeta med CSR och de svårigheter som uppstår. 

Under vår empiriska studie ses tydligt att företagen inte vet vilket som är nästa steg i deras CSR-

arbete. Den generella attityden är snarare att organisationer konstant  utvecklas dynamiskt när de 

ökar sina insatser i CSR-frågor. De beteenden som vi funnit genom empirin och det teoretiska 

ramverket har delats in i kategorier, förmågor. Dessa förmågor kommer att ligga till grund för den 

empiriska analysens uppdelning. 

5.1.1 Förmågor

Ur de beteenden som framträtt under den empiriska studien har dessa kategoriserats in i förmågor. 

Nedan följer de förmågor vi anser kan ses ur de olika beteendena. 

5.1.1.1 Insikt

Under insamlingen av empirin uppdagades att företagens kärnvärden är viktiga för det fortsatta 

arbetet, något som Leire & Mont även poängterade i sin artikel från 2009. Det är positivt att 

organisationer växer med uppgiften och samtidigt utvecklas. Det är dock av stor vikt att CSR-

satsningarna har egna strategier och mål, kopplade till företagens koncernstrategi. 

Det är viktigt att företagen även inser att CSR-arbetet är viktigt och så även de kontroller de utför 

hos sina leverantörer, de revisioner som görs skall inte enbart vara riktade till länder utanför 

västvärlden utan även de lokala leverantörerna bör revideras för att CSR-arbetet skall bli komplett. 
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5.1.1.2 Förståelse

Det finns en rad orsaker till företagens olika CSR-satsningar inom leverantörsleden. I vissa fall har 

företagen utsatts för någons sorts kris, likväl intern som extern. Intervjuerna visar dessutom att flera 

av företagen har investerare och kunder som både indirekt och direkt påverkar företagen att satsa på 

CSR, till exempel kan kundernas stora intresse för miljön göra att företagen känner sig pressade att 

visa deras CSR-satsning för omvärlden. Även den fortsatt starkt växande intresset för 

miljömedvetenhet gör att företagen känner ett ökat ansvar för miljön och samhället. 

Vissa företag anser att det finns för stora risker att inte jobba med det  sociala ansvaret som dessa 

multinationella företag anses ha. De har därför i många fall inte gjort någon riskbedömning på sin 

CSR-satsning utan anser det vara ett nödvändigt ont. 

Studien visar att  det råder stor begreppsförvirring vad gäller företagens CSR-arbete. Det är flertalet 

företag som använder sig av egna termer för att åskådliggöra sina framsteg och på ett lättare sätt 

visa sina interna resultat. Dock gör detta att det är svårt  för en utomstående att åstadkomma en 

jämförande analys. 

Detta leder också till att det inte alltid är självklart vad företagen egentligen redovisar för arbete i 

sina CSR-rapporter, samt att det kan försvåra i utbytet av erfarenheter företagen emellan. Värt att 

notera är att begreppen inte är så vitt skilda, men under de empiriska studierna har de ändå 

förekommit viss förvirring.  

5.1.1.3 Engagerande

Majoriteten av de intervjuade företagen har en uppförandekod. I de flesta fall ser även dessa företag 

till att deras medarbetare blir utbildade inom denna. Detta är ett bra steg i den utbildning som 

företagen bör ha för sina anställda. Det känns dock i flertalet av fallen som att företagen inte följer 

upp utbildningen inom uppförandekoden, och det är därför lätt  att  denna faller i glömska om man 

inte jobbar med dessa frågor dagligen. 

Ett par av företagen utbildar även sina leverantörer inom företagets uppförandekod. Detta tycker vi 

är ett mycket viktigt steg i utvecklingen av CSR-arbetet då det skapar transparens mot externa 

intressenter samt överför kunskap mellan de olika aktörerna. Dessa leverantörsutbildningar ser även 

till att CSR-arbetet snabbare når en hög nivå utan att alla inblandade aktörer från början har stor 

kunskap inom ämnet.  
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5.1.1.4 Transparens

Under studiens gång har vi fått uppfattningen att svenska företag generellt inte är speciellt  duktiga 

på att kommunicera sitt  arbete. Detta gäller inte enbart inom deras CSR-arbete utan även vad gäller 

framsteg och ställningstaganden. Här ses en stor skillnad mot de amerikanska företagen som ofta 

slår sig för bröstet så fort de gjort en ändring inom företaget eller företagspolitiken. Svenska företag 

har dock ett annorlunda tankesätt och har tidigare inte ansett att man behöver berätta om något som 

man inte anser sig vara bra på. Inom CSR-arbetet är det dock viktigt att visa det arbete man gör.

