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Abstract 

Today, more and more companies are taking their responsibility in different areas. Corporate 

Social Responsibility (CSR) is a concept that companies can use to express their 

responsibilities in a number of areas. CSR, however, lacks a uniform definition. The view on 

what the responsibilities are for the companies in different areas are not consistent. The 

Swedish real estate industry has been working with an environmental focus for a number of 

years. Today, companies are aware of real estates’ environmental impact and how they can 

work with the environment in a responsible manner. Discussions have begun over what other 

responsibilities the real estate sector has and how companies should respond to them. 

The purpose of this thesis is to locate where the Swedish real estate sector is staged within 

CSR and how they are addressing this issue. To examine this, a literature review is conducted 

on the meaning of CSR. The public material from a number of leading companies in CSR has 

been examined to see what makes their CSR work unique. Furthermore, interviews were 

conducted with some of Sweden's leading commercial real estate companies and an online 

survey was sent out to see how companies work with CSR compared to each other and how 

they define CSR. 

The results show that the Swedish real estate sector has recently begun working within this 

field. So far, only a few companies present themselves as CSR. It is relatively unclear in the 

industry what CSR means and many companies are instead talking about sustainability. What 

is surprising is that although the environmental issue has been so central in the sector several 

companies fail to recognize this issue, which means that there is still a lot left to do. Another 

interesting aspect is that despite the fact that few companies choose to demonstrate a 

commitment to CSR, the survey shows that a number of companies have involvement in those 

elements covered by CSR. Why these companies chose not to express themselves as a 

company with CSR responsibilities may be due to ignorance of what is required in the field. 

Other companies choose to wait to put resources into developing a strategy and instead see 

how it develops in the industry. Since a number of companies already demonstrate a CSR 

commitment and some are currently working on developing strategies for this, it can be 

assumed that CSR will grow in this industry. 
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Sammanfattning 

Idag arbetar allt fler företag med att ta ansvar inom olika områden. Corporate Social 

Responsibility (CSR) är ett koncept företag kan använda för att uttrycka sitt ansvarstagande 

inom ett antal områden. CSR saknar dock en enhetlig definition och uppfattningen om vad 

företag har för ansvar inom olika områden skiljer sig åt. I Sveriges fastighetsbransch har 

miljöfokuset varit närvarande sedan ett antal år tillbaka. Idag är företagen medvetna om 

fastigheters miljöpåverkan och hur de kan arbeta med miljö på ett ansvarsfullt sätt. 

Diskussioner har startat över vilka andra ansvarsområden fastighetsbolag har och hur företag 

bör förhålla sig till dessa.  

Syftet med detta arbete är att få en uppfattning om i vilken fas den svenska 

fastighetsbranschen ligger inom CSR och hur de arbetar med denna fråga. För att undersöka 

detta utförs en litteraturgranskning om vad CSR innebär. Det offentliga materialet från ett 

antal ledande företag inom CSR har granskats för att se vad som utmärker deras CSR arbete. 

Vidare har intervjuer utförts med några av Sveriges ledande kommersiella fastighetsbolag 

samt en enkätundersökning för att se hur bolagen ligger till och reflekterar i CSR frågan. 

Resultatet visar att den svenska fastighetsbranschen nyligen har börjat arbeta inom detta 

område. Än så länge är det endast ett fåtal bolag som profilerar sig som CSR. Det är relativt 

oklart inom branschen vad CSR innebär och många bolag pratar istället om hållbarhet. Vad 

som är förvånande är att även om miljöfrågan varit så central inom branschen faller vissa av 

bolagen i att redovisa detta, vilket innebär att det fortfarande finns en hel del kvar att göra. En 

annan intressant aspekt är att trots att få bolag valt att visa ett CSR engagemang visar 

undersökningen att ett antal har engagemang inom dem beståndsdelar CSR omfattas av. 

Varför dessa företag inte valt att uttrycka sig som ett företag med CSR ansvar kan bero på 

okunskap om vad som krävs av företaget. Andra företag väljer att vänta med att lägga resurser 

på att utveckla en strategi och istället se hur det utvecklas inom branschen. Eftersom ett antal 

företag redan kan redovisa ett CSR engagemang och några arbetar för närvarande fram 

strategier för detta kan det antas att CSR kommer att växa inom denna bransch.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under det senaste decenniet har CSR vunnit allt mer mark inom företagsvärlden (Jones, 

Hiller, Comfort och Clarke- Hill, 2009). Corporate Social Responsibility är ett koncept som 

finns sedan tidigare i Sveriges företagsvärld men har först under de senaste åren diskuterats i 

fastighetsbranschen. Inom den akademiska litteraturen startade diskussionen kring företagens 

samhällsansvar under 30-talet och konceptet började ta form under 50-talet då det började 

diskuteras mer aktivt och diskussionen har fortsatt sedan dess (Carroll, 1999). Historiskt sett 

har företagens ansvar utgjorts av ekonomiskt ansvar gentemot dess aktieägare. Ansvaret har 

inneburit att göra investeringar som syftar till att skapa hög avkastning för dess aktieägare 

(Birch, 2003). Diskussionen kring CSR har ofta syftat till att se till vilken roll företag har när 

det kommer till att ta ansvar och inom vilka områden företag har ansvar att engagera sig. 

Vissa anser fortfarande att företag inte ska använda de resurser som tilldelats av aktieägarna 

till annat än aktiviteter som syftar till att öka aktieägarvärdet (Friedman, 1970 refererad i 

Porter o Kramer, 2002). Ett antal försök har gjorts för att se hur CSR implementeringen 

påverkar företagens ekonomiska värden men dessa undersökningar ger ingen vägledning då 

resultaten är skilda (McWilliams och Siegel, 2001). Det sker dock förändringar i samhället 

och företagens aktiviteter blir allt mer uppmärksammade i media (Dawson, 2004, refererad i 

Roberts, Rapson och Shiers, 2007). Detta leder till ökad utsatthet att förlora förtroendet bland 

företagets intressenter och ökad press från dessa intressenter på företag att anta alltmer ansvar. 

Allt fler intressenter ställer krav på företagen att engagera och lägga mer resurser till CSR 

arbetet (McWilliams och Siegel, 2001). Företag kan inte fungera utan samhället utan måste 

utvecklas med de förändringar som sker i den marknad företaget är verksam (Collins och 

Porras, 1994 refererad i Birch, 2003). Diskussionen kring företagens samhällansvar är inte 

nytt men trots detta saknas det en enhetlig definition över vad CSR är och vad detta ansvar 

innebär och omfattar för ett företag. 

CSR har blivit allt mer intressant som strategi för olika sorters företag. Hur arbetet inom olika 

branscher ser ut inom detta område skiljer sig beroende på vilken sorts verksamhet som 

bedrivs och vilka olika sociala problem verksamheten kan orsaka och tänkas komma i kontakt 

med. Fastighetsbranschen har sedan ett antal år tillbaka arbetat med de områden i dess 

verksamhet som orsakar störst påverkan på samhället, fastigheternas miljöpåverkan. Under de 

senaste åren har fastighetsbranschens fokus legat på att arbeta med miljöfrågor då fastigheter 

skapar stor miljöpåverkan genom sina koldioxidutsläpp. Världens fastigheter står för en stor 

del av miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp. De svenska fastighetsbolagen har fokuserat 

på energieffektivisering för att minska sin miljöpåverkan vilket har visat sig vara lönsamt då 

effektiviseringen leder till minskade kostnader för företaget samtidigt som företaget får ett 

fördelaktigt rykte om att vara ansvarstagande.  
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Idag arbetar de flesta större fastighetsbolag med miljöfrågan och denna anses nu vara mer 

eller mindre inarbetad och allmänt erkänd i branschen. Nu har ett antal bolag inom branschen 

börjat diskutera hur de ska ta nästa steg och utöka sitt ansvarstagande. Idag är CSR inom 

fastighetsbranschen relativt anonymt, ett fåtal företag har börjat arbeta med frågan och ämnet 

har börjat diskuterats men ännu är det få som har någon utarbetad CSR strategi. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Det finns få studier som syftar till att redovisa hur fastighetsbolag bör förhålla sig inom CSR 

eller hur detta koncept utvecklas inom denna bransch. Syftet med detta arbete är att visa vad 

svenska fastighetsbolag gör inom CSR området och även vad de skulle kunna göra för att 

förbättra detta arbete. Examensarbetet kartlägger vad som idag anses ligga inom ramarna för 

CSR. För att få en djupare förståelse för vilket arbete CSR innebär i praktiken görs en 

undersökning av de företag som ligger i framkant inom CSR i världen och i Sverige. Därefter 

undersöks vad som finns i form av CSR arbete och strategi på svenska fastighetsbolag idag. 

Detta för att få en förståelse för vad fastighetsbolagen kan arbeta med inom sitt CSR 

engagemang.  

Frågeställning 

 Hur arbetar de svenska fastighetsbolagen med CSR? 

 Hur bör CSR arbetet utvecklas i svenska fastighetsbolag? 

1.3 Metod 
Vi har valt en metod där vi blandar en teoretisk grund med både kvantitativ och kvalitativ 

analys av olika företags arbete inom CSR. Detta ger arbetet en teorigrund som kompletteras 

med att redovisa hur företag valt att förhålla sig inom detta. För att få inblick i 

fastighetsbranschens arbete har utvalda fastighetsbolags engagemang studerats och även deras 

uppfattningar efterfrågats för analys av CSR inom branschen.  

Mer ingående innebär detta att det först har utförts en litteraturstudie för att skapa 

grundläggande förståelse för CSR konceptet. Som ovan nämnts finns det ingen CSR litteratur 

specifikt riktat mot fastighetsbolag. Då CSR begreppet är relativt nytt inom den svenska 

fastighetsbranschen har mycket av den litteratur som studerats syftat till att ge en överblick av 

teorier som finns inom området CSR. 

Detta har följts upp med en studie av offentligt material från de mest framstående företagen 

inom CSR. För att få mer inblick i hur reflektionerna kring CSR går i fastighetsbranschen har 

intervjuer utförts med tre större kommersiella fastighetsbolag. Studien har sedan ytterligare 

fördjupats med en studie av det offentliga material som finns att tillgå på svenska 

fastighetsbolags hemsidor och i årsredovisningar. Slutligen har en enkätundersökning utförts 

riktad mot större svenska fastighetsbolag inom flera olika marknadssegment som äger och 

förvaltar fastigheter. Resultatet av dessa studier har sedan analyserats och diskuterats för att 

leda fram till en slutsats. 
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1.3.1 Avgränsning 

Arbetet begränsas till att gälla utvecklingen av CSR för kommersiella fastighetsbolag i 

Sverige. Informationen i enkätundersökningen har inte begränsats på liknande sätt för att få en 

bredare förståelse för hur arbetet fortskrider generellt på marknaden då ämnet är relativt nytt 

för fastighetsföretag. 

Arbetet har begränsats till att främst röra områdena etiskt ansvar och samhällsansvar inom 

CSR. Valet att inte gå djupare in på ett ekonomiskt eller legalt perspektiv grundas i att det är 

så pass övergripande i företagen. Vi utgår från att företag verkar för att nå ekonomisk vinst 

samt att de följer de lagar som finns i Sverige. 

1.4 Källkritik 
Då mycket av den information som anges på olika företags hemsidor är väldigt subjektiv blir 

även framställningen av deras CSR arbete subjektiv. Företagen väljer främst att publicera 

positiv information om vad de som företag gör i samhället. 

Enkäter har skickats till de personer inom bolag som ansetts ha störst möjlighet att 

representera företaget och dess åsikter inom CSR. Detta säkerställer dock inte att personen i 

fråga är insatt i ämnet. Arbetar inte bolaget med CSR frågan kan det även vara så att 

kunskaperna inom ämnet är begränsade. Resultaten av enkätundersökningen analyseras 

utifrån den information som gavs och vi förutsätter att deltagarna i enkäten svarat efter bästa 

förmåga. 

1.5 Disposition 
Detta arbete bygger på tre stora block med olika inriktning för att kunna finna svar till den 

ovan ställda frågeställningen. Dessa block leder sedan fram till arbetets diskussion och 

slutsats. 

Kapitel 2 utgörs av teorin runt Corporate Social Responsibility. Detta avsnitt presenterar först 

bakgrunden till konceptet, svårigheten i att skapa en enhetlig definition och sedan en 

presentation av en av de mer framstående forskarnas syn på CSRs ansvarsområden. Avsnittet 

lyfter även fram teorin kring varför företagen väljer och bör engagera sig i CSR frågan och 

hur denna strategi bäst bör utformas av företaget. Avsnittet avslutas med att presentera några 

av de olika rapporterings- och vägledningssystem som finns för företagen att använda inom 

detta område. 

Kapitel 3 redogör för de företag som ligger i framkant när det gäller CSR. Detta kapitel är 

indelat i två delar, en som redogör för tre svenska företag som ligger i framkant när det gäller 

CSR och en del med de tre främsta företagen inom CSR i världen och hur de valt att arbeta 

med frågan. 
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Kapitel 4 behandlar CSR inom fastighetsbranschen i Sverige. Detta kapitel innehåller en 

studie av offentligt material på hemsidor tillhörande de börsnoterade fastighetsbolagen samt 

de företag som har intervjuats. Del två i detta kapitel innehåller en intervjustudie som baseras 

på intervjuer hos tre större fastighetsbolag som är verksamma i bl.a. Stockholm. Den sista 

delen sammanfattar resultatet från en enkät som skickades till 55 olika svenska 

fastighetsbolag. Svaren från enkäterna redovisas och analyseras. 

Kapitel 5 presenterar diskussion och analys av det som tagits fram och behandlats i studien. I 

kapitlet presenteras förslag på hur fastighetsföretagen bör gå vidare med CSR frågan. Fokus 

för de flesta fastighetsbolag bör ligga på miljöfrågan och att välgörenhetsarbetet knyts till 

kärnverksamheten snarare än att fokusera på CSR för tillfället. 

Kapitel 6 presenterar den slutsats som dras efter en utförd diskussion och analys av ämnet. 

Bilaga 1 Listan för Global 100, most sustainable corporations in the world 2010 

Bilaga 2 Listan för Global 100, most sustainable corporations in the world 2011 

Bilaga 3 Intervjufrågor ställda under de tre intervjuerna. 

Bilaga 4 Enkätfrågor som skickade till 55 svenska kommersiella fastighetsbolag som äger och 

förvaltar fastigheter. 
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2 Corporate Social Responsibility 

2.1 Bakgrund 
”Over the past several decades, corporate social responsibility (CSR) has grown from a 

narrow and often marginalized notion into a complex and multifaceted concept, one which is 

increasingly central to much of today’s corporate decision making” (Cochran, 2007, s. 449) 

CSR har en historia som kan dateras åtminstone tillbaka till 1930- talet då företagens ansvar i 

samhället började diskuteras (Carroll, 1999). Under 50-talet börjar CSR definitionen ta form 

(Carroll, 1999). Ursprungligen pratades det mer om Social Responsibility (SR) än om CRS, 

detta anser Carroll vara ett resultat av att det ännu inte setts eller konstaterats hur stort 

inflytande bolagen har. Under 50-talet var det Howard R. Bowen som var den mest 

framstående av författarna inom CSR. Hans definition av CSR var  

“It refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, 

or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of 

our society.” 

Enligt Carroll (1999) var Bowen en av dem få som skrev om CSR under 50-talet. Enligt 

Cochran (2007) var Adolf A. Berle och E. Merrick Dodd bland dem första akademikerna att 

diskutera ämnet. Dessa två var av olika åsikter i frågan. Berles hade åsikten om att företag 

hade endast ett ansvar gentemot sina aktieägare. Dodds var istället av uppfattningen att 

ansvaret var bredare än så. Förutom det ekonomiska ansvaret mot aktieägarna så hade de även 

ett socialt ansvar gentemot samhället. Dodd skapade i sin artikel från 1932 det grundläggande 

resonemanget för CSR där han menade att företagens verksamhet är stött av lagen med det 

primära syftet att tjäna samhället framför aktieägarna. Berle såg sig besegrad av Dodds 

förklaring 1954.  

Intresset för ämnet expanderade under 60-talet och fler och fler försökte definiera vad CSR 

innefattade. En av dem som skrev om CSR under 60-talet var Keith Davis (Carroll, 1999). 