De senaste decenniets intresse av CSR har fått flertalet svenska företag att  förstå vikten av extern 

kommunikation. Det är minst lika viktigt att kommunicera ut att man inte lyckats lösa problemet, 

som att faktiskt lösa det. Självklart är inte detta ett sätt att lösa de CSR-frågor som man måste ta 

ställning till, men det är en viktig del i CSR-arbetet. Flera av de företag vi intervjuat säger att de 

mottagit positiv respons då de faktiskt erkänt att de har problem med till exempel barnarbete, men 

jobbar mot en lösning. Detta visar att företaget vågar stå för sitt  arbete och inte försöker dölja de 

problem som finns i verksamheten. Det kan också vara som i ett av de intervjuade företagens fall att 

till exempel barnarbete är ett bättre alternativ än inget barnarbete, då detta skulle innebära svält och 

hemlöshet. 

Det är även flera intervjuade företag som anser att den interna kommunikationen inte alltid fungerar 

som den ska, då främst  när företagen har flera kontor i olika länder. Detta försvårar CSR-arbetet 

både operativt och strategiskt.

Flera av respondenterna upplever de kulturella skillnaderna mellan länderna som en svårighet när 

de skall utföra sitt CSR-arbete. Uppförandekoder och policies tolkas olika beroende på personliga 

uppfattningar. Beteenden och kulturella vanor gör också att framtagna uppförandekoder tolkas olika 

beroende på var i världen man befinner sig. Detta gör att det är svårt för företag i västvärlden att 

kommunicera ut  varför just deras uppförandekoder är viktiga att följa. Respondenterna säger också 

att  många av de leverantörer som de samarbetar med tycker att de lever upp till uppförandekoden, 

men vid kontroll av revisorer visar det sig att de tolkat uppförandekoden på olika sätt och således 

inte lever upp till de krav som ställs. 

CSR-rapporter blir en allt större del i företagens vardag. Dessa används som företagets ansikte utåt 

och beskriver vilket arbete företagen uträttar inom CSR. I de flesta fall är detta en del i 

årsredovisningen, men flertalet av de intervjuade företagen har även en helt enskild rapport enbart 

om sina CSR-framsteg.
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5.1.1.5 Ständiga förbättringar

För att företagen skall utveckla sitt  CSR-arbete är det viktigt  att man strävar efter att ständigt 

förbättra sitt arbete. Detta genom att ständigt utvärdera sitt arbete för att  hitta förbättringar som kan 

åstadkommas. Det är även viktigt att förstå att det är en process som måste arbetas fram inom 

företaget och inte något som finns från början (Bessant et  al, 1999). Ständiga förbättringar är inte 

enbart viktigt när det gäller CSR-arbete utan något som ökar ett företags kunskap, vilket gör 

företaget mer konkurrenskraftigt. Dock är det viktigt att företagets kärnvärden och kärnkompetenser 

inte åsidosätts för att arbeta med förbättringsarbete. Förbättringar av sitt CSR-arbete får inte bryta 

mot företagets redan bestämda strategi utan skall gå väl i linje med företagets övriga policies och 

strategier. Det är dock önskvärt  att företaget även behandlar sitt CSR-arbete i de övergripande 

koncernstrategierna. De är ytterst få av de företag som intervjuats som kommit så långt att CSR-

strategierna är väl integrerade med övriga koncernstrategier.

5.1.1.6 Leverantörsgranskning

Denna studie har fokuserat på inköpsorganisationen och deras kravställning mot leverantörerna. 

Leverantörsgranskningen är en mycket viktig del i denna verksamhet. Studien visar att de 

intervjuade företagen genomför dessa granskningar på många olika sätt. Det är allt från staber av 

revisorer som granskar varje leverantör innan kontrakt skrivs till att det inte görs någon granskning 

alls ur ett CSR-perspektiv. Det är inte något av de intervjuade företagen som inte granskar sina 

leverantörer alls, dock granskas leverantörerna inte alltid ur ett CSR-perspektiv. 

Inställningen hos några av respondenterna var att det inte ställdes samma krav mot leverantören om 

denna var svensk och det framgick att företaget var ett ”schysst” företag. Detta anser vi rimmar illa 

om samma företag senare ställer stora krav på sina andra leverantörer.