Hans definition av CSR var: 

“Businessmen’s decisions and actions taken for reasons at least partially beyond the firm’s 

direct economic or technical interest.” 

Davis var även av åsikten att om företag tar beslut som innebär att de tar sitt sociala ansvar så 

kommer företaget göra en ekonomisk vinst i längden. Davis är känd för sin järnlag av ansvar, 

Iron Law of Responsibility, där han säger att företagens sociala ansvar bör sammanfalla med 

den sociala makt de får. Detta skulle i så fall även innebära att om företaget undviker att ta sitt 

ansvar så påverkar det även den sociala makt eller status som företaget har. Joseph McGuire 

gick ytterligare ett steg i sin definition av CSR. Han uttryckte CSR som det företag ska göra 

utöver den ekonomiska och juridiska plikten, dvs. att CSR är när företag tar sitt sociala ansvar 

utöver det företaget är tvingad av lag till. Han menade att företagen ska ta samma sorts ansvar 

i samhället som en vanlig medborgare gör och därför även ha en etisk plikt gentemot 

samhället. Under 60-talet utvecklas CSR till att gå mot en definition som innebär ett 

ekonomiskt, juridiskt men även socialt och etiskt ansvar mot samhället. 



11 

 

Under början av 70-talet så började det talas om stakeholders, eller företagets intressenter i 

definitioner av CSR, att utöver sin ekonomiska plikt så finns det många intressenter som 

företag måste ta hänsyn till när beslut fattas (Carroll, 1999). Företagets intressenter är de 

personer och grupper som har andel, anspråk och intresse i företaget, i dess agerande och 

beslut. Exempel på intressenter är ägare, aktieägare, kunder, anställda, leverantörer, samhället 

och aktivist grupper (Carroll, 1991). En av de viktigaste definitionerna av CSR under 70-talet 

kom från Committee for Economic Development (CED) (Carroll, 1999) som skrev att  

“Business functions by public consent and its basic purpose is to serve constructively the 

needs of society – to the satisfaction of society.” 

Det utfördes en undersökning bland allmänheten och 2/3 var av åsikten att företag hade ett 

moraliskt ansvar att hjälpa andra institutioner med utveckling i samhället på bekostnad av 

företagens vinst (Carroll, 1999).  

CEDs definition av social responsibility beskrivs nedan och i figur 1. 

A – inre cirkeln är företagets grundläggande ansvar, det 

ekonomiska ansvaret som gör att företag tillhandahåller jobb och 

ekonomisk utveckling 

B – mellancirkeln är företagens ansvar att utöva det ekonomiska 

ansvaret med hänsyn till sociala värderingar och med miljön i 

åtanke. 

C – yttre cirkeln är företagens ansvar att förbättra den sociala 

miljön, att vara med och påverka samhället för att minska 

exempelvis fattigdom. 

Nästa avsnitt fortsätter att presentera komplexiteten i CSR definitionen, andra liknande 

uttryck och olika teorier som växt fram inom området CSR. 

  

Figur 1, CEDs definition 

av SR 
(Carroll, 1999) 
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2.2 Definitioner, uttryck och teorier 
I historien har ett antal definitioner för CSR tagits fram men det saknas fortfarande en enhetlig 

definition av CSR (McWilliam och Siegel, 2001; Chen och Bouvain, 2008). Nedan är en 

sammanfattning från Carroll (1979) över några av de betydelser CSR har, följt av vilka som 

representerar dessa: 

1. Profit making only (Friedman) - företag har som syfte att skapa värde för aktieägarna 

2. Going beyond profit making (Davis, Backman) - SR tillhör frågor som företaget 

behöver se till förutom lönsamhet 

3. Going beyond economic and legal requirements (McGuire) - företag har andra 

skyldigheter gentemot samhället förutom de ekonomiska och legala skyldigheterna 

4. Voluntary activities (Manne) – företagens CSR aktiviteter ska vara frivilliga 

5. Economic, legal, voluntary activities (Steiner) – företaget har flera ansvarsområden 

6. Concentric circles, ever widening (CED, Davis and Blomstrom) – företag har flera 

former utav ansvar som CEDs modell beskriver (se avsnitt 2.1), ansvaret sträcker sig 

inifrån och ut 

7. Concern for broader social system (Eells and Walton) – företagets verksamhet skapar 

påverkan på samhället och därmed styr etiska principer relationen mellan företag och 

samhället 

8. Responsibility in a number of social problem areas (Hay, Gray, and Gates) – vilka 

områden företag har ett ansvar inom 

9. Giving way to social responsiveness (Ackerman and Bauer, Sethi) – vilken roll ska 

företaget ha och hur bör det svara på de sociala krav som ställs på företaget 

Som ovan visar skiljer sig uppfattningarna om begreppet och definitionerna riktar sig till olika 

delar av ett företags ansvarstagande. (Carroll, 1979). Vissa definitioner syftar till att försöka 

skapa klarhet angående till vilken omfattning företag har ansvar inom olika områden, såsom 

inom ekonomi och regelverk, och om ansvaret sträcker sig längre än till dessa områden eller 

är det endast frivilligt för företagen att ta mer ansvar. Andra definitioner tar upp de sociala 

frågor som beskriver när företag har ett ansvar, exempelvis vid diskriminering, 

produktsäkerhet och miljöfrågor. Några definitioner ser istället till hur företaget bör svara på 

de olika frågor och problem som företagets verksamhet kommer i kontakt med. Alla dessa 

definitioner syftar till att ge någon form av vägledning för företagen i sitt ansvarstagande men 

ger ingen enhetlig definition av CSR utan olika sätt att se på frågan. 

Lika som det finns en rad olika definitioner av CSR finns det ett hav av olika teorier inom 

området. Problemet är att det används samma terminologi fast med olika betydelse samtidigt 

som ansatserna är olika. För att få någon sorts ordning i havet av teorier delade Garriga och 

Melé (2004) upp de mest kända teorierna in i fyra olika grupper; Instrumental theories, 

Political theories, Integrative theories och Ethical theories.  

Den första gruppen av teorier, Instrumental theories, utgår från att företag är ett strategiskt 

verktyg som används för att uppnå ekonomiska mål och skapa vinst. Olika teorier i detta 

område syftar till olika ekonomiska mål så som att maximera aktieägarvärdet eller att skapa 
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konkurrensfördelar. Företaget kan engagera sig i sociala aktiviteter samt ta hänsyn till andra 

av dess intressenter om det hjälper företaget att uppnå sina ekonomiska mål. 

Inom Political theories är företagens makt och därmed dess ansvar istället betonat. Företaget 

har en viss nivå av makt och därmed ett medfött ansvar gentemot samhället att använda denna 

makt på ett ansvarsfullt sätt. Företaget kan ses som en medborgare i samhället och påverkar 

samhället med sin verksamhet. Utifrån detta accepterar företag sina sociala plikter och 

medverkar för att förbättra samhället. 

Företaget är beroende av samhället för sin existens, tillväxt och framtid och bör alltså agera i 

enighet med dem värderingar som finns i samhället. Gruppen Integrative theories är teorier 

som menar att företag måste se till sociala krav vilket innefattar hur samhället och företag 

interagerar och hur samhället ger företag legitimitet och prestige. Dessa teorier ser till; hur 

företaget bör svara till olika sociala problem, vad lagar och allmänna policies kräver av 

företaget, hur företaget ska förhålla sig till sina intressenter och teorier som ser till den sociala 

legitimiteten och processer företaget bör använda för att svara på sociala problem.  

Den sista gruppen teorier, Ehical theories, lägger fokus på etiken mellan samhället och 

företagsverksamheten. Teorierna ger vägledning för vad som är det rätta att göra och även 

nödvändigt för att uppnå ett bra samhälle. Teorierna tar upp den etiska relationen till 

företagets intressenter, universella rättigheter, hållbar utveckling och det goda för samhället. 

Att det skapats så många definitioner för CSR och att det är svårt att enas om en gemensam 

definition kan delvis bero på att olika grupper kring och inom företag har skilda intressen och 

därmed olika uppfattning om vad CSR innebär (Hediger, 2010). Att det finns så många olika 

definitioner och även teorier kan orsaka problem. Eftersom det inte finns en tydlig definition 

av koncepten är de oftast subjektiva för att passa en viss aktivitet eller intresse (Roberts, 

Rapson och Shiers, 2007). Bristen på tydlig definition kan leda till att själva karaktären av en 

SR aktivitet kan vara svår att förstå och koncepten kan komma att användas i fel 

sammanhang. Det kan även leda till att olika avdelningar inom ett företag med CSR förlorar 

förmågan att lära sig av varandra. Roberts, Rapson och Shiers (2007) menar att det behövs en 

tydlig definition,inte bara utav CSR, utan även de andra koncepten under SR för att inte skapa 

förvirring. 

CSR konceptet är ett av flera koncept inom socialt ansvarstagande eller SR. Corporate Social 

Responsiveness är ett annat och kom under 1970-talet efter den moderna aktiviströrelsen som 

drog fram i USA under 50- och 60-talet. Detta handlar om att när aktivister, företagets 

intressenter, sätter press på företag att ändra sig i sina aktiviteter så kan företaget välja att 

svara till denna press genom att exempelvis ändra dess produkter eller policies. Företaget 

svarar alltså på det sociala trycket för att ta ansvar i en viss fråga. Uttrycket Corporate Social 

Performance kom vid ungefär samma tidpunkt och innefattar att företag har etiska 

skyldigheter och i sin eftersträvan av legitimitet behöver företaget utveckla processer för att 

svara till social press på ett korrekt sätt (Cochran, 2007). 
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Ett annat SR fenomen är SRI, Social Responsible Investment. Idén bakom SRI är att 

investerare försöker påverka företag genom sina investeringar och försöker göra investeringar 

som anses vara socialt ansvarfulla. Roberts, Rapson och Shiers (2007, s.394) definition av 

SRI är: 

“the investment of capital in order to achieve an acceptable return while applying pre-

determined criteria, methods or techniques which can drive, support and promote SEE 

[Social Environmental and Ethical. Reds. Anm.] issues chosen either by the person placing 

the investment, or a third party investment manager”. 

Ett företag kan anta en hållbarhetspolicy och agera på ett hållbarhetsmässigt sätt. 

Hållbarhetskonceptet ligger väldigt nära CSR vilket Székely och Knirschs (2005 s.628) 

definition av hållbarhet kan visa: 

”Sustainability is about building a society in which a proper balance is created between 

economic, social and ecological aims. For businesses this involves sustaining and expanding 

economic growth, shareholder value, prestige, corporate reputation, customer relationships, 

and the quality of products and services. It also means adopting and pursuing ethical 

business practices, creating sustainable jobs, building value for all the company’s 

stakeholders and attending to the needs of the underserved.” 

Deras hållbarhetsdefinition ligger nära den tänkbara CSR definitionen (definitionen tar upp 

ansvarsområden som ekonomiskt, socialt och etiskt ansvar) och dem använder denna i sin 

diskussion kring CSR. Alla dessa ovan beskrivna koncept ligger som sagt under SR och har 

likheter med CSR genom sitt ansvarstagande. Nästa stycke syftar till att presentera de olika 

ansvarsområdena CSR innefattar. 

2.3 Ansvarsområden 
”The social responsibility of business 

encompasses the economic, legal, ethical, and 

discretionary expectations that the society has 

of organizations at a given point in time.” 

(Carroll 1979, s.500) 

Carroll beskrivs av Garriga och Melé (2004, 

s.52) som ”en av de mest prestigefulla forskare” 

inom området CSR. I sin artikel 1979 delade 

han in CSR i fyra ansvarsområden; ekonomiskt, 

legalt, etiskt och frivilliga handlingar. I sin 

artikel 1991 utvecklade han modellen till en 

pyramid (se figur 2), där discretionary, eller 

frivilliga handlingar, hade samma innebörd men 

gick under benämningen filantropiskt ansvar 

istället.  

Det ekonomiska ansvaret, som utgör botten av Figur 2, Carrolls pyramid för CSR 
(Carroll, 1991) 
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pyramiden, utgör företagets huvudansvar. Detta innebär att företaget ska prestera för att skapa 

lönsamhet och uppnå vinst (optimalt för att maximera vinsten). Det ekonomiska ansvaret 

ligger till grund för hur företaget agerar men företaget måste även ta hänsyn till de andra 

områdena. 

I samhället finns ett lag och regelverk som företaget förväntas följa och har därmed ett legalt 

ansvar vilket är det andra ansvarsområdet. Företaget ska arbeta för att fullfölja sitt 

ekonomiska ansvar inom ramen för vad som är lagligt. Företaget ska agera utifrån vad som 

föreskrivs i lagen på ett riktigt sätt. 

Samhället har dessutom olika normer och seder som dess medlemmar förväntar sig att 

företaget ska leva upp till. Företaget förväntas därmed leva upp till krav som sträcker sig 

högre än vad lagstiftningen kräver. Det handlar om att agera på ett sätt som utifrån samhällets 

syn är rätt, rättmätigt och rättvist och minimera den skada företagets intressenter kan utsättas 

för. Detta ansvarområde är enligt Carroll (1979) svårt för företag att arbeta med då dessa ofta 

är dåligt definierade. Samhällets värderingar kan driva lagstiftningen framåt samtidigt som det 

kan innebära problem för företaget att avgöra vilken nivå av etiskt ansvar det har då nya 

värderingar kan innebära prestationsförväntningar som ligger mycket högre än vad lagen 

kräver. 

Det sista steget som utgör toppen av pyramiden är filantropiskt ansvar, som i den tidigare 

modellen utgjorde frivilligt ansvar. Denna ansvarsdel formar företaget själv och väljer sin roll 

utifrån egna uppfattningar och bedömningar. Tanken är att företaget ska vara en bra 

företagsmedborgare genom att engagera sig i samhället och ge stöd i form av finansiella och 

humanitära tillgångar. Denna ansvarsbit har likheter med det etiska ansvarsområdet men 

skillnaden är att detta engagemang ses som en önskan från samhällets sida och företaget anses 

inte agera oetiskt om det inte uppfyller dessa önskemål. Detta ansvarsområde kan ses som 

frivilligt och inte lika viktigt som de andra tre områdena där ansvarstagande kan ses som mer 

viktigt.  

2.4 Varför engagera sig i CSR? 
Bakgrunden till varför ett företag väljer att engagera sig i CSR kan skilja sig. Potentiell 

lönsamhet av CSR strategin kan vara en anledning till satsningen. Det har dock gjorts ett 

flertal försök att mäta skillnaden i CSR företagens prestation mot företag utan CSR strategi. 

Detta har visat sig vara både komplext och förvirrande (Jones, Hiller, Comfort och Clarke- 

Hill, 2009). Resultaten bland studier som utförts har varierat. Vissa menar att CSR leder till 

bättre prestation, andra sämre och vissa menar att det inte är någon skillnad (McWilliam och 

Siegel, 2001).  

Friedman (1970 refererad i McWilliam och Siegel, 2001) hävdar i sin studie att ledning och 

chefer inom företag kan driva fram CSR om det ligger i deras sociala, politiska eller 

karriärmässiga agenda vilket är på bekostnad av aktieägarna. Han menar även att ett företag 

inte borde engagera sig och lägga resurser, framförallt de resurser dess aktieägare tilldelat 

företaget, på annat än sin egen verksamhet eller annat som kan bringa vinst till dess ägare 

(refererad i Porter o Kramer, 2002). Företag är i regel inte villiga att avstå från vinst. Ett 
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börsnoterat bolag med aktieägare som kräver avkastning på investerat kapital väljer att avstå 

från att ta ansvar om det hotar vinstmaximeringen. Om det däremot finns risk för företagets 

legitimitet så väljer företaget att agera ansvarsmässigt (Ählmström, 2010). Dawson (2004, 

refererad i Roberts, Rapson och Shiers, 2007) menar att allt mer negativa händelser och 

aktiviteter bland företag rapporteras såsom företagsbedrägeri, girighet, exploatering och andra 

ekonomiska, etiska, sociala eller miljömässiga negativa aktiviteter vilket minskar förtroendet 

bland företagets intressenter. Alla företagets intressentgrupper kan ställa någon form av krav 

på företaget som då behöver ta ställning till dessa in krav vid beslutsfattande (Carroll, 1991). 

Vissa chefer väljer att lyssna till de olika grupperna av intressenters krav på CSR medan andra 

väljer att ignorera det till den graden att de tror att CSR inte skapar värde maximering för 

företaget. Detta kan leda till konflikt med aktieägarna som de ser som den viktigaste 

intressentgruppen att ta hänsyn till (McWilliam och Siegel, 2001). 

Székely och Knirsch (2005) ger ett antal externa faktorer som kan påverka företagets val till 

CSR engagemang. Exempel på dessa är; konkurrensförhållanden inom industrin, konkurrens 

om arbetskraften, företagets kunders värderingar, investerares värderingar, företagets rykte, 

ökad reglering, behov av verksamhets licenser, förväntningar från företagets intressenter etc. 

Enligt Pryce (2002, refererad i Roberts, Rapson och Shiers, 2007) har samhällsansvaret bland 

företag drivits fram av fem krafter nämligen press från kunder, förändringar i 

företagsupphandling, lagstiftning och statens tryck för CSR, SRI, och dem anställdas ändrade 

förväntningar. Porter och Kramer (2006 refererad i Jones, Hiller, Comfort och Clarke- Hill, 

2009) ger fyra argument till varför företag väljer att ta till sig CSR. Det första är att företag 

har en moralisk skyldighet att agera som en god medborgare. Företag behöver tillstånd från 

sina intressenter att driva sin verksamhet, vilket är ytterligare en anledning till CSR 

engagemang. Ett tredje argument är att CSR tros skapa ett gott rykte genom engagemanget, 

CSR tros stärka företagets image och märke. Hållbarhet utgör det sista argumentet vilket 

syftar till att förvalta miljön och samhället på ett hållbart sätt för även säkra företagets 

framtid. 

Aguilera, Rupp, Williams, och Ganapathi, (2007) skapar en modell som beskriver de 

instrumentella (driven av egna intressen), relationella (värnar om relationer bland gruppens 

medlemmar) och moraliska (etiska standarder och moraliska principer) motiv olika grupper 

har, både internt och externt, för att pressa företag att engagera sig i CSR frågan. Nedan i 

tabell 1 visas motiven för de olika grupperna att påverka företagens utveckling av CSR 

engagemanget. 
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Både rättvisa och moral har visat sig vara viktigt för den anställde. Om ett företag agerar på 

ett oansvarsfullt sätt kan det leda till starka reaktioner från de anställda vilket kan påverkar de 

kortsiktiga ekonomiska intressena. Anställdas behov av att känna meningsfullhet (moraliskt 

motiv) är den faktorn som driver dem mest att sätta press för CSR, följt av behovet av 

tillhörighet (relationellt motiv) och sist kontroll (instrumentella motiv). (Aguilera, Rupp, 

Williams, och Ganapathi, 2007) 

Hos personer i chefsposition är det istället de instrumentella motiven som starkast skapar 

drivkraften för CSR. CSR är en strategi av intresse om det ökar aktieägarvärdet, 

konkurrenskraften och lönsamheten. Detta försäkrar företagets överlevnad och chefer kan ta 

del av lönsamheten. CSR är alltså endast ett alternativ om det beräknas vara lönsamt. De 

instrumentella motiven är starkast följt av de relationella. Ledningen blir ständigt pressad av 

sina intressenter att ta mer ansvar och CSR kan medföra förbättrad legitimitet och därmed 

också lönsamhet för företaget. Relationen till aktieägarna ska undvika att skadas och därmed 

är CSR godtaget om det förhindrar sociala sanktioner som kan skada relationen. Moraliska 

motiv ligger lägst för prioritering av CSR. Dock kan chefer ha egna värderingar som speglas i 

beslutet om CSR. Vissa har behov av att ”göra det rätta” framför att uppfylla sina egna 

intressen. (Aguilera, Rupp, Williams, och Ganapathi, 2007) 

Regeringar har också möjlighet att påverka företagens engagemang för CSR om de har motiv 

för detta. CSR är ett konkurrenskraftigt instrument då det ökar innovationen, ger gott rykte, 

skapar högt presterande arbetsplatser och upprätthåller de immateriella tillgångar som finns 

för organisationen (U.K. Department of Trade and Industry, 2003 refererad i Aguilera, Rupp, 

Williams, och Ganapathi, 2007). CSR fungerar även som en effektiv risk management strategi 

då diskussion förs med ett flertal intressenter för att finna eventuella risker med införandet 

(U.K. Department of Trade and Industry, 2004 refererad i Aguilera, Rupp, Williams, och 

Ganapathi, 2007). Det är även positivt att internationella företag under sin verksamhet i andra 

länder kan hålla hög standard genom sitt CSR arbete. Dessa motiv hör till de instrumentella 

medan de relationella motiven för CSR är att CSR skapar relationer till olika parter i 

Tabell 1, Olika gruppers motiv för att driva fram CSR 
(Aguilera, Rupp, Williams, och Ganapathi, 2007) 



18 

 

samhället och undviker uteslutning av andra parter medan dem moraliska motiven är att 

företagen har ett kollektivt ansvar för ett bättre samhälle. Dessa olika motiv väger lika tungt, 

eller olika beroende på vilket motiv staten har just för tillfället. 

Den sista gruppen av aktörer som Aguilera, Rupp, Williams, och Ganapathi, (2007) nämner är 

NGOs (Non-Governmental Organization), Business Interest Groups och IGOs 

(Intergovernmental Organization) som kan sätta press på multinationella företag. Dessa 

aktörer på den transnationella nivån har mixade motiv med olika prioritering för varje motiv. 

NGOs starkaste motiv är altruism följt av samrörelse och makt medan för Business Interest 

Groups så är följden tvärt om. IGOs har istället konkurrenskraft, som staten, social 

sammanhållning och till viss del att förbättra situationen i världen. 

Dessa olika ovan nämnda motiv ger vägledning för varför olika grupper väljer att engagera 

sig i CSR frågan. Historiskt sett har företagens fokus varit i att maximera vinsten och skapa 

avkastning för aktieägarna. Det sker dock en förändring inom detta område. Under de senaste 

50 åren har CSR diskussionen handlat om att investera långsiktigt och att skapa hållbarhet, 

både för företagen och för samhället i vilket dem verkar. Birch (2003) kommenterar genom att 

referera Collins och Porras (1994) att företag måste anpassa sig till den föränderliga världen 

och samtidigt arbeta för att lyckas bevara dess kärnvärde och syfte. Både företag och 

samhället är beroende av varandra. Företag kan inte separera sig från samhället och förlita sig 

på sig själv. Verksamheten är beroende av samhället och företaget kan därför inte ignorera de 

värderingar som finns i samhället utan behöver hitta ett sätt att arbeta med sin verksamhet 

som är i linje med dessa värderingar. Efter flera års debatterande om CSR och de områden det 

rör samt förhållandet mellan företag och samhälle har allt fler blivit medvetna om debatten 

och valt att engagera sig i frågorna (Birch, 2003). 

I nästa avsnitt presenteras hur företag bör hantera den press intressenter ställer på företaget 

och olika strategier ett företag kan anta i sitt CSR arbete, från att endast skänka en liten 

summa pengar för välgörande ändamål till att skapa en strategi i linje med företagens 

intressen för hur företaget ska agera. 

2.5 CSR utförandet 
Hur ett företag väljer att arbeta med CSR frågor beror på verksamhetsform och miljön den är 

verksam i. En strategi är att använda sig av CSR i företagets tjänster och produkter för att öka 

efterfrågan, exempelvis ge produkten en form av ansvarsattribut så som icke djurtestat. Om 

det finns en efterfrågan bland konsumenterna för denna typ av produkter kommer kunderna 

att stödja denna satsning och belöna företaget för dess arbete. Företag som arbetar med CSR 

frågor ses ofta av kunder som mer trovärdiga och kunderna förväntar sig hög kvalité av 

företagets produkter och tjänster. CSR arbeten kan skapa förbättrat rykte. Eftersom många 

konsumenter värdesätter CSR så kan företag välja att använda sig av CSR i sin 

marknadsföring för att informera och attrahera kunder (McWilliams och Siegel, 2001). 

Pava och Krausz (1997) undersöker i sin studie vilka kriterier som krävs av ett CSR program 

för att det ska anses vara legitimt. Ett av de första kriterierna är att företaget och dess ledning 

behöver ha kunskap eller local knowledge om de sociala problemen. Hur väl ett CSR projekt 
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lyckas beror på hur denna kunskap uppnåtts. Kunskapen kan komma från aktivister och andra 

intressenter som pressar och informerar företaget och även från allmänheten. Kunskapen kan 

även fås på ett indirekt sätt från andra verksamhetsaktiviteter. Hur företag väljer att svara på 

information är en viktig komponent i CSR. Det kan finnas starka institutionella och personliga 

barriärer som gör ”sanningssägande” svårt. Många företag söker därför aktivt efter local 

knowledge om sociala problem och lösningar. De med ledande befattning behöver undersöka 

om företaget är ansvarig för en viss situation eller problem och om det finns orsak och verkan 

mellan företagets aktiviteter och en grupps eller parts lidande. Om det gör det behöver 

företaget ta ställning till problemet genom att antingen sluta med dessa skadliga aktiviteter 

och/eller kompensera de som drabbas. 

Även Carroll (1979) menar att företag behöver skapa en strategi för hur de ska agera eller 

svara på social press, socialt ansvar och sociala problem. Olika industrier står för olika sociala 

problem som de behöver ta ställning till och dessa problem ändras med tiden. Dessa områden 

behöver identifieras för att företag ska kunna arbeta med dem. Företag har som alternativ att 

antingen ignorera och inte göra något alls, reagera eller agera på ett starkt sätt och vara 

proaktiva i sitt svar. Om kopplingen mellan företagets aktiviteter och dess effekter blir mer 

oklara måste beslutsfattarna för en proaktiv ansvarighetsstrategi undersöka under vilka villkor 

som strategin är försvarbar. Finns det inte ett ansvar för en skada behöver ledningen kunna 

argumentera för varför företaget valt att agera proaktivt (Pava och Krausz, 1997). 

Idag är det många företag som väljer att skänka pengar till olika välgörenhetsändamål som en 

del av deras CSR strategi. Porter och Kramer (2002) ger dock denna strategi kritik då den ofta 

inte är utformad på ett sätt som maximerar de sociala och ekonomiska fördelarna. Så som 

donationer och sponsring oftast utförs är inte optimalt då de ofta är ofokuserade och ofta 

bundna till personliga värderingar. De menar att företag ofta väljer att donera pengar till 

sådant som inte är inom deras arbetsområde och sedan aktivt redovisa detta för allmänheten 

som sitt sociala ansvarstagande. Denna ”filantropi” har använts i avseendet att öka företagets 

image och varumärke och sponsring sker till sådant som företaget egentligen inte har någon 

naturlig anknytning till. De menar att ett företag som istället visar den sociala påverkan det 

har på ett problem har mer att vinna än ett företag som endast kan visa upp gåvor.  

Porter och Kramer (2002) föreslår istället att företag ska använda sig av strategisk filantropi 

som förbättrar företagets konkurrenskraft i den region företaget är verksam i. Företag kan inte 

fungera på egen hand utan är beroende av samhället samt andra företag. Att förbättra 

samhället innebär en chans att förbättra villkoren för företaget och dess framtidsutsikter. Detta 

innebär att de sociala och ekonomiska målen inte behöver stå i konflikt med varandra då 

filantropin och aktieägarnas intressen går samman när utgifter skapar både sociala och 

ekonomiska fördelar.  

Det är viktigt för företaget att analysera var fokus ska läggas för att skapa effektivitet. Porter 

och Kramer använder sig av Porters modell The Four Elements of Competitive Context för att 

beskriva var företaget ska fokusera sin strategiska filantropi. Modellen beskriver de fyra 

element som påverkar företagets potentiella produktivitet. Elementen består av Factor 

conditions, den input regionen har att erbjuda företagets verksamhet, Demand conditions, den 
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efterfrågan området har på företagets produkter och service, Context for strategy and rivality, 

regler och normer för hur konkurrens får utövas i regionen och slutligen Related and 

supporting industries, industrier och service inom området som kan stödja företagets 

verksamhet. 

Tanken är att företaget ska rikta sin strategiska filantropi mot något eller några av dessa 

element för att förbättra det område företaget verkar inom och förbättra den konkurrenskraft 

företaget har. Porter och Kramer ger ett antal exempel på hur företag skulle kunna 

åstadkomma denna förbättring. 

Företagets produktivitet beror på vilka inputs ett område har att erbjuda, såsom tillgång av 

arbetskraft, kapital, naturtillgångar, vad det finns för fysisk infrastruktur, om det finns 

högkvalitativa institutioner för forskning och vetenskap osv. Företag kan välja att lägga 

resurser på dessa delar för att förbättra dess input. Exempelvis kan företaget välja att lägga 

resurser på utbildning vilket förbättrar befolkningens utbildningsnivå och företaget kan sedan 

ta del av denna arbetskraft, som då har den utbildning verksamheten efterfrågar, samtidigt 

som det skapar sociala fördelar.  

Efterfrågan av företagets produkter och tjänster beror på hur stor marknaden är och hur 

produkterna är anpassade efter denna marknad samt hur sofistikerade konsumenterna är. Både 

marknadens storlek och kvalité kan företaget påverka genom att exempelvis donera produkter 

till dem med behov som sedan kan utvecklas till framtida trogna kunder eller skapa mer 

sofistikerade kunder genom att bättre förmedla hur produkten ska användas för bästa resultat. 

Dessa kunder kan sedan ge företaget input i vad som efterfrågas och hur produkter och 

tjänster bör utvecklas. Innovationen kan öka genom att kunderna blir mer sofistikerade i sin 

användning av produkten eller tjänsten.  

Att förbättra området kan göras av olika syften och på olika vis för att förbättra 

konkurrenskraften. Området kan förbättras genom att företaget medverkar till att skapa en mer 

transparent miljö genom att stödja organisationer eller själv arbeta för att exempelvis minska 

korruption i området. Detta skulle gynna rättvis konkurrens inom området. Förbättringar inom 

området kan även göras för att förbättra för andra företag och industrier företaget arbetar med 

och behöver för att själv lyckas och därmed stärka företagets konkurrenskraft.  

För att företaget ska kunna skapa största möjliga påverkan med sin filantropi så behöver 

företaget välja ut en mottagare för donationen eller sponsringen som anses vara den bästa 

möjliga. För att hitta den bästa behövs research men är det inom företagets 

verksamhetsområde har de troligen god lokalkunskap vilket förenklar processen. Efter att ha 

valt ut rätt mottagare bör företaget sprida information om denna mottagare för att attrahera 

fler finansiärer och därmed mer resurser att arbeta med för att uppnå sociala fördelar. För att 

mottagaren ska kunna använda resurserna på bästa möjliga sätt kan företaget bistå med 

kunskap och tillgångar i den utsträckning det är möjligt Detta leder då till bättre prestation 

från mottagaren. Företaget kan även hjälpa mottagaren med att utveckla, förbättra och förnya 

processer och kunskapen för att ytterligare förbättra den möjliga prestationen (Porter och 

Kramer, 2002). 
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Att fokusera på filantropi innebär att företaget måste integrera den filantropiska hanteringen 

till de andra företagsaktiviteterna. Porter och Kramer (2002) presenterar en femstegs modell 

för detta. 

1) Företaget bör först se över de konkurrensförhållanden som råder i dem områden 

företaget verkar 

2) Vid utvecklandet av en ny strategi måste de nuvarande strategierna ses över för att 

avgöra hur den nya passar in. 

3) Värdera de nuvarande strategierna och nya möjliga alternativen för att skapa högsta 

möjliga värde. 

4) Företaget ska försöka inom sitt verksamhets område finna andra företaget att 

samarbeta med i frågan. 

5) Följ upp och utvärdera resultaten av strategin. 

För att implementerandet av CSR strategin ska fungera behöver intressenter förstå syftet med 

strategin. Detta gäller framförallt om det är en proaktiv strategi till att lösa sociala problem för 

vilken företaget inte kan varken direkt eller indirekt bli hållen ansvarig för eftersom företaget 

kommer att behöva avsätta resurser för strategin. För att skapa ett konsensus bland dessa 

intressenter behöver strategin passa in i företaget övergripande strategi och kultur (Pava och 

Krausz 1997). 