Noggrannare granskning av leverantörerna med hjälp av utbildade revisorer gör att företagen får en 

mycket utförlig utvärdering av de leverantörer de använder. Detta hjälper även företagen att få 

jämförbara resultat då revisorerna genomför revisionerna på samma sätt. 

Med hjälp  av så kallad självgranskning kan de vara olika personer hos leverantören som genomför 

revisionen och på så vis fås olika resultat utan att någon ändring egentligen utförts. Många av de 

intervjuade företagen anser även att de är alldeles för små aktörer hos leverantören och därför inte 

kan ställa krav. Dessa självgranskningsformulär blir då en medelväg där företagen kan granska 

leverantörerna utan att genomföra granskningen själva. Dessa formulär är bättre än att inte göra 
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någon revision alls, då de väcker tankeställare hos leverantören. De flesta av de intervjuade 

företagen kontrollerar även de leverantörer som de kontrakterat  innan deras CSR-arbete påbörjats. 

Dessa har dock inte samma prioritering som de leverantörer som de skapas nya samarbeten med. 

Tilläggas bör även att  flera av de företag vi intervjuat anser sig inte ha kapaciteten att göra 

revisioner på alla sina leverantörer, trots att de anser detta nödvändigt. Flertalet anser även att  denna 

form av noggranna revisioner är alldeles för kostsamma mot vad de ger tillbaka till företaget. 

Betänkas bör dock att de kostnader som revisionerna uppbringar ofta är mycket mindre än 

kostnaden för den negativa mediala publicitet som kan uppstå när media granskar någon av 

företagets leverantörer.

5.1.1.7 Holistiskt synsätt

Byte av leverantörer på grund av brister i leveranser är kostsamt för alla företag. De flesta företag 

gör därför noggranna kontroller av sina leverantörer vad gäller kvalitet, organisation och produktion 

för att säkerställa att  leveransen alltid kan uppfyllas. Då allt högre krav ställs på företagens CSR-

arbete har även CSR-revisioner blivit en del av de kontroller och revisioner som görs hos 

leverantörer innan kontrakt skrivs. 

Det ställs samma CSR-krav på nya som gamla leverantörer. Kan de redan befintliga leverantörerna 

inte leva upp till kraven anser alla intervjuade företagen att det är viktigt att hjälpa sina leverantörer. 

Detta då ett  långsiktigt förhållande mellan inköpare och leverantör är kostnadsbesparande och 

effektivt, samt att CSR-problemen inte försvinner bara för att en ny leverantör kontrakteras. Byte av 

leverantör kommer inte att hjälpa dem som får jobba kvar hos den gamla leverantören, utan ser 

snarare till att det beställande företaget inte hamnar i dålig dager. Kan företagen istället bidra med 

expertis och kunskap för att hjälpa leverantörerna leva upp till ställda CSR-policies, ökar 

samarbetet och förtroende för företaget både hos leverantören, kunder och investerare. 

Ett par av de intervjuade företagen har kommit så långt i sitt  CSR-arbete att aktiviteter likt  detta är 

mycket viktigt och de ser även att det är viktigt att hjälpa samhället runt omkring leverantören. 

Detta anser vi är en viktig insikt av företagen, att vilja hjälpa sina leverantörer utöver deras 

affärssamarbete. 
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5.2 Teoretisk analys

Den teoretiska analysen analyserar både Leire & Monts och Bessants artiklar. Här visas sambanden 

med den eget genomförda empiriska studien.

5.2.1 SRP-Implementation

Leire & Mont har i sin ”The Implementation of Socially Responsible Purchasing” beskrivit fem steg 

som krävs för att agera socialt ansvarsfullt inom en inköpsorganisation. I deras insamlade empiri 

har dem funnit  att många svenska företag har gått  framåt i frågan av att agera socialt. Företag 

känner sig mer och mer benägna att agera socialt  ansvarsfullt och att implementeringen är under 

utformning hos många svenska företag. Empirin till denna studie visar att många likheter kan dras 

till Leire & Monts forskning. Detta anses vara positivt, då företagen som använts i båda studierna 

bland annat härstammat från Sverige och i några fall har man till och med intervjuat  samma 

organisation.  Det verkar helt klart vara en gemensam åsikt att det finns svenska företag som agerar 

som ”fyrar” , företag som visar vägen för resterande av branschen. 