Székely och Knirsch (2005) ger ett antal kriterier som behöver uppfyllas så gott som möjligt 

för att uppnå bästa resultat av strategin. Det är viktigt att ledningen visar ett engagemang i 

frågan och föregår med gott exempel. CSR värden och visioner behöver bli en del av företaget 

genom att integrera dem i företagets strategi och kultur. De måste även kommuniceras tydligt 

till de anställda. För att skapa trovärdighet och förenkla inlärningen behöver lämpliga mål 

fastställas och processer granskas, utvärderas och kanske optimeras. Strategin kan behöva 

ständiga investeringar och anpassningar. Den behöver ha en naturlig koppling till företagets 

verksamhet och nyckelpersoner inom företaget behöver vara engagerade i frågan. Företaget 

behöver involvera både dess interna och externa intressenter. Dialog bör föras med dem och 

framförallt lära dem om frågan vilket ökar företagets trovärdighet, engagemang och 

innovation. Att rapportera och kommunicera resultat av CSR arbetet har som internt syfte att 

följa och förbättra arbetet och som externt syfte att skapa beslutsunderlag för investerare. 

Företag som antar en CSR strategi behöver lägga resurser på denna (McWilliam och Siegel, 

2001). Vanligtvis brukar företag använda sig av korta eller medellånga tidshorisonter för att 

skapa vinstmaximering. CSR kräver dock längre tidshorisont. Det kräver långsiktig planering 

och risk management för att säkra framtida framgång (Székely och Knirsch 2005). Som med 

allt beslutsfattande måste ledningen försöka mäta både den kort- och långsiktiga finansiella 

påverkan. Detta gäller inte alla CSR program då vissa är rättsfärdiga ur etisk synvinkel. I de 

situationer där det finns en direkt länk mellan företagets aktiviteter och social skada så är 

lösningen godkänd även om det uppstår höga kostnader (Pava och Krausz 1997). 
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2.6 Rapportering och vägledning 
Företagens sociala ansvar blir allt mer uppmärksammat och det ställer krav på ökad 

transparens vad gäller rapportering (Dando och Swift, 2003, refererad i Chen och Bouvain, 

2008). Allteftersom har allt fler företag valt att rapportera hur deras företagsaktiviteter 

påverkar miljön och samhället (Chen och Bouvain). Hur mycket information företag väljer att 

rapportera skiljer sig kraftigt åt. Vissa företag har omfattande rapportering av sina aktiviteter, 

företagets påverkan och olika hållbarhetsarbeten etc. medan andra bolag endast presenterar 

information om vissa aktiviteter som sponsring och välgörenhet alternativt ingen information 

alls.  

Genom rapportering av CSR aktiviteter kan möjliga risker uppskattas (ex potentiella 

rättegångskostnader) och kan alltså utgöra en viktig del i en investerares beslutsfattande 

(Roberts, Rapson och Shiers, 2007). Det är viktigt att den information företaget väljer att 

presentera är väsentlig och relevant. Det är även viktigt att det finns möjlighet till att få mer 

information om nödvändigt. Det krävs att den rapportering som sker är konsistent över tid 

samt jämförbar (Székely och Knirsch 2005). 

I de flesta länder är rapporteringen av SR aktiviteterna frivillig och det har utvecklats olika 

standarder för rapportering av icke finansiell information.  Global Reporting Initiative (GRI) 

och FN Global Compact är troligen de mest kända CSR rapporteringsstandarderna (Chen och 

Bouvain, 2008). 

FN’s Global Compact Initiative (www.unglobalcompact.org, 2011) startades år 2000 för att 

stödja företag som vill agera i linje med universella värderingar gällande mänskliga 

rättigheter, arbetskraft, miljö och anti-korruption. Dessa värderingar följer också under vad 

som kan anses vara CSR. Genom att företag skriver under detta binder de sig till att följa 

dessa principer och ha regelbunden uppföljning av sitt arbete inom dessa områden. De ska 

agera enligt dessa värderingar och påverka andra i så hög grad som möjligt. Global Compact 

har delat in 10 principer efter dessa värderingar. 

Mänskliga rättigheter: 

1. Företag ska stötta och respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter. 

2. Säkerställa att företag inte på något sätt är delaktig i brott mot mänskliga rättigheter. 

Arbetsrätt 

3. Företag ska säkerställa rätten till föreningsfrihet samt erkänna rätten att förhandla 

kollektivt. 

4. Eliminera all form av tvångs- och obligatoriskt arbete. 

5. Faktiskt avskaffande av barnarbete. 

6. Avskaffande av diskriminering inom arbetet. 

  

http://www.unglobalcompact.org/
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Miljö 

7. Företag ska stödja försiktighetsprincipen gällandes miljörisker. 

8. Ta initiativ för att främja större ansvarstagande i miljöfrågor 

9. Uppmuntra utvecklingen och spridningen av miljövänlig teknologi. 

Anti-korruption 

10. Företag ska arbeta mot korruption av alla slag, inklusive utpressning och mutor. 

Global Reporting Initiative, GRI, är ett annat ramverk (se figur 3) som ger företag vägledning 

för vilken information som ska redovisas och hur den ska redovisas i företagets 

hållbarhetsredovisning (www.globalreporting.org, 2011). Företag kan välja till vilken nivå de 

vill redovisa sitt hållbarhetsarbete där C utgör lägsta nivå med minst andel redovisat material 

och A anger nivå för fullständig hållbarhetsredovisning. Det är sedan frivilligt för företaget att 

låta denna redovisning bli granskad av en tredje part eller GRI för att se om redovisningen 

uppfyller GRIs kriterier. Företaget får då en beteckning som syftar till tillämpningsnivån följt 

av ett plustecken för att visa sin yttre granskning (ex. B+). Företaget ska redovisa information 

gällande företagets profil; så som företagets strategi, organisation, redovisning, styrning och 

åtaganden; om företagets hållbarhetsstyrning; (beroende på tillämpningsnivå) och 

resultatindikatorer. Beroende på nivå redovisas resultatindikatorer för företagets ekonomiska 

påverkan, miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, anställningsförhållanden och arbetsvillkor, 

organisationens roll i samhället och företagets produktansvar. 

 

Figur 3, Modell för GRI  
(http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/ApplicationLevels/, 2011) 

http://www.globalreporting.org/
http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/ApplicationLevels/
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Företag kan i sitt miljöarbete välja att använda sig av standarden ISO 14000 (www.sis.se, 

2011). Denna standard har till syfte att ge miljöledning för företag som kan integreras till 

företagets verksamhet. Denna standard är frivillig att följa men kan även användas som 

underlag för extern certifiering.  

International Organization for Standardization erbjuder även en standard som ger företag 

vägledning i sitt arbete inom det sociala ansvaret. Sedan hösten 2010 finns denna standard 

som heter ISO 26000 och är frivillig för företag att använda sig utav. Den är anpassad för att 

kunna användas av alla sorters bolag världen över. Standarden är inte ett certifieringsverktyg 

utan ger vägledning utan krav på att följas. Standardiseringen ger riktlinjer inom sju områden 

som presenteras på SIS hemsida (http://www.sis.se/sv/tema/iso26000/varfor-iso-26000/, 

2011):  

- koncept, termer och definitioner i samband med socialt ansvar, 

- bakgrund, trender och utmärkande drag för socialt ansvar,  

- principer och rutiner i samband med socialt ansvar,  

- kärnområden och frågeställningar i samband med socialt ansvar,  

- integrering, genomförande och främjande av socialt ansvarsfullt beteende i hela 

organisationen och, via dess policy och rutiner, inom dess inflytandesfär,  

- identifiering av och samverkan med intressenter,  

- spridning av information om åtaganden, prestationer och annat i samband med socialt 

ansvar. 

Exempel på andra standarder är AccountAbility’s AA1000 standard och Social 

Accountability International’s SA8000 standard (Chen och Bouvain, 2008). 

Trots att flera företag väljer att arbeta med CSR frågor så menar Székely och Knirsch (2005) 

att de misslyckas i att presentera detta på ett sätt som är enkelt att förstå och även att jämföra 

mellan företag. De menar att det krävs bättre och tydligare metoder och system för att göra 

mätningar på dessa arbeten. Att skapa enhetliga definitioner kring SR koncepten skulle också 

vara en faktor som bidrar till ökad transparens i rapporteringen av de olika SR aktiviteterna 

(Roberts, Rapson och Shiers 2007). 

Det finns även rating företag med uppgift att undersöka företags sociala och miljömässiga 

effekter för investerare med intresse i företagets sociala ansvar. Dessa investerare är 

intresserade av hur det har gått för företaget tidigare och vilka ledningsbeslut och aktiviteter 

som kan tänkas påverka framtida resultat. Ratingföretagens syfte är att skapa transparens i 

företagets tidigare och framtida prestation. Metoderna för att göra detta anses dock inte vara 

väl prövade och sakna den transparens som eftersöks och är därmed inte tillförlitliga. 

Intressenter med avsikt att påverka olika företag, genom att antingen stödja eller undvika dem, 

söker dessa metoder för deras beslutsfattande. Med fel underlag kan även fel beslut fattas och 

fel företag straffas eller stödjas (Chatterji, Levine och Toffel, 2009). 

Vissa menar att det krävs press på bolagen att införa och leva upp till CSR åtagandet 

alternativt regelverk för att CSR ska växa. Detta kan förändra ett företags kärnverksamhet 

men så länge inga krav ställs och CSR ses som en belastning på vinsten kommer bolag att 

http://www.sis.se/
http://www.sis.se/sv/tema/iso26000/varfor-iso-26000/
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välja bort CSR framför förändring av kärnverksamheten (Ählmström, 2010). Vissa menar att 

marknaden inte ensam kan vara den som för fram CSR, utan politiker behöver påverka, 

samtidigt som det inte kan uppnås endast via lagstiftning och reglering (Jones, Hiller, Comfort 

och Clarke- Hill 2009). I Roberts, Rapson och Shiers (2007) studie refererar de till Frankental 

(2001) som menar att mer behöver göras för att skapa substans till SR. Frankental föreslår att 

det krävs förändringar i lagar för bolagsstyrning, att finansmarknaden ger belöning för SR 

aktiviteterna, att aktiviteterna är relaterade till de ställda målen för social hållbarhet, att det 

finns någon form av benchmark och kontroll, om det är öppet för allmänhetens granskning 

och slutligen att alla ska vara tillmötesgående i frågan både vertikalt och horisontellt i 

organisationen. 
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3 Företag med ledande CSR arbete 

3.1 Urval 
För att få en bild av hur CSR i ett företag kan se ut har vi valt att se vad de ledande företagen 

inom CSR har valt att göra och hur deras CSR arbete ser ut. Företagen som valts ut kommer 

från listan Global 100, most sustainable corporations in the world (www.global100.org, 

2011). Denna lista valdes för att den redovisar tydligt vilka faktorer som har tagits hänsyn till 

och för att företag från hela världen är representerade. Listan för 2010 finns bifogad i Bilaga 

1.
1
 Vi har därefter valt att dela upp denna studie i två delar, en där vi ser på de tre ledande 

CSR företagen i Sverige och en med de tre ledande företagen i världen. 

Faktorer för uträkning av CSR rank: 

 Energiproduktivitet - försäljning i relation till direkt och indirekt energikonsumtion 

 Koldioxidproduktivitet – försäljning i relation till koldioxidutsläpp eller liknande 

utsläpp 

 Vattenproduktivitet - försäljning i relation till vattenkonsumtion 

 Avfallsproduktivitet - försäljning i relation till hur många ton avfall som produceras 

 Mångfald i ledning – procentandel kvinnor i ledningsgruppen 

 VD – till medellön för arbetare – Kvoten mellan hur mycket det högst avlönade på 

företaget får i lön gentemot vad medellönen ligger på hos de anställda 

 Procentandel skatt betalt – procentandel inrapporterad skatt 

 Säkerhetsproduktivitet - försäljning i relation till olyckor och felproduktion 

 Hållbarhet lön länk – Om någon i högre befattning har sin lön kopplad till hållbarhet 

 Innovationskapacitet – Forskning och utveckling/ försäljning  

 Transparens – procentandel av nyckeltal som företaget presenterar data för och GRI 

redovisning. 

3.2 Ledande företag inom CSR i Sverige 
De svenska bolag som ligger topprankade på Global 100, most sustainable corporations in 

the world listan är Hennes & Mauritz (H&M), plats 4, Atlas Copco AB, plats 34 och Svenska 

Cellulosa Aktiebolaget (SCA AB), plats 63. Värt att notera är att på 2011 års lista finns endast 

H&M kvar på en 48e plats. 

Alla dessa företag har en hållbarhetsredovisning som följer GRI’s riktlinjer. H&M har valt att 

lägga sig på nivå B medan Atlas Copco och SCA rapporterar enligt nivå A. Dessa tre svenska 

bolag är även medlemmar i Global Compact och täcker upp alla fyra värderingsområden.  

                                                 

 

1
 Sedan arbetets början har Corporate Knights som producerar listan gett ut en ny lista för 

2011. De har dock ännu inte gett ut listan i sin helhet där alla parametrar redovisas. Vi har 

därför valt att hålla oss till listan från 2010 men i Bilaga 2 finns 2011 års lista. 

http://www.global100.org/
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3.2.1 H&M - Hennes & Mauritz 

Hennes & Mauritz är ett företag som säljer främst kläder men även kosmetik och accessoarer. 

Företaget finns i 40 länder runt om i världen. Då företaget som sådant inte själva producerar 

de produkter de säljer så arbetar H&M med ett stort antal leverantörer, ca 700 stycken 

(www.hm.com, 2011). 

Då företaget arbetar med så pass många leverantörer innebär det att H&M i sitt CSR arbete 

spenderar mycket tid med att få sina leverantörer att uppnå en viss standard. De leverantörer 

som används finns i Europa men även många i Asien, där det i många fall är fråga om 

utvecklingsländer. H&M har då valt att införa vissa krav på sina leverantörer. När valet av 

leverantörer gjorts så kan det hända att de i inledningsfasen inte lever upp till de krav H&M 

har valt att ställa på sina leverantörer. Istället för att bara välja leverantörer som lever upp till 

alla krav från början så väljer företaget istället att tillsammans med leverantören sätta upp 

kort- och långsiktiga mål. I detta arbete innebär det att H&M följer upp företagens utveckling 

med oannonserade besök. På detta sätt får leverantörerna press på sig att uppfylla de krav 

H&M ställer upp. H&M påverkar och utvecklar företag i utvecklingsländer och höjer 

levnadsstandarden. Istället för att bara ställa krav så hjälper de även företagen att uppnå dessa 

krav.  

Inom den etiska aspekten av CSR så jobbar H&M med frågor såsom barnarbete och 

mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. H&M har upprättat en uppförandekod som 

bygger på FNs konvention om barns rättigheter och ILOs konventioner om arbetsvillkor och 

rättigheter i arbetslivet. Några av de krav som ställs är: förbud mot barnarbete, god 

arbetsmiljö och brandsäkerhet, rimliga arbetstider och löner, förbud mot diskriminering och 

miljö och kemikalierestriktioner. Många av dessa koder kan tyckas självklara här i väst men i 

de länder där H&Ms leverantörer finns är detta inte alltid en självklarhet så H&Ms riktlinjer 

tvingar leverantörerna upp till en viss nivå. Ett av de största problemen är barnarbete. Om 

detta upptäcks hos en leverantör försöker H&M lösa detta tillsammans med den berörda 

familjen. Istället för att bara skicka ut barnet, vilket sannolikt skulle leda till ett arbete på 

någon annan fabrik, försöker de tillsammans med den berörda familjen ge barnen utbildning 

och skolning. Detta för att inte uppmuntra att barnarbete sker någon annanstans. Leverantören 

har dock ett ansvar för att det inte pågår barnarbete i fabriken så om det vid flera tillfällen 

upptäcks att leverantören använder sig av barnarbete så sägs avtalet upp med denna 

leverantör. 

H&M arbetar med flera olika aspekter av CSR. Inom miljöaspekten så jobbar de med 

återvinning och producerar kläder av återvunnet material. De arbetar för att minska 

miljöpåverkan i produktionen och använder sig av ekologiska produkter där det är möjligt.  

I den sociala aspekten så har H&M exempelvis startat en sömnadsskola i Bangladesh där 

elever efter avslutad grundskoleutbildning får vidareutbilda sig. H&M betalar lön under 

utbildningstiden och eleverna är även garanterade jobb hos någon av H&Ms leverantörer vid 

avslutad utbildning. Detta gynnar både företaget i sig, då personalen blir mer välutbildad hos 

H&Ms leverantörer, men samhället gynnas också genom att H&M ger en gratis avlönad 

utbildning till unga. 

http://www.hm.com/
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3.2.2 Atlas Copco 

Atlas Copco säljer varor och tjänster inom kompressorteknik, anläggnings- och gruvteknik 

och industriteknik. Företaget har tillverkning i 20 länder och säljer sina varor och tjänster till 

företag i över 170 olika länder (www.atlascopco.com, 2011). 

Företagets ansvar på Atlas Copco har som mål att vara en god samhällsmedborgare på varje 

marknad. Det sker genom en positiv inverkan av ekonomi, miljö och sociala aspekter och 

genom medarbetarnas stolthet över Gruppens värderingar. 

(www.atlascopco.se/sesv/AtlasCopcogroup/corporateresponsibility, 2011). 

Atlas Copco har sedan några år tillbaka en policy där de innan nyetablering eller uppköp 

samlar information om vad detta skulle ha för inverkan på samhället där etableringen skulle 

ske. Genom detta vill företaget kunna minska sin miljöpåverkan och negativa inverkan på 

samhället genom att vara förberedd på allt innan etableringen.  

Atlas Copco har ett välgörenhetsprogram som innebär att för varje krona en anställd donerar 

till välgörenhet skänker Atlas Copco lika mycket. Detta för att gynna lokala välgörenhets- och 

biståndsprogram. Inom Altas Copco finns en organisation som de anställda frivilligt ansvarar 

för som kallas ”Water for all”. Denna organisation samlar pengar och hjälper till för att få 

färskt vatten till samhällen som behöver det. Nytt för i år (2011) är att Atlas Copco istället för 

att matcha de anställdas bidrag ger dubbelt för varje insamlad krona. Alla projekt och 

välgörenhetsprogram som Atlas Copco involverar sig i ska ha en långsiktighet, såsom hjälp 

till utbildning och att motverka barnarbete. Men vid naturkatastrofer el. dyl. gör de undantag 

för att hjälpa människor i behov. Några av de välgörenhetsprojekt Atlas Copco har varit 

delaktig i är att efter jordskalvet på Tahiti bidrog de med både utrustning och pengar för att 

hjälpa Röda Korset. De stödjer också olika skolverksamheter i olika länder såsom Indien, 

Brasilien, Kina och Ghana. 

För sitt arbete med miljöfrågor har Atlas Copco tillsatt en styrelse inom säkerhet, hälsa och 

miljö som jobbar för att hjälpa olika avdelningar inom företaget att implementera den policy 

företaget har för dessa områden. De arbetar också i stor utsträckning med forskning och 

utveckling av mer miljövänliga och energisnåla produkter. Arbetet med att utveckla sina 

produkter i denna riktning sker efter att företaget har sett att den miljöpåverkan produkterna 

har vid användning, är större än miljöpåverkan vid tillverkning av produkterna. En utveckling 

av sina produkter, där företaget vill minska den miljöpåverkan produkterna har ute på 

marknaden, tyder på att de även vill påverka andra företags miljöengagemang. Genom mer 

energisnåla produkter har Atlas Copco en indirekt positiv miljöpåverkan. 

Inom Atlas Copco har det även satsats på en tydlig struktur i företaget för support och kontroll 

av CSR. De har även satsat på att ha möten och uppföljning med vissa intressenter för att 

utveckla sitt engagemang inom CSR. Några av de intressenter företaget träffar är Amnesty 

International, Transparency International (en intresseorganisation som arbetar mot 

korruption), Global Compact Nordic Network och även industrispecifika 

intresseorganisationer. 

http://www.atlascopco.com/
http://www.atlascopco.se/sesv/AtlasCopcogroup/corporateresponsibility
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3.2.3 SCA - Svenska Cellulosa Aktiebolaget 

SCA utvecklar och producerar hygienprodukter, mjukpapper, pappersförpackningar och 

skogsindustriprodukter. Varorna säljs i mer än 100 länder och tillverkas i ca 60 olika länder 

(www.sca.com, 2011). 

SCA har för närvarande fyra olika hållbarhetsmål, att minska koldioxidutsläpp, ha bättre 

användning av vatten, ha ansvarsfull användning av skogsråvara och efterlevnad av 

uppförandekoden. Efterlevnad av uppförandekoden innebär i praktiken att SCA har en policy 

gällande hälsa och säkerhet, medarbetarrelation, mänskliga rättigheter, samhällsengagemang 

och affärsetik. SCA har som policy att följa upp sitt arbete enligt uppförandekoden främst i 

länder där de gjort bedömningen att en risk finns att den inte följs. I de fall under 2010 då 

överträdelse av uppförandekoden har upptäckts, var det enskilda personer som hade stått för 

överträdelsen och det resulterade i uppsägningar. 

SCA har som mål att påverka även andra företag gällandes frågor som rör CSR. Då de arbetar 

med ett stort antal olika leverantörer utvärderas dessa efter hur stort socialt ansvar 

leverantören tar. För att ett avtal mellan SCA och leverantören ska ingås, ska de uppfylla vissa 

krav. De krav SCA ställer rör fem olika områden; kvalité, produktsäkerhet, miljö, kemikalier 

och uppförandekod. 79 % av alla kontrakt med olika leverantörer SCA har idag har genomgått 

denna typ av kontroll. För att utföra denna kontroll arbetar de exempelvis med 

intresseorganisationer som Transparency International. 

SCA har sedan 1998 haft en miljöredovisning. År 2002 ändrades den till en miljö- och socialt 

ansvar redovisning och 2006 började SCA med hållbarhetsredovisning. Mycket av det som 

finns publicerat på SCAs hemsida berättar vad de har för mål men det står väldigt lite om vad 

företaget gör i praktiken.  

I frågor som rör samhällsengagemang har de konkreta exempel där de knyter sina varumärken 

till utbildning. I Ryssland finns Libresse-skolan som utbildar unga kvinnor i frågor som rör 

utveckling och sexualundervisning. I Sudan och Nigeria har SCA tillsammans med 

hjälporganisationer arbetat med att förbättra hygienen för att minska spridning av sjukdomar. 

3.3 Ledande företag inom CSR i världen  
General Electric Company (GE) placerade sig som nummer ett på listan följt av Pacific Gas 

and Electric Company (PG & E) och TNT NV. Det två topplacerade företagen är 

amerikanska. GE är ett internationellt bolag medan PG & E Corp. bara finns beläget och 

verkar i USA. TNT NV är ett holländskt internationellt bolag. Värt att notera är att alla tre 

företag finns kvar på Global 100, most sustainable corporations in the world men på 2011 års 

ranking är GE på plats 11, PG & E på plats 50 och TNT på plats 15. Då vi inte har tillgång till 

2011 års värden har vi inte möjlighet att avgöra hur de har tappat så drastiskt i ranking.  

Både GE och TNT som är internationella företag är medlemmar i Global Compact. De 

upprättar även hållbarhetsredovisningar enligt GRIs standard. GE redovisar enligt nivå A och 

TNT enligt A+. PG & E har som mål att arbeta med en hållbarhetsredovisning enligt GRI och 

att till en början nå upp till nivå C för detta. 

http://www.sca.com/
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3.3.1 GE - General Electric Company 

GE är ett företag som arbetar med infrastruktur, finans och media. Företaget är verksamt i mer 

än 160 länder världen över (www.ge.com, 2011). 

GE har som motto att tjäna pengar, men de ska göra det etiskt och samtidigt göra skillnad på 

den marknaden företaget befinner sig. GE vill att vid en expansion, på såväl nya som 

befintliga marknader, så ska de göra det på ett hållbart sätt som gynnar både GE internt och 

även alla dess intressenter. 

GE bygger sitt CSR arbete på tre grundpelare; energi och klimatpåverkan, utveckling av 

hälso- och sjukvård samt uppbyggnad av samhällen.  

Inom området energi och klimatpåverkan har GE utvecklat konceptet Ecomagination. 

Ecomagination innebär ett kontinuerligt arbete där deras produkter ska energieffektiviseras 

och förbruka färre naturliga råvaror. Arbetet gäller mer än bara produkten, det utförs även för 

själva produktionen. Tanken med Ecomagination är att se på en produkts livscykel och den 

påverkan den har från produktion till kassering. Inom energieffektiviseringsarbetet avsätts 

stora resurser till att utveckla användandet av förnyelsebara energikällor såsom vatten- och 

solkraft.  

GE arbetar med hälsa och sjukvård genom att utveckla dess teknik och supportsystem. Även 

inom detta område har ett nytt koncept utvecklats som kallas Healthymagination. Genom 

detta utvecklas metoder för snabbare diagnostisering, ökad tillgänglighet och bättre 

slutresultat. Istället för att öka sin försäljning på dyr utrustning vill GE tjäna pengar på att 

bredda sin marknad och sälja fler produkter till en lägre kostnad. Den utrustning som 

tillverkas används både för att öka sina egna intäkter och även för att förbättra för 

hjälporganisationer. Då utrustningen blir mindre och mer portabel blir den mer tillgänglig på 

otillgängliga platser. Detta förbättrar hälsosituationen på platser där det tidigare inte fanns 

samma tillgång till bra sjukvård. 

Den tredje pelaren som rör samhällsuppbyggnad sker i utvecklingsländer. Strategin är 

uppbyggd i tre olika steg. Utveckla humankapital, främja framgångar inom vetenskap, teknik 

och matematik samt stärka samhällen där GE arbetar och engagera politiker. 

Utöver det arbete GE utför så doneras även pengar till välgörenhet. Detta sker genom ett 

matchningssystem, GE matchar allt som de anställda skänker till olika hjälporganisationer. 

3.3.2 PG &E Corporation - Pacific Gas and Electric Company 

PG & E är ett företag som endast har verksamhet i USA. De levererar gas och el till 

privatpersoner och företag (www.pgecorp.com, 2011). 

I sitt samhällsarbete har PG & E som mål att skänka 1,2 % av sin vinst till olika 

välgörenhetsorganisationer. Då företaget är lokaliserat i Kalifornien har de valt att satsa på 

lokala välgörenhetsändamål. PG & E skänker främst pengar men anställda uppmuntras till att 

ställa upp med voluntärarbete till exempelvis ”food banks” som innebär att personer och 

organisationer ger mat till hemlösa eller låginkomsttagare. 

http://www.ge.com/
http://www.pgecorp.com/
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PG & Es största utmaning i sitt CSR arbete är kopplat till miljön då de är ett energibolag. Som 

bolag ligger de långt före sina konkurrenter och företaget satsar på förnyelsebar energi och 

cirka hälften av den energi som levereras är från förnyelsebara källor. PG & E har även avtal 

där privatpersoner som har en installation vilken ger förnyelsebar energi, solpaneler el dyl., 

kan sälja överskottet som produceras till PG & E för att kunna bidra till att minska 

användningen av andra energikällor. PG & E uppmuntrar privatpersoner och företag att göra 

denna installation och informerar om dess, både miljömässiga och ekonomiska fördelar och 

att PG & E kan fördela ut överflödet som produceras till andra kunder. 

PG & E har startat ett program som kallas ClimateSmart för att arbeta med eliminering av 

växthusgaser. Programmet går ut på att deras kunder kan betala in ett extra belopp baserat på 

sin elförbrukning till PG & E. Dessa pengar går oavkortat till ClimateSmart där de används 

till projekt som minskar eller eliminerar växthusgaser. ClimateSmart är den organisation som 

har gjort mest för elimination av växthusgaser i världen. Ca 30 000 företag och privatpersoner 

är anslutna till ClimateSmart. 

Som företag satsar PG & E på forskning och utveckling då de vet att förnyelsebar energi är 

viktigt för att växa som företag. Då företaget är lokaliserat i Kalifornien satsas mycket på sol-, 

vind-, och vågkraft. De har en unik möjlighet gentemot andra kraftbolag att utveckla dessa 

energiformer tack vare sin lokalisering. 

3.3.3 TNT NV 

TNT är ett bolag som arbetar med att transportera och leverera varor och dokument mellan 

företag. De arbetar som en posthanteringstjänst där de hämtar, sorterar, lagrar och levererar 

paket och dokument. TNT finns i 64 olika länder men levererar till över 200 länder 

(www.tnt.com/corporate/en/site/home.html, 2011). 

TNT har arbetat fram en CSR strategi som bygger på fyra grundpelare med sammanlagt 10 

fokusområden.  

Anställda Miljö Intressenter Bidrag 

Hälsa & Säkerhet Koldioxid fotspår Kundnöjdhet Frivilliga bidrag till 

samhället 

Mänskliga rättigheter Luftkvalité Gröna tjänster  

Engagemang bland anställda  Underleverantörer  

  Leverantörer  

Tabell 2 TNTs 10 fokusområden uppdelade efter de fyra grundpelarna 

TNT har valt att fokusera på dessa områden i två steg. I steg ett koncentrerar de sig på sin 

egen påverkan och den TNT ägda verksamheten. I steg två vill de även fokusera på 

underleverantörer och leveranskedjan. 

http://www.tnt.com/corporate/en/site/home.html
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Då TNT är ett företag som i stor utsträckning arbetar med transport och logistik så har 

företaget i sitt CSR arbete fokuserat på att minska koldioxidutsläppen. Kunderna som anlitar 

TNT får alltid en rapport angående koldioxidutsläppen i relation till den transport TNT har 

utfört åt dem. Detta innebär att även kunden blir medveten om den miljöpåverkan som arbetet 

innebär. Då TNT är medveten om de koldioxidutsläpp de medverkar till, har TNT startat ett 

miljöprogram för att öka kunskapen om hur koldioxidutsläpp påverkar klimatet. Programmet 

heter Planet Me och där arbetar de med tre olika steg för att minska koldioxidutsläppen. 

Första steget är att räkna koldioxidutsläpp, företaget mäter sina egna utsläpp samt 

leverantörers utsläpp men de hjälper även kunder att mäta utsläpp i deras kärnverksamhet. 

Code orange är andra steget där TNT arbetar med utveckling av exempelvis eldrivna fordon. I 

code orange arbetar de med all typ av utveckling som innebär minskade utsläpp. Det tredje 

steget är choose orange där företaget arbetar för att de anställda ska bli mer miljömedvetna 

även privat. TNT har tävlingar där målet är att lära sig Eco driving och medvetenhet kring 

utsläpp. 

TNT har sedan 2002 ett nära samarbete med World Food Programme (WFP). Samarbetet går 

ut på att TNT bistår med kompetens och resurser. I en undersökning visades att 47 % av 

företagets anställda hade donerat antingen pengar, tid eller båda till WFP. I samarbetet mellan 

TNT och WFP har de utarbetat vad TNT ska bistå med. Det består t.ex. av krisberedskap, där 

TNT tillhandahåller transport, lager, rapporterings- och kommunikationsverktyg till WFP. Det 

består även av transportoptimering, TNT arbetar då med att optimera och effektivisera 

transporten av varor. Detta för att både få snabbare men även billigare transport till utsatta 

områden.  

3.4 Ledande företags arbete 
Många av de företag som är ledande inom CSR arbetet är certifierade inom ISO 

9001(Kvalité), ISO 14001(Miljö), och ISO 18001(Arbetsmiljö). Företagen arbetar även aktivt 

med olika hjälporganisationer samt följer GRI i sina hållbarhetsrapporter. Bland de topp tre 

världsledande företagen i världen och topp tre i Sverige har inget ett CSR policy dokument att 

tillgå från deras hemsida. Det de har är i många fall egna hemsidor som tillägnas det CSR, 

Sustanability eller Citizenship arbete som utförs. Samtliga svenska företag och även de två 

ledande internationella företagen är alla medlemmar i Global Compact och har sedan länge 

varit medlemmar. Redovisningen som sker till Global Compact är omfattande och ger en 

tydlig inblick i hur mycket pengar och tid som tillägnas CSR arbetet. 

Det som framgår av att läsa om olika ledande företags arbete inom CSR, är att det som är 

lättast att rapportera om, miljön, är också det som lyfts fram när CSR arbetet presenteras. 