Skillnaden mellan målet med denna forskning och Leire & Monts resultat är att denna studie även 

innefattar mognad inom organisationen. Stegen de föreslår är dock högst  användbara i den modell 

som denna studie ämnar sluta i. Samtliga företag som intervjuats har på ett eller annat sätt berört 

alla steg som Leire & Mont föreslagit. 

Leire & Mont diskuterar fördelar och nackdelar med interna- respektive externa revisorer. Enligt 

denna studie är det  framför allt frågan ”Vem gör revisionerna på revisorerna?”  som anses ha störst 

bifall i empirin. Många företag reviderar sina leverantörer, både med hjälp av internt utbildad 

personal och extern personal. Den externa personal anses ofta inneha en sådan expertis att man inte 

reviderar deras utvärdering. Något som kan straffa sig i längden. 

5.2.2 Evolutionary Model of Continuous Improvement Behaviour

Bessants et  als modell om hur företag skall väva in ständiga förbättringar i organisationer behandlar 

en mängd beteenden och förmågor samt dess effekter. Man kan dra tydliga kopplingar mellan de 

beteenden som finns inom ständiga förbättringar och de som utrönts från denna studies 

respondenter. Aktivt arbete för att väva in förbättringar, förmågor och beteenden i företagskulturen 

skapar enligt Bessant et al. (1999) en konkurrensfördel och hjälper till i uppföljningen mot 

organisationernas strategiska mål. 
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Den struktur som Bessant och hans medförfattare utvecklat till modellen är lättförstålig och 

innehållsrik. Att  använda denna som grundsten för utvecklandet av en mognadsmodell för 

implementationen av SRP i organisationer anser denna studies författare vara passande. 

Empirianalysens resultat visar även att beteenden och förmågor är anpassningsbara till Bessant et 

als (1999) modell. Den cykliska processen; diagnostisera, visualisera, implementera, utvärdera och 

repetera, dessa basala riktlinjer ligger till grund för de aktiviteter som kommer implementeras.  

Man kan tydligt se steg liknande de i CI-modellen hos respondenternas företag.

Genom analysen av emprin har en ny mognadsmodell skapats, inte olik Bessants CI-modell, för 

implementationen av CSR-aktiviteter mot leverantörer. 

Vi har funnit nya beteenden och förmågor till modellen, och implementationen når ett  nytt djup med 

fler aktiviteter i ytterligare nivåer. 

5.3 Sammanfattning

Analyskapitlet visar flertalet  förmågor hos företagen. Dessa förmågor kan kategorisera de olika 

beteendena som ses i empirin och teorin. 

Förmåga Innebörd

Insikt Företagen kommer till insikt med hur viktigt CSR-arbetet är och blir 

intresserade av att fortsätta arbetet

Förståelse Företagen förstår hur viktigt just deras arbete inom CSR och känner ett ökat 

ansvar för miljön och samhället

Engagerande Utbildar sina anställda inom sin uppförandekod, vilket engagerar deras 

anställda

Transparens Kommunicerar sitt arbete till allmänheten. Skriver CSR-rapporter

Förbättrande Utvärderar sitt arbete för att ständigt hitta möjligheter till att förbättra sina 

processer

Leverantörsgranskande Granskar sina leverantörer med hjälp av revisorer, dessa revisioner sker även 

utan CSR-inriktning

Holistiskt synsätt Ser till helheten och hjälper sina leverantörer att uppnå den kunskapsnivå 

som krävs
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6. Resultat och Slutsats

I detta kapitel sammanfattas resultatet från analysen, samt ges svar på de frågor som ställts i syfte 

och problemformulering. 

6.1 Resultat

Under det  senaste decenniet  har hanteringen av CSR-relaterade ämnen vuxit  enormt. Det är av 

största vikt att stora företag tar en aktiv ståndpunkt i frågorna och har en given strategi i linje med 

organisationens kärnvärden för att hantera problemen, speciellt gentemot leverantörer. Mängden 

och nivån på CSR-aktiviteter skiljer sig dock enormt företag emellan. Många företag har 

värderingar och riktlinjer, men ingen uppföljning eller kontroll av att riktlinjerna verkligen följs av 

leverantörer. Detta krävs för att säkerställa att leverantörer når den nivå som överensstämmer med 

företagets etiska, arbetsmiljö och miljö policies. Tidigare forskning har visat att de ansträngningar 

som gjort generellt inom området har varit osystematiska och begränsade. Man ser även ett tydligt 

behov från företaget och intressenter att  skapa en tydligare struktur och gemensamma aktiviteter 

gällande social ansvar. 