Företagen har olika inriktning på hur de arbetar med sociala frågor. Donation av pengar 

istället för kunskap och varor är vanligt och det kan i många fall bero på att det är svårt att 

koppla sin verksamhet till praktiska exempel där de kan göra skillnad. Detta kompenseras i 

många fall med att ha en sponsrings- eller välgörenhetspolicy som är väl kopplad till 

företaget. 
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4 CSR och kommersiella fastighetsbolag 

4.1 Offentligt material 
Vi har valt att se närmre på det CSR arbete som finns på ett antal fastighetsbolag. Dessa bolag 

är: 

Bolag, börsnoterade  

Atrium Ljungberg  www.atriumljungberg.se 

Brinova Fastigheter  www.brinova.se 

Castellum www.castellum.se 

Catena www.catenafastigheter.se 

Corem Property Group www.corem.se 

Dagon www.dagon.se 

Diös Fastigheter www.dios.se 

Fabege www.fabege.se 

Fast Partner www.fastpartner.se 

Fastighets AB Balder www.balder.se 

HEBA www.hebafast.se 

Hufvudstaden  www.hufvudstaden.se 

Klövern www.klovern.se 

Kungsleden www.kungsleden.se 

Lundbergs www.lundberg.se 

Sagax www.sagax.se 

Wallenstam www.wallenstam.se 

Wihlborgs Fastigheter www.wihlborgs.se 

Bolag, icke börsnoterade  

Diligentia www.diligentia.se 

Vasakronan www.vasakronan.se 

 

För att få en uppfattning om hur CSR i fastighetsbranschen ser ut idag har vi analyserat 

branschen utifrån vad som finns publicerat på olika fastighetsbolags hemsidor samt i 

årsredovisningar. De bolag som har valts ut är de som är börsnoterade samt de bolag som har 

ställt upp för en intervju. Valet att se till börsnoterade bolag grundar sig i uppfattningen att 

dessa förväntas erbjuda tydlig och fullständiga information på hemsidor och i 

årsredovisningar då företagets aktiviteter och resultat granskas av dess nuvarande och 

potentiella aktieägare. Då det ekonomiska perspektivet av CSR ofta anses vara mer av en 

drivande faktor analyseras inte den faktorn vidare i detta avsnitt. Även det legala perspektivet 

har vi valt att bortse från då vi utgår från att fastighetsbolagen följer det legala ramverket. 

4.1.1 Miljöansvar 

Miljöfrågan har de senaste åren varit i fokus hos många fastighetsbolag. Detta är en fråga som 

gynnar både hyresgästerna och fastighetsbolagen då energieffektivisering och engagemang i 

miljöfrågor gynnar företagen ekonomiskt. De flesta företag som har undersökts har någon 

form av miljöpolicy och arbetar aktivt med miljöfrågorna. På hemsidan hos flera 

http://www.atriumljungberg.se/
http://www.brinova.se/
http://www.castellum.se/
http://www.catenafastigheter.se/
http://www.corem.se/
http://www.dagon.se/
http://www.dios.se/
http://www.fabege.se/
http://www.fastpartner.se/
http://www.balder.se/
http://www.hebafast.se/
http://www.hufvudstaden.se/
http://www.klovern.se/
http://www.kungsleden.se/
http://www.lundberg.se/
http://www.sagax.se/
http://www.wallenstam.se/
http://www.wihlborgs.se/
http://www.diligentia.se/
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fastighetsbolag tillägnas miljöfrågan stort utrymme. Många menar på att de företag inom 

fastighetsvärlden som inte arbetar med miljöfrågor hamnar snabbt efter i utvecklingen och 

hyresgästerna efterfrågar miljöengagemang hos sina fastighetsvärdar vilket leder till att de 

bolag som inte tar tag i frågan lätt kan förlora potentiella hyresgäster. Dock var det intressant 

att se att 20 % av de undersökta företagen inte hade någon information om sitt miljöansvar på 

hemsidan och även i årsredovisningen var det ytterst lite utrymme tillägnat miljöfrågan. 

Därtill var formuleringen angående miljöansvaret hårt dragen och företagen ansåg i många 

fall att ansvaret ligger på hyresgästen, att de i sin verksamhetsutövning hade ansvar att minska 

sin miljöpåverkan. Detta visar att trots fokuseringen på miljön i fastighetsbranschen så har 

inte hela branschen följt med i denna utveckling.  

En ytterligare indikation på att företag arbetar aktivt med miljöfrågan är en eventuell 

miljöcertifiering enligt ISO 14000. Endast tre företag har denna certifiering, Vasakronan, 

Brinova och Lundbergs, men många andra företag indikerar att arbete enligt modellen för 

certifieringen utförs. En anledning till att inte certifiera sig är att många certifieringar är 

tidskrävande och kostar pengar. Det behöver inte indikera att företagen inte lever upp till 

denna standard. I många fall gör företagen mer än vad själva certifieringen kräver. Då alla 

företag arbetar med den typ av fastigheter som uppförts innan kraven på en viss 

miljöstandard, ligger det mycket arbete bakom att uppgradera fastigheterna till en bättre 

standard. Det är ett arbete som kräver både kunskap om fastigheten och om befintlig teknik. I 

många fall är det inte hållbart att uppgradera då det innebär att byta ut fungerande material 

mot nytt och därmed utnyttja mer naturresurser än vad som är behövligt. Här måste bolagen 

göra en avvägning om att kassera bra material mot att få till en energieffektivisering, vad är 

miljömässigt mest hållbart?  

Ett exempel på hur stor miljöpåverkan fastighetsbolag har är att Vasakronan har möjliggjort 

en minskning av koldioxidutsläpp på 96 %. Då Vasakronan har varit marknadsledande inom 

miljöfrågan i fastighetsbranschen innebär det att många andra företag har möjlighet att göra 

liknande investeringar för att minska sitt koldioxidutsläpp (www.vasakronan.se, 2011). 

Energideklaration på fastigheter är något som fått många företag att arbeta med miljöfrågan. 

Från 2009 ska alla byggnader energideklareras vilket innebär att det automatiskt sker en 

överblick över de utsläpp företagen har från befintligt bestånd och det uppmärksammas mer 

tydligt att det finns besparingar att hämta från byggnaderna. 

4.1.2 Etiskt ansvar 

Då många av företagen som analyserats arbetar och verkar i Sverige med svenska leverantörer 

är det etiska perspektivet redan väl inarbetat i företagen. Mycket av det etiska arbete företagen 

talar om rör den egna arbetsplatsen och de leverantörer de arbetar med. Inom företaget ska de 

arbeta för mångfald och jämställdhet och förebygga all eventuell diskriminering på 

arbetsplatsen och vid rekrytering. När det kommer till leverantörer så granskas de vid 

upphandling för att förebygga eventuella etiska konflikter. Det finns väldigt begränsad 

information angående vad som innefattas av det etiska ansvaret. Vid en jämförelse mellan 

svenska fastighetsbolag och exempelvis H&M så blir det enorma skillnader med det etiska 

arbetet. Då H&Ms arbete är internationellt med leverantörer från hela världen och i länder där 

http://www.vasakronan.se/
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de etiska aspekterna inte är lika inarbetade i de inhemska lagarna, är det svårt att jämföra de 

etiska aspekterna med svenska inhemska bolag. De svenska fastighetsbolagen kommer sällan 

i kontakt med samma typ av frågor och i många fall kan de etiska aspekterna anses självklara. 

En av de etiska frågor som företagen ändå kommer i kontakt med är korruption. Wallenstam 

har tydligt skrivit in denna fråga på sin hemsida och tar avstånd från all typ av korruption och 

mutor. Wallenstam har valt att publicera sina etiska riktlinjer på hemsidan och har även 

tydligt visat att deras etiska riktlinjer ska följas både av dem själva som bolag och även av 

eventuella affärspartners och hyresgäster. I många fall har bolagen interna dokument 

angående etiska riktlinjer vilka presenterar gränser för vad som anses vara en gåva och vad 

som får anses falla inom ramen för mutor.  

4.1.3 Samhällsansvar 

Många företag visar idag samhällsansvar genom den sponsring som ges till olika projekt och 

föreningar. Idag är det dock få företag som har kopplat ihop sina sponsringsinsatser till någon 

form av samhällsansvar som ligger inom CSR området. De fastighetsbolag som idag har 

information angående samhällsansvar har det kopplat till någon form av ekonomisk sponsring 

och sponsring som främst gynnar barn och ungdomar. Men det finns undantag, ett är 

Wallenstam som arbetar med Stockholms stad för att få hemlösa tillbaka in i samhället och 

där bidrar Wallenstam med boende (www.wallenstam.se, 2011). Detta visar ett sällsynt 

exempel där bidraget är något annat än ekonomisk hjälp och som även faller inom 

verksamhetsområdet.  

En av delarna i samhällsansvaret är att utveckla hållbara stadsdelar. Här har fastighetsbolagen 

ett stort ansvar att tillsammans med den stad företaget är operativ i tillgodose de behov som 

finns för människor som arbetar och bor i stadsdelen. Att verka för en trygg hemmiljö är ett 

arbete som faller inom ramen för samhällsengagemang. Atrium Ljungberg har i sin affärsidé 

att verka för hållbar stadsutveckling. Detta innebär att innan och under planprocessen föra en 

dialog med såväl kommuner som invånare och när fastigheten är klar ska den även förvaltas 

med en långsiktighetsprincip (www.atriumljungberg.se, 2011). 

4.1.4 CSR 

Lite över hälften av de företag som har undersökts har i någon form tagit upp CSR, hållbart 

företagande, företagsansvar eller ansvarsfullt företagande. Intressant att se är att det ofta 

kommer upp i årsredovisningen och i många fall beskrivs endast miljöarbetet som utförs. Vad 

som menas med CSR eller ansvarsfullt företagande är i många fall oklart och det finns tydliga 

indikatorer på att detta är något som är nytt och inte inarbetat i företagen. En av indikatorerna, 

som visar på hur nytt detta är för företagen, är att då årsredovisningar från ett eller två år 

tillbaka i tiden studeras finns ingen information angående CSR i dessa redovisningar. Trots 

otydligenheten indikerar det även att företagen vill påvisa något slags socialt ansvar i 

samhället. Hållbarhetsfrågan är även väldigt central hos fastighetsbolag då deras affärside går 

ut på långsiktigt ägande och förvaltning. Därmed tas även denna fråga upp i årsredovisningen 

men sällan med konkreta exempel på vad det innebär för företaget. 

Trots att det finns lite rent CSR engagemang publicerat på hemsidorna finns det dokument 

och engagemang som tyder på att arbete utförs inom ramen för CSR. En av dessa indikatorer 

http://www.wallenstam.se/
http://www.atriumljungberg.se/
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är om det finns en hållbarhetsredovisning. En hållbarhetsredovisning tar upp många av de 

frågor som avhandlas i CSR. Två av företagen som undersöktes hade en 

hållbarhetsredovisning tillgänglig, Vasakronan och Wallenstam. Ett tredje bolag har flaggat 

för att en hållbarhetsredovisning kommer upprättas för verksamhetsåret 2011, detta är 

Wihlborgs. I dagsläget redovisas främst socialt engagemang och miljöengagemang i 

hållbarhetsredovisningen.  

Kopplat till hållbarhetsredovisning är även användandet av GRI. Fler företag använder sig av 

detta i samband med sin årsredovisning och implementerar GRIs riktlinjer i samband med 

denna. Både Vasakronan och Wallenstam använder sig av GRI i sin framställning av 

hållbarhetsrapporter och återigen har Wihlborgs flaggat för att nivån C+ är ambitionen för sin 

hållbarhetsrapport. Ett företag som använder sig av GRI i sin årsredovisning är Atrium 

Ljungberg. De har lagt sig på nivå C men uppfyller även flera delar av nivå B.  

En tredje indikation på arbete med CSR frågor är medlemskap i Global Compact. Fyra av 

företagen vi har studerat har medlemskap och dessa fyra är Vasakronan, Atrium Ljungberg, 

Fabege och Wihlborgs. Att arbeta med frågorna som rör Global Compact innebär ett arbete 

med frågor inom mänskliga rättigheter, miljöfrågor, arbetsvillkor och korruption. Alla 

principer som avhandlas under dessa fyra riktlinjer uppfylls med största sannolikhet av de 

flesta fastighetsbolag i Sverige då frågorna är väl i linje med de lagar som finns i Sverige. 

Detta återkopplar till det faktum att svenska fastighetsbolag har i de flesta fall endast 

verksamhet i Sverige och de flesta leverantörer de kommer i kontakt med likaså. Det finns 

dock en del leverantörer som har verksamhet utomlands och/eller köper in från andra länder 

och här har fastighetsbolagen en chans att sätta press och vid upphandling ställa krav på sina 

leverantörer. I vissa fall har företagen skrivit in detta, som exempelvis Wallenstam som kräver 

att även deras leverantörer följer vissa etiska riktlinjer. 

4.2 Intervjustudie 
För att få närmare insyn i fastighetsbranschens diskussion och arbete kring CSR har vi 

intervjuat representanter från tre fastighetsbolag. Detta avsnitt redovisar de diskussioner som 

fördes under intervjutillfällena. För att inte peka ut olika företags åsikter, arbeten och 

strategier presenteras varken personer eller bolag i detta avsnitt. Istället betecknas bolagen 

som Bolag X, Y och Z för att förenkla för läsaren. I bilaga 3 redovisas de frågor som ställdes 

under dessa intervjuer. 

4.2.1 Miljö, hållbarhet och CSR 

De tre bolagen har kommit olika långt i sitt CSR arbete. Bolag X har valt att fokusera på miljö 

och hållbarhetsfrågor. Bolaget har för närvarande ingen tanke på att börja arbeta med CSR 

men deras moderbolag arbetar med frågan. Bolag Y har internt börjat ta fram policies och 

strategier för hur de ska arbeta med CSR medan bolag Z ligger steget före och kan på deras 

hemsida visa engagemang för CSR frågan. 

Under intervjuerna, när vi ställer frågor kring företagens ställningstagande vad gäller CSR 

engagemang, så visar det sig vid ett flertal tillfällen att olika begrepp blandas ihop och 

likställs, så som hållbarhet och CSR. Trots detta anser ingen av intervjupersonerna att det 
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krävs att CSR definieras inom branschen. Miljöfrågan tar störst utrymme i diskussionen kring 

CSR. Alla tre aktörer vill berätta om sitt miljöarbete och ser detta som en stor del i företagens 

ansvar. Det ställs press utifrån av hyresgäster på företagen att erbjuda ett mer miljöanpassat 

alternativ. Miljöarbetet ses i branschen som en hygienfaktor och något som företag måste 

arbeta med för att kunna överleva. Bolag X har valt att helt fokusera på miljö- och 

hållbarhetsfrågor och kommer att fortsätta utveckla detta område. Dessa projekt ses som 

ekonomiskt försvarbara och leder till minskad miljöpåverkan. För dem ligger utmaningen just 

nu i hur gamla byggnader ska utvecklas för att bli mer miljömässigt anpassade. Det är en 

övervägning mellan den miljöpåverkan en renovering skapar och den framtida påverkan som 

minskas av denna renovering. Idag ser de inget intresse i att arbeta med CSR frågan och ser 

hållbarhetsfrågan som mer aktuell inom branschen men utesluter inte CSR arbete i framtiden 

beroende på hur det utvecklas inom branschen. 

4.2.2 Valet att arbeta med CSR 

Alla tre bolag har som sagt arbetat med miljöfrågorna och Bolag Y ser CSR som nästa steg 

efter att ha mognat inom det miljömässiga. Bolaget arbetar för närvarande med att ta fram en 

strategi för hur deras CSR arbete ska se ut. Tidigare har de arbetat med samhällsengagemang i 

form av donationer och sponsring men det har inte funnits någon tydlig strategi för detta. För 

detta bolag känns samhällsansvaret naturligt då de utgör en av branschens största aktörer och 

vill verka med gått föredöme. Dessutom vill de agera som ett ansvarsfullt företag för att 

förbättra det närområde de verkar inom. 