Utifrån de analyser som gjorts på empiri och teori kan ett tydligt mönster ses av ökade insatser i 

CSR-frågan. I likhet med den struktur som finns i Bessants et als CI-modell kan utifrån empirin och 

intervjuerna utröna en rad förmågor och beteenden. Det går att se en struktur i användandet av 

CSR-aktiviteter, i vilken ände de börjat och vad som driver företagen framåt. Slutsatsen kan dras att 

det finns ett tydligt mönster, oavsett bransch eller företag, i hur man attackerar de problem som 

dyker upp i leverantörsleden. Strategierna liknar varandra, men detaljplanerna i hur aktiviteter 

exekveras skiljer sig från företag till företag. Detta anses vara normalt då det enligt tidigare studier 

fastslagits att CSR-aktiviteter skall vara tätt sammanbundet med affärsmodell, verksamhet och 

företagskultur. Då dessa skiljer sig från företag till företag kommer exekveringsmodellen inom CSR 

för leverantörer skilja sig från företag till företag. 

De strategier och tankesätt som mellan företag liknar varandra översätts till beteenden och 

förmågor. Strukturen och förmågorna samt beteendena kan formas till en nya mognadsmodell, 

baserat på ”Evolutionary Model of Continuous Improvment Behaviour” som Bessant et al (1999) 

utvecklat under 90-talet. 
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Nedan finnes två matriser, den första, se tabell 6, utrönar vilka förmågor och beteenden som 

filtrerats fram från intervjuerna och teorin, den andra, se tabell 7, stipulerar i vilken ordning 

företagen hanterar dessa. Detta är studiens mognadsmodell som visar hur företagen kan sträva mot 

socialt ansvarsfullt inköp (SAI). 

Värt att notera är att vissa beteenden kan verka ospecifika, detta på grund av att beteendet måste 

anpassas till företagets verksamhet för att på ett riktigt sätt vävas in i organisationens kultur och 

arbetssätt. Notera väl att trots den stora spridningen av företag har samtliga företag givit en bild av 

CSR arbetet  som visar att  detta är tämligen ospecifikt för olika branscher. Trots att  IKEA och IBM  

inte faller in i den begynnande avgränsningen ser studien inga skillnader i CSR arbetet mellan dessa 

två och de övriga medverkande företagen. Nedanstående förmågor och beteenden är det  slutgiltiga 

resultatet av vad studien fått fram genom empirin och teorin. Dessa förmågor och beteende fungerar 

som grundsten till den mognadsmodell som presenteras i tabell 7.

Förmåga Beteende

Insikt •Ser verksamheten och dess möjligheter till förbättring mot CSR

•Löser problem ad hoc

•Förstår verksamhetens problem och varför de uppstår

•Vill förbättra sitt CSR-arbete och ansvarstänkande

•Förstår nyttan med deras CSR-satsning

Förståelse •Skapar uppförandekoder och policies för att hjälpa företaget uppnå sina 

CSR-mål

•Ställer krav på leverantörerna att de skall följa framarbetade 

uppförandekoder och policies

•Gör revisioner på sina leverantörer

•Utbildar sin personal internt inom uppförandekoder och företagets policies

Förbättrande •Hjälper sina leverantörer att leva upp till ställda uppförandekoders krav

•Ser över sin egen verksamhet för att hitta förbättringar gällande CSR

•Utvecklar sina revisioner av leverantörer

•Skapar långsiktiga relationer med sina leverantörer

Engagerande •Utbildar personalen internt för att skapa engagemang och medvetenhet i 

CSR-frågor

•Arbetar för att skapa socialt ansvarstänkande inom företaget

•Får personalen att förstå nyttan med företagets CSR-arbete
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Förmåga Beteende

Holistiskt synsätt •Ser till hela verksamheten vid framställande av CSR-strategier och mål

•Ser samhällsnyttan och vad företaget kan bidra med

•Engagerar sig i omvärlden

•Gör sociala insatser, inte bara i utsatta områden

Transparens •Arbetar för att kommunicera sitt CSR-arbete och budskap externt

•Har stor transparens och visar sin verksamhet

•Sammanställer CSR-rapporter årligen

•Arbetar aktivt med nya sätt att förmedla sitt CSR-budskap

Kontinuerligt lärande •Arbetar för och eftersträvar att organisationen skall förbättras och 

utvecklas kontinuerligt

•Vill vara föregångsman för andra företag

•Strävar efter att hitta nya sätt att lära sig på

•Reviderar och utvecklar sin verksamhet och sina processer

Tabell 6. Förmågor och beteenden framträdande ur den empiriska studien

Nedan följer den av studien framtagna mognadsmodellen. De förmågor och beteenden som har setts 

i empiri och teori har legat till grund för denna. Då flera av förmågorna påminner om varandra har 

mognadsmodellen endast fått fem steg och alltså inte lika många steg som tidigare identifierade 

förmågor. 

Level Effekter Aktivitet

0=Ingen aktivitet - -

1=Insikt •Företagsinterna effekter, 

medarbetare är medvetna om 

problemen, något ökad 

arbetsbelastning för medarbetarna

•Inga externa effekter

•Förståelse för problemen men 

lösandet sker Ad Hoc 

2=Engagerad SRP/SAI (Socialt 

Ansvarstagande Inköp)

•Medarbetare är ”on board”

•Revisioner ökar kvaliteten hos 

leverantören 

•Försök att systematiskt och formellt 

forma system för hanteringen av 

Sociala- och miljöproblem inom 

företagets leverantörsled

•Uppförandekoder skapas för 

övernskommelse med leverantörer 

•Utför revisioner på sina leverantörer 

för att säkerställa kvaliteten

•Personal utbildas internt
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Level Effekter Aktivitet

3=Strategisk SRP/SAI •Koncernövergripande effekter i 

linje med företagets värderingar 

•Intressenter delges resultatet

•Externa effekter är påtagliga 

•Produktkvaliteten ökar med 

relationslängden

•Formellt utformat system för 

hantering av SRP inom företaget 

strategiska ram

•Aktiviteter dokumenteras

•Befintliga leverantörer som inte når 

potential nivå enligt 

uppförandekoderna får hjälp att nå 

överenskommen nivå

•Långsiktiga leverantör relationer 

etableras

4=Transparent SRP/SAI •Intressenter kan ta del av satsningar 

och resultat av dessa 

•Samtliga händelser som resulterar i 

åtgärder redovisas på begäran 

•Extern kommunikation av samtliga 

CSR-engagemang relevant för 

inköp. 

•Publicerande av  CSR reports, 

antingen fristående eller 

ihopkopplade med årsredovisningen

•Samtliga leverantörsrelationer skall 

om möjligt vara långsiktiga 

5=SRP/SAI Excellence •Samtliga intressenter och de i dess 

närhet påverkas positivt av 

aktiviteter och satsningar

•Samtliga händelser som åtgärdas 

enligt företagets policies redovisas 

automatiskt 

•Samtliga ovanstående

•Reviderar verksamheten och 

processer för att kontinuerligt föregå 

med gott exempel samt ligga i 

framkant av utvecklingen

•Dessa aktiviteter är 

företagsspecifika

Tabell 7. Mognadmodell för CSR-implementering

6.2 Slutsats

Som tidigare diskuterats i denna studie är det av största vikt att, som företag vid implementation av 

SRP, säkerställa att effekterna av dessa aktiviteter bidrar med en positiv förändring hos den 

tilltänkta förmånstagaren. Det är inte ett önskvärt resultat  att endast tillämpa ett  aktivt SAI-tänk för 

att  tillmötesgå medier eller investerare. Det kan tyckas banalt  att påpeka att  detta kan vara ett 

problem eller hot vid implementation av SAI, men om de tilltänkta förmånstagarna av SAI- 

implementationen inte upplever en förbättring av situationen, har implementationen misslyckats. 
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Trots denna modell för implementering av CSR och SAI är det viktigt att  företagen inte glömmer 

sina kärnvärden. Det är bättre att ta små steg framåt och sakta men säkert implementera olika CSR-

aktiviteter, än att genomföra snabba implementeringar för sakens skull. De kvalitativa intervjuerna 

har visat att  i princip alla respondenterna anser att  deras företag är bra på att  anpassa sina CSR-

aktiviteter till företagens övriga verksamhet. Detta hjälper de anställda att anpassa sig till nya 

metoder och processer som uppstår på grund av CSR-arbetet. Som en av respondenterna sa ”Det är 

de små stegen som är viktiga, det är där vi bygger kunskap för nästa steg”. 