Bolag Z som kommit lite längre i sitt CSR arbete har gjort en policy revidering där de gått 

genom sina policies, gjort förbättringar av existerande policies och även lagt till nya. Dessa 

har implementerats på ett metodiskt sätt, informerats och texterna har förbättrats vilket även 

har gjorts med de interna processerna. Detta innebär att personal inom företaget ska ha 

kunskap om företagets ställda policies och finna tydlig vägledning för att i det dagliga arbetet 

kunna efterfölja företagets ställningstagande. De har även tagit fram en Uppförande kod som 

ska ta in deras perspektiv på CSR. Den utgår från Global Compacts 10 mänskliga 

rättighetsprinciper och är en paraplypolicy för ett antal mer specifika policies.  

Att ladda sitt varumärke med CSR utgör en konkurrensfördel säger en av intervjupersonerna. 

Hon säger att företagen inte kan agera som de gjorde under 1980-talet utan måste anpassa sig 

till förändringarna i samhället. Under 80-talet var företagens huvudsyfte att generera 

aktieägarvärde till varje pris. Då var företagen som bortkopplade från samhället. Att ignorera 

både miljön och sina medarbetare samt att inte ta ansvar för den verksamhet företaget 

bedriver leder inte till gott aktieägarkapital. Hon menar att den strategi som fördes under  

80-talet och in på 90-talet skulle inte vara försvarbar idag och skulle leda till företagets 

undergång. Företag bör istället eftersträva att arbeta för att verka i harmoni med sin omvärld 

för att kunna vara attraktiv, bland kunder, och framförallt medarbetare. Hon tror att det 

kommer bli allt mer betydelsefullt för medarbetare att känna sig stolta över det bolag och den 

verksamhet de är en del av. Det är viktigt för företag att kunna attrahera bra arbetskraft. 

Ett av bolagen känner sig sena med att ta fram sin CSR strategi men påpekar också att det kan 

bero på att det inte tidigare funnits den typen av behov. Andra branscher har kanske kommit 
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längre med CSR frågan än fastighetsbranschen men detta kan bero på att de haft lättare att 

göra en koppling till frågan, såsom fastigheter är mer kopplade till miljöpåverkan. Det 

filantropiska ansvaret ses som svårt att koppla till den verksamhet som företaget bedriver. Det 

går exempelvis inte att stödja organisationer på så vis att de får vistas i deras lokaler utan att 

behöva ge ersättning för detta då detta påverkar fastighetsvärdet negativt. 

4.2.3 CSR strategier 

Både bolag Y och Z har haft någon form av samhällsengagemang även tidigare. Sen ett antal 

år tillbaka har ett av bolagen jobbat med samhällsengagemang i sportvärlden för att skapa gott 

uppförande bland unga. För sin nya strategi i samhällsengagemangsfrågan riktar de in sig på 

två spår; engagemanget ska antingen ha stark verksamhetskoppling på den marknad de är 

verksamma, alternativt engagemang riktat mot barn och ungdomar. De har för närvarande två 

organisationer de valt att stödja. Det ena har koppling till barn och är Retoy, ett 

leksaksbibliotek i Hammarby Sjöstad. Det andra har koppling till både fastigheter och barn 

och är stöd för SOS barnbyars byggnad av familjehus i Burundi.  

Bolaget ger för närvarande endast stöd genom finansiering men det finns diskussion att utöka 

engagemanget. De har fört en diskussion med Fryshuset, där Fryshuset vill köpa loss den 

fastighet de är verksamma i och förbättra den utifrån miljöperspektivet. Diskussionen har förts 

huruvida företaget kan dela med sig av sin kunskap inom detta område och hjälpa Fryshuset 

att utveckla fastigheten. Denna fråga var för närvarande endast på diskussionsstadiet.  

Bolag Y som arbetar med att införa en CSR strategi har valt att inte rikta sig mot att ge 

donationer eller endast finansiellt stöd som strategi. De anser att det är att göra det lite för 

enkelt för sig. I sin strategi vill de skapa engagemang bland personalen och skapa en 

gemenskap kring frågan. För närvarande håller de på att ta fram tre olika projekt; Min Stora 

Dag och Stadsmissionen och ett projekt som även det riktar sig mot Fryshuset. 

Fastighetsbranschen har ett stort behov av teknisk personal. Tanken är att samarbeta med 

Fryshusets Lugna Gatan i denna fråga för att finna nya förmågor för detta behov. Det finns ett 

antal av dem som Lugna Gatan kommer i kontakt med som har hoppat av skolan och saknar 

motivationen att gå ut gymnasiet vilket stänger många dörrar för dessa personer. Tanken är att 

de av dessa som vill göra något bra ska bli erbjudna en skräddarsydd utbildning av 

fastighetsbolagets tekniker för att komma in i teknikbranschen. På detta sätt kan behovet 

täckas samtidigt som personer med mindre bra bakgrund har möjlighet att bygga sin framtid 

och förhoppningsvis känna motivation för detta. 

Den andra idén de har är att nyttja företagets kunskap inom projektledning för samhällssyften. 

Min Stora Dag är en organisation som riktar sig till barn med cancer som då har möjlighet att 

under en dag få en upplevelse utöver det vanliga. Dessa projekt kräver en projektledare vilket 

bolaget skulle kunna erbjuda och därmed nyttja den kompetens som finns inom bolaget. 

Det sista samarbetet är med Stadsmissionen som arbetar med ett projekt som heter Remake. 

Stadsmissionen får in en mängd saker som inte är användbara om de inte lagar eller gör om 

dem. Stadsmissionen vill kunna göra om trasiga saker så att de är säljdugliga men saknar 

resurser för att göra detta i större skala. Företaget överväger att gå in i detta projekt då de 
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gillar grundidén och vill ekonomiskt bidra till detta. Denna återanvändningsidé knyter an till 

deras förhållande till miljö. Företaget skulle kunna bidra med sina medarbetare och även 

skapa insamlingar på företaget för att ge dessa insamlade föremål till Stadsmissionen. Detta 

projekt skulle hjälpa folk från gatan få sysselsättning och skapa intäkter till Statsmissonen 

samtidigt som återanvändningen är i miljösyfte. 

4.2.4 Ställda CSR krav utåt 

I företagens miljöarbete har de arbetat för att informera sina hyresgäster att agera för att 

minska miljöpåverkan. Vi har frågat företagen om de även arbetar för att påverka sina 

hyresgäster i CSR frågan.  

Ett av bolagen säger sig ha sagt nej till vissa potentiella hyresgäster inom restaurangbranschen 

då det finns vissa skumma aktörer som agerar lite tvivelaktigt. Är de kända för detta har 

bolaget valt att inte ingå samarbetsavtal med dem. För att förhindra att fel hyresgäster 

kommer in i lokalerna gör alla tre företagen bakgrundsresearch. Ett av bolagen påpekar att det 

är viktigt att behandla alla potentiella hyresgäster lika. Om en potentiell hyresgäst agerar 

oetiskt så skulle det visa sig i deras kreditvärdighet. De utgår från kreditvärdigheten när de 

gör sina bedömningar om det inte finns någon annan anmärkning. Ett annat bolag säger sig ha 

en hård kravlista för de företag som söker sig till deras lokaler. Om ett företag har bra 

ekonomi men tvivelaktig bakgrund kanske bolaget väljer att inte ingå avtal med denna part, 

inte av CSR skäl, utan för att de inte passar in i den hyresgästmix företaget vill ha i sina 

fastigheter. Det har också och göra med vilken prägel företaget vill sätta på området. En 

annan säger att de har lokalkännedom vilket gör att många av aktörerna är kända vilket 

underlättar vid beslutsfattande. 

Om det skulle vara så att en hyresgäst som redan finns i lokalerna börjar agera på ett, ur etiskt 

perspektiv, olämpligt vis så skulle företagen börja med att föra en diskussion. Att vräka en 

hyresgäst är ett avtalsbrott och även om hyresgästen agerar oetiskt så skulle även 

fastighetsbolaget göra så om de väljer att vräka hyresgästen. Detta är grundtanken men hur 

företagen väljer att agera i en sådan situation beror på hur situationen ser ut. 

Bolag Z som valt att upprätta en Uppförande kod ska börja med att skärpa sina 

leverantörsavtal. De vill se att leverantörer tar ett aktivt ställningstagande i CSR frågor så som 

att inte använda sig av barnarbetskraft eller ha andra oetiska arbetsvillkor. Nästa steg blir 

troligen uppföljning och att säkerställa att leverantörens verksamhet är sund istället för att 

förlita sig på förtroendet. Om leverantören skulle agera på något vis oetiskt så skulle de nog 

låta dem slutföra uppdraget men sen inte påbörja något nytt samarbete. Även här beror det på 

hur situationen ser ut.  

4.2.5 Utvecklingen i branschen 

När det kommer till andra fastighetsbolag i branschen och CSR så tror intervjupersonerna att 

efterhand som företag väljer att ta ställning till CSR så skapas det press på andra bolag att 

också agera i frågan. En aktörs engagemang kan skapa engagemang hos en annan aktör. Men 

detta kan ses som en mognadsprocess menar en av personerna. En annan påpekar att i en sund 

organisation så kommer det inifrån. Det är svårt för externa parter att sätta tryck på företag att 

agera efter CSR om det inte finns nyckelpersoner inom organisationen som brinner för frågan. 
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Det behövs ett engagemang bland de anställda menar båda företagen som valt att arbeta med 

CSR. I dessa företag har engagemanget kommit inifrån organisationen utan press från utsidan 

medan det tredje saknar press från något håll alls och väljer att vänta och se vart utvecklingen 

leder. Detta tror en av intervjupersonerna inte leder till något bra CSR arbete eftersom det 

krävs att det finns ett engagemang inifrån och att kopiera ett annat företags strategi faller på 

detta kriterium. 

Idag finns ingen certifiering eller annan kontroll av företagens CSR arbete. Att införa en 

sådan tror intervjupersonerna leder till att de tappar hela begreppet och leder till hämmad 

utveckling i branschen. Idag handlar CSR om det frivilliga ansvaret, om det ställs krav är det 

inte frivilligt längre. En av dem påpekar att om ett företag aktivt kommunicerar sitt CSR 

engagemang utåt kommer de få kritiska blickar på sig och de som är intresserade kommer att 

kunna se vilka som är och vilka som inte är seriösa genom att bara se lite närmare på bolaget. 

Att införa certifiering eller annan kravlista innebär stor arbetsbelastning för företaget att följa 

och CSR tar redan tid i anspråk som det är. Detta menar intervjupersonerna skulle döda 

initiativet till CSR. 

Med endast frivillighet som krav ser CSRs framtid ljus ut och inom några år tros CSR ha 

utvecklats till en hygienfaktor i branschen så som miljö är idag. Bolag X som saknar 

engagemanget tror dock att CSR kommer om några år vara mer inarbetat i branschen men kan 

lika väl  ha ersatts av ett annat koncept. 
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4.3 Enkätundersökning 

4.3.1 Policydokument 

En enkät skickades ut till 55 olika fastighetsföretag i Sverige, både privata och offentliga 

aktörer, som är verksamma inom alla olika fastighetssegment och svarsfrekvensen låg på  

32 %. Frågorna vi bad dem svara på finns bifogat i Bilaga 4. Från detta kunde ett antal 

slutsatser dras. Det fanns inget som indikerade att CSR arbetet skulle se annorlunda ut 

beroende på om det var ett privat eller offentligt företag.  

 
Figur 4 Procentandel företag med viss typ av företagspolicy 

I figur 4 ges en överblick över hur många företag som har en viss typ av policydokument. 

Vissa policy dokument är mer självklara såsom personal och miljö medan endast 47 % har en 

policy angående välgörenhet och sponsring. Som följdfråga till detta fick de tillfrågade svara 

på om denna policy hade en tydlig anknytning till dem som fastighetsföretag. Av dem som 

hade en policy så var svaret genomgående ja. Detta tyder på att när företaget väl har en policy 

så kopplar de även policyn till sin kärnverksamhet. 

Gällandes de etiska aspekterna svarar 73 % att det finns någon form av policy rörande etik. 

Som följdfråga till detta efterfrågades hur omfattande denna policy var. Figur 5 nedan visar 

hur företagen svarade angående om deras etiska policy endast rörde det egna företaget eller 

om de även valt att definiera sina etiska riktlinjer gentemot leverantörer, underleverantörer 

och hyresgäster. En tredjedel av företagen hade en policy som är så pass omfattande att alla 

delgrupper är representerade i deras policydokument.  
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Figur 5 Företagens etiska policys omfattning i procent 

Företagen fick även frågan om de har en policy för samverkan med kommun eller andra 

samhällsengagerade organisationer. Här svarade endast 20 % att de har en sådan policy och 

40 % svarade att de har ingen policy men det finns projekt där de arbetar med samhällsfrågor. 

De resterande 40 % svarade att varken policy eller projekt finns att tillgå. Då fastigheters 

värde påverkas av sitt läge så är det förvånande många som inte arbetar med någon typ av 

projekt där samhällsfrågor tas upp. Det bör ligga i företagens intresse att lyfta just 

samhällsfrågor och därmed arbeta aktivt med kommuner eller själva med denna typ av frågor. 

 
Figur 6 Vilka ansvarsområden som CSR täcker 

4.3.2 CSR policy 

Vid frågan om vilka ansvarsområden CSR innefattar svarar många av företagen att etik, miljö 

och samhälle inkluderas i begreppet. Svaren visas i figur 6 och i och med att det inte finns en 

enhetlig definition av CSR är resultatet ändå väldigt enhälligt i de delar företagen anser ska 

innefattas i begreppet. På frågan angående om CSR är en strategi för att nå ekonomiska mål 

svarade 60 % ja, och några av de som svarade nej kommenterade ändå att på sikt kunde så 

vara fallet. CSR är således en ekonomisk faktor för många av företagen och att 67 % svarat att 
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ekonomi är en del av CSR är således i linje med detta svar. Företag har generellt som mål att 

vara vinstdrivande och en ekonomisk faktor bör då vara inkluderad även i det arbete som 

utförs med mer socialt ansvar.  

I enkäten ställdes frågan om företagen har en CSR policy och i figur 7 redovisas resultatet för 

detta. Resultatet visar att intresset för CSR finns i fastighetsbranschen men då vi studerade 

resultatet av denna fråga och jämförde med vissa andra frågor, exempelvis de olika frågorna 

som innefattade policydokument såg vi att vissa företag ser det som att de uppfyller 

delmomenten medan det är en tolkning som vi inte hade gjort utifrån detta. Intressant är även 

att vissa av de som svarat nej i praktiken har många av de delmoment som innefattas av CSR 

och skulle kunna ses som företag som i praktiken har någon form av CSR. 

 
Figur 7 Andel företag med eller utan CSR policy 

Efter att ha studerat svaren från enkäten finns en tydlig indikation på att CSR begreppet 

behöver förtydligas för att få en samstämmighet inom fastighetsbranschen och hur företagen 

bör arbeta med CSR. Enkäten visar dock att de företag som har en CSR policy är de företag 

som även har en utarbetad policy inom alla delområden. 

 
Figur 8 Företagens åsikt angående definiering av CSR 

De som tycker att CSR begreppet i branschen är otydligt är även de företag som inte har en 

CSR policy, inte anser att de har alla delmomenten och inte är på väg att utarbeta en CSR 

policy. Det är en indikation på att de som ej är insatta i frågan har lägre förståelse för 
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begreppet. Det råder dock delade meningar om branschen bör definiera CSR. Det är väldigt 

jämt mellan ja, nej och vet ej, se figur 8. Det intressanta i detta är även att hälften av de 

företag som tycker att det är otydligt tycker inte heller att CSR bör definieras. Detta kan tolkas 

som en ovilja mot utvecklingen av CSR. Om begreppet är mer tillgängligt finns en större 

press att införa CSR. 

De som är på väg att utforma sin CSR policy svarar även att de vet hur andra företag inom 

branschen arbetar med CSR. Detta indikerar på att vid implementering av CSR sneglar 

företagen på andra bolag för att se hur de ska arbeta med CSR. Intressant är även att de som 

redan har utarbetat en CSR strategi inte vet hur andra bolag arbetar med CSR. Då CSR är 

relativt nytt i branschen bör en slutsats kunna dras att dessa bolag är bland de första och inte 

hade något att gå på från andra bolag. 