CSR-kommunikationen och transparensen har på flera av företagen haft brister. En stor del i CSR-

arbetet är att visa vad som görs och hur det görs. Detta är i många fall viktigare än att göra en stor 

CSR-satsning.  Att visa omvärlden och samhället att  man förstått  och erkänt de CSR-problem som 

verksamheten har är ett stort steg mot att nå SAI-Excellence. 

Att ständigt jobba mot att förbättra sig leder till att verksamheten konstant utvecklas. Det är därför 

av största vikt att alla aktiviteter och resultat systematiskt kontrolleras och följs upp för att 

säkerställa att företaget når SAI-Excellence.  
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7. Fortsatt forskning

För att  få ytterligare djup  i denna studie finns en idé om att genomföra en kvanitativstudie på 

företag runt om i Sverige. De skulle då svara på samtliga frågor som ställts till respondenterna i 

denna studie. Målet med detta skulle vara att få en helhetsbild på hur svenska företag, stora som 

små, oavsett nivå på CSR-aktiviteter med leverantörsfokus, ser på den aktiva implementationen av 

SAI. Företagen skulle då kunna ”benchmarkas” och se hur de ligger till mot andra företag inom 

samma bransch. Utifrån detta kan sedan slutsatser dras om det är av konkurrensfördel att arbeta 

aktivt med implementationen, och i så fall vilka leverantörer som påverkar och påverkas mest. Det 

finns även en nytta med att ekonometriskt fastställa ekonomiska fördelar med ökade sociala 

insatser. 
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9. Bilaga

Frågeformulär för de kvalitativa intervjuerna.

Intervju - Kvalitativ Studie 
 Global Sourcing Responsibility

Upplägg: Semi struktrurerad. Samtliga respondenter ställs samma frågor, men ges fritt spelutrymme 
för att ge en korrekt bild av organisationen, både strategiskt och operativt.

CSR frågor:
• Hur definierar företaget CSR?

◦ Vilken inriktning? (Social/Miljö)
 
Hur länge har företaget aktivt jobbat med CSR?

◦ När började ni?
◦ Varför började ni?

• Har detta inneburit stora förändringar för företaget?
◦ Hur infördes CSR-arbetet?
◦ Hur ser det kontinuerliga arbetet ut?
◦ Har ni fått göra avkall på delar i verksamheten tack vare fokus på CSR?
▪ Vad har fått prioriterats bort?
◦ Har ni gjort någon riskbedömning av er CSR-satsning?

• Vilken avdelning har gjort de största förändringarna?
◦ Har ni sett stora förändringar i omsättningen?
▪ Både positiva och negativa
◦ Kommande förändringar som skall implementeras?
▪ Hur arbetar ni för att införa nya processer?

• Hur har nya/gamla leverantörer granskats efter/innan införandet?
◦ Hjälper ni leverantörerna leva upp till kraven?
◦ Fått byta tillverkningsland/leverantör pga nya CSR krav?

• Har företaget infört CSR för egen vinning eller för att kunderna kräver detta?
◦ Varför har företaget valt att satsa på CSR?

• Anser ni er själva ha lyckats med CSR-satsningen?

•  Jobbar ni med att få medarbetarna införstådda med vad CSR innebär och hur viktigt det är?
◦ Vad anser de anställda om satsningen?
◦ Lever de upp till den?
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• Finns det några delar i satsningen som inte alls fungerat?
◦ Har detta lett till misstro på CSR-satsningen?

Inköp:
• Uttalat system för ständiga förbättringar inom inköp?
◦ Hur har inköpsverksamheten utvecklats/mognat under din tid som chef/anställd? 

• Hur fungerar inköpsverksamheten?
◦ Hur väljer ni leverantörer?
◦ Hur gör ni när det inte lever upp till kraven (tex CSR kraven)?

• Hur fungerar inköpsverksamheten?
◦ Hur skulle man på bästa sätt kunna implementera CSR i inköpsverksamheten

• Skulle CSR arbetet ha ett större inflytande i inköpsverksamheten om premisserna var enklare?

• Hur säkerställer ni att de strategiska valen för inköp följs? 
Strategiska valens inflytande på företagets CSR arbete?

Vem är ansvarig för CSR-satsningen?

 Vem tar fram material?
 Vem verkställer?

Vilka aktiviteter efterfrågar du för lättare implementering?
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