 
Figur 9 Företagens åsikt angående certifiering av CSR 

4.3.3 Certifiering och införande av CSR 

Frågan angående en eventuell certifiering ställdes och svaren visas i figur 9. De företag som 

var av annan åsikt svarade att företag är så pass olika och att det är svårt, speciellt om ett 

företag verkar på flera marknader. Policies säkrar till viss del CSR arbetets kvalitet, men kan 

också försvåra och krångla till processer och beslut. De flesta svar indikerar att de inte vill ha 

en certifiering. Då det ändå fanns en spridning i svaren skulle en definiering av begreppet 

kunna vara en medelväg då det skapar tydlighet och även vissa incitament och det finns en 

enhetlighet i begreppet. Sen kan företagen själva välja utefter företagets strategi om de ska 

införa CSR. Införandet kan då bli en enklare process om denna typ av vägledning finns att 

tillgå. I enkäten fanns även en fråga om CSR bör mätas. Endast 29 % ville ha någon form av 

mätning av CSR, 21 % hade ingen åsikt i frågan medan 50 % återigen pekade på viljan att 

CSR ska bygga på frivillighet. 
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Figur 10 Eventuella påtryckningar att införa CSR 

Som figur 10 visar har ungefär hälften av bolagen känt påtryckningar att införa CSR och då 

främst inifrån organisationen. Detta indikerades vara en av huvudanledningar till att införa 

CSR enligt de personer vi intervjuade. Även i teorin beskrivs det att för att få en hållbar CSR 

strategi bör påtryckningar och engagemanget komma inifrån själva organisationen. 

 
Figur 11 Företags arbete med samhällsansvar och välgörenhet inom CSR 

Vi frågade även hur företagen anser att samhällsansvaret och välgörenhet bör vara 

strukturerad i en CSR strategi. 70 % anser att endast ekonomisk finansiering räcker medan  

30 % anser att företagen bör bistå med exempelvis humankapital. 

4.3.4 Innebörden av en CSR strategi 

På frågan angående vad en CSR strategi innebär svarar 80 % av företagen att det innebär 

ansvar för sina egna handlingar och både inre och yttre processer, det ställer krav både på 

företaget i sig men även på andra aktörer bolaget samverkar med. Vid en jämförelse med 

frågorna angående om krav kan ställas på leverantörer respektive hyresgäster utifrån CSR 

svarar 79 % att företaget kan ställa krav på leverantörer men endast 47 % att företagen kan 

eller bör ställa krav på hyresgäster. Detta visar att de andra aktörer bolaget kan ställa krav på 

främst rör leverantörer. Då hyresgästerna står för inkomstkällan för fastighetsbolagen är de 

mer försiktiga med vilka krav som kan ställas. För att ändå få fram hur företagen skulle agera 
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i de fall en hyresgäst utför något som anses oetiskt ställde vi en fråga angående detta där 

svaret redovisas i figur 12. De flesta anser ändå att en diskussion bör föras med den hyresgäst 

som agerar oetiskt men inget bolag anser att hyresgästen bör vräkas. Detta kommenterades 

med att det skulle innebära kontraktsbrott från fastighetsbolagets sida och lagen måste följas. 

 
Figur 12 Agerande gentemot hyresgäster 
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5 Diskussion och analys 

5.1 Definition av CSR 
I avsnitt 2.1 ovan presenterades CEDs modell av CSR i form av cirklar där företagets ansvar 

kan ses gå inifrån företaget och utåt. Denna modell har likheter med Carrolls pyramid då båda 

beskriver att företag har ett grundläggande ekonomiskt ansvar, ett ansvar att följa lagen och 

ansvar att följa samhällets normer och krav samt att företag kan bidra för att förbättra 

samhället genom att anta frivilligt ansvar. Vår uppfattning om CSR i fastighetsbranschen 

bygger på Carrolls modell. Vi anser att denna modell är enklare till sin utformning och skapar 

mer tydlighet genom sin pyramidform. Modellen har en hierarkiform där varje steg utgör en 

nivå av ansvar för en aktivitet och toppen kan anses utgöra fulländat CSR engagemang.  

Utifrån Carrolls modell kan vi se att fastighetsföretagen har per automatik ett ekonomiskt 

ansvar mot sina ägare och intressenter. Utöver detta har de även ett legalt ansvar att deras 

arbete ska föras inom lagens ramar. Bitvis faller miljöaspekten under det legala ansvaret då vi 

idag har utarbetat miljöbalken i det svenska rättssystemet. Nästa steg i Carrolls modell utgörs 

av  det etiska ansvaret. Detta uttrycker Carroll som ett ansvarsområde som är svårt att förhålla 

sig till. Företag förväntas följa de normer och förväntningar som samhället ställer på 

företagen. Global Compact ger i sina tio principer en grund för alla företag att förhålla sig till 

inom sitt etiska ansvar. I fastighetsbranschen innebär detta ett stort miljöengagemang. Detta 

arbete är högre än vad lagen kräver och lever upp till de normer som finns i samhället och lite 

därtill. Miljöfrågan har blivit en hygienfaktor i branschen och ett företag som inte följer detta 

fokus kan anses agera oetiskt. Den aspekt som sedan gör att ett företag sedan kan klassa sig 

som CSR är samhällsengagemang. Ett företag anses inte agera oetiskt om det inte uppfyller 

det (såvida dem inte uttrycker sig ha ett CSR engagemang utan att faktiskt arbeta med frågan) 

men välkomnas för detta engagemang och det ger bra publicitet för företaget. Branschen har 

missuppfattningen att miljö utgör ett engagemang som uppfyller CSR kraven. Trots detta 

uttrycker flera att miljöfokuset är en hygienfaktor i branschen och bör då endast ligga inom 

ramarna för vad som är etiskt. Visserligen finns det fall där miljöarbetet är så pass 

välutvecklat att det når upp till CSR status. Men det exceptionella arbetet i sig bör ändå 

kompletteras med ett socialt ansvarstagande på den marknad företaget är verksam. 

Även de bolag som är ledande i världen inom CSR har misstagit sig i hur pass mycket 

miljöaspekten ska utgöra CSR faktor. Men här kan det vara avgörande vilken bransch 

företaget tillhör. Arbetar företaget i en bransch där miljöfrågan inte är en fråga om etik i 

samma utsträckning så kan detta företags miljöengagemang klassas som CSR. 

För bara ett decennium sen var inte miljöfrågan aktuell på samma sätt miljön var inte en 

hygienfaktor på samma sätt som det är idag. Detta innebär att företag inte ansågs oetiska bara 

för att de inte arbetade med miljö. På detta sätt kan vi se att det då kunde klassas som CSR 

och ett samhällsengagemang. Kraven från samhället ökar dock hela tiden vilket driver både 

lagstiftningen, normerna om vad som är etiskt riktigt framåt. Detta leder till att det arbete som 

tidigare utförts och då kunde ligga inom ramen för CSR har flyttats ner i hierarkin. Företagen 

behöver ta ett steg längre i denna utveckling för att utforma ett nytt samhällsengagemang som 

uppfyller kraven för CSR. 
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5.2 Miljöengagemang i fastighetsbranschen 
Även om miljöperspektivet är det som fått störst utrymme och det som syns mest, så har 

företagen fortfarande långt kvar inom det området. Då flera större företag har lång väg kvar 

inom miljöperspektivet krävs det att samhället och de hyresgäster de har ställer krav på 

fastighetsbolagen att göra mer. Då det gynnar företagen ekonomiskt att tänka mer 

miljömässigt så finns det inga argument varför de inte ska arbeta mer med dessa frågor. Det 

finns inget krav på att miljöcertifiera sig men företag kan använda miljöcertifieringen som en 

riktlinje och ett verktyg för att införa detta. Då fastighetsbolagen som ligger i framkant inom 

detta område är väldigt bra på att publicera information angående vad de gör så finns 

möjligheten att kopiera arbetet. Mindre bolag och bolag som fortfarande inte har infört 

miljöarbetet på bred front i sin organisation, kan ta del av denna information och arbeta vidare 

med sitt arbete med denna hjälp.  

Då miljön faller inom det etiska perspektivet bör företag arbeta för att uppfylla de krav 

samhället och normerna kräver idag. Vår uppfattning är att företag bör ha ett gott miljöarbete 

före CSR införande för att uppfylla det etiska ansvar företaget har. 

5.3 Utformning och fördelar av CSR strategier 

Utifrån vad som kommit fram i intervjuerna och även enkäterna är det är inte självklart hur ett 

fastighetsbolag bör agera i CSR frågan. Porter och Kramer (2002) rekommenderar att 

strategin ska vara sammankopplad med företagets verksamhet. Företag med en verksamhet 

som ger upphov till sociala problem kan mer konkret se effekterna av sin verksamhet och 

svara med en CSR strategi för att motverka eller gottgöra sitt agerande. Ett företag som 

massproducerar en vara och är verksam i flera olika länder, bland annat i u-länder har 

antagligen flera möjligheter till att förbättra sitt samhällsengagemang. Exempel som vi 

tidigare presenterat är produktattribut, villkor vid produktion, skänka produkter istället för 

pengar etc. Fastigheter med lokaler, har vi konstaterat, kan inte erbjuda lokalerna som 

välgörande ändamål genom att hyra ut dem gratis, detta skulle slå direkt på fastighetens värde 

och troligen inte ge lika mycket finansiellt värde för bolaget tillbaka. Den största påverkan 

fastigheter har är miljöpåverkan och detta arbetar många bolag aktivt med. Att utveckla en 

CSR strategi som går i linje med företagets verksamhet och inte har till syfte att minska 

miljöpåverkan ser ut att vara svårt men som vi ser har vissa fastighetsbolag lyckat forma dessa 

strategier. 

Att koppla CSR strategin till företagets kärnverksamhet skapar mer trovärdighet och även 

andra fördelar. Studierna över olika företags arbete visar att samhällsengagemang kan vara 

utformat för att skapa fördelar för företaget. Att engagera sig i exempelvis stadsutvecklingen 

är en form av samhällsengagemang som reflekteras tillbaka på företagets fastighetsvärden. 

Utbildning är ett annat engagemang som ger företaget fördelar genom möjligheten att täcka 

behovet av personal med viss kunskap. Utgifterna som CSR skapar för företaget kan till viss 

del fås tillbaka på detta vis. 

Även om CSR strategin inte visar direkt effekt finns det mer långsiktiga fördelar med att anta 

strategin. CSR har förmågan att stärka företagens image och varumärke utåt. Enligt en av 

intervjupersonerna är det viktigt hur företag arbetar med olika ansvarsområden ur ett 
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medarbetarperspektiv. Då unga på arbetsmarknaden är mer miljö- och samhällsfokuserade är 

dessa kriterier viktiga vid en framtida anställning. Uppfyller inte arbetsgivaren dessa krav kan 

det potentiellt leda till att företaget mister viss kompetent personal. 

I vår studie svarade majoriteten av bolagen att CSR är en strategi som ställer krav på de 

aktörer företaget samverkar med. Trots denna uttalade syn på strategin visar undersökningen 

att företagens hyresgäster, vilka utgörs av företag i detta fall, inte blir utsatta för samma höga 

kravlista som leverantörer. Vissa företag väljer att skriva in i kontraktet uppförande koder 

som leverantörerna förväntas följa och vid brytande av dessa avslutas samarbetet. Liknande 

krav ställs inte på hyresgästerna, utan här förs en diskussion med hyresgästen att ändra sitt 

opassande beteende utan krav på att fullfölja dessa önskemål. Detta kan utåt få CSR strategin 

att se mindre trovärdig ut. Det är viktigt för bolagen att ta hänsyn till denna aspekt och 

utforma en strategi för hur situationer med olämpligt beteende bland hyresgäster ska hanteras 

utifrån CSR. 

Har detta väl blivit implementerat bör det så småningom bli lättare att utrycka sin ståndpunkt 

angående CSR. Företagen bör börja i sin egen kärnverksamhet och sedan bygga sig vidare 

utåt i sitt samhällsarbete. Det kan vara så att vissa är av uppfattningen att företagen inte ska 

arbeta med dessa sociala frågor. Har företaget en riktad policy i frågan är det lättare att 

argumentera varför vissa donationer görs. 

5.4 Valet att engagera sig i CSR 
Utifrån vår studie visas att efterfrågan på CSR arbete kommer till största del inifrån företagen. 

Anställda har efterfrågat möjligheten för företag att ta mer ansvar inom olika områden. 

Teorier visar att anställda drivs till största del av moraliska motiv att pressa företaget i CSR 

frågan. Chefer i sin tur har som största motiv att erbjuda aktieägarna en hög avkastning. Att 

chefer valt att lyssna till dem anställdas önskemål kan bero på att cheferna ser CSR som en 

strategi som leder till avkastning för aktieägarna. Ofta leder inte strategin till kortsiktiga 

vinster vilket kan innebära att chefer valt att lyssna till anställdas efterfrågan då de vill 

undvika förluster av att ignorera deras krav. Som tidigare påpekats är det viktigt att attrahera 

och behålla kompetent personal vilket kan försvara kostnaderna en CSR strategi medför. Det 

är dock individuellt vad olika individer har för motiv för sitt agerande och även chefer kan ha 

moraliska motiv. 

I teorin presenterades det att negativa händelser i media får intressenter att ställa press på 

företagen. I media rapporteras sällan om fastighetsbolagens miljöpåverkan och nyheter som 

väcker starkare känslor förväntas få större slagkraft på intressenterna att vilja påverka 

bolagen. En person som konsument har i sina dagliga kontakter med företag enklare att byta 

från en produkt till en annan. För företag är det inte lika lätt och medför stora processer. Få 

bolag uppvisade att de fått press från kunder att införa CSR. Detta kan bero på att de 

kommersiella fastighetsbolagens kunder utgörs av andra företag. Dessa har troligen inte 

intresse att lägga resurser på att påverka en verksamhet som utåt sett anses agera humant. 

Att vissa företag väljer att inte arbeta med CSR eller överhuvudtaget saknar intresse i frågan 

kan bero på de olika motiv grupper besitter. Det är möjligt att organisationen inte drar till sig 
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medarbetare med motiv för CSR om företaget har en kultur som inte attraherar den typen av 

medarbetare. Möjligheten finns även att medarbetare inom organisationen väljer att inte 

framföra sina åsikter då detta inte ligger i företagets kultur. Det finns dock lite grund för detta 

i vår undersökning för att kunna styrka detta. 

Oavsett från vilket håll kraven för CSR kommer krävs det ett engagemang inifrån företaget 

för att strategin ska ha möjlighet att lyckas. Eftersom många av de bolag som infört CSR har 

detta engagemang kan det antas att de har förmågan att lyckas bättre med sitt arbete än en 

organisation som saknar detta engagemang och inför strategin endast utifrån ett instrumentellt 

motiv. 

5.5 Mätning och vägledning 
Miljöbiten kan anses enkel för företag att ta till sig eftersom det finns ett incitament då det 

minskar deras kostnader i längden. För CSR finns det inte kostnadsbesparingar men det kan 

generera intäkter, bättre rykte och konkurrensfördelar. Dessa är dock svåra att sätta värde på i 

pengar. Ett socialt engagemang kräver resurser, både i form av tid och pengar. Det kan ses 

som enklare då att fokusera på miljöfrågor och vänta med de delar som utgör kärnan för CSR 

engagemang. Som forskningen visar har försök gjorts på att mäta CSR arbetande företag mot 

de som inte utför något CSR arbete och olika källor säger olika angående om det är mätbart 

eller ej. De som producerar listan med Global 100 most sustainable companies har försökt 

mäta men de flesta parametrarna handlar om miljö, transparens i företaget och arbetsvillkor. 

Inget är kopplat till det samhällsengagemang företaget utför. Trots detta ser vi i 

undersökningen av dessa företag att deras samhällsengagemang ofta är stort. 

Vid diskussion med företagen så vill de ofta inte ha någon slags mätning av CSR. De vill inte 

att det ska komplicera för företaget i sin kärnverksamhet. Det finns en poäng med att inte 

mäta men vissa kriterier som ändå är mätbara bör uppfyllas för att få profilera sig som att 

företaget tar sitt ansvar och arbetar med CSR. 

I och med att ISO 26000 nu har kommit så finns det vägledning att få inom socialt 

ansvarstagande. De företag vi intervjuade uttryckte en oro för att certifiering kräver så pass 

mycket arbete att de kan förlora många som brinner för ämnet genom olika certifieringar. Det 

är därmed bra att ISO 26000 inte är en certifiering utan endast vägledning för företagen. Från 

samhällets sida bör dock påtryckningar och indikationer visa att det lönar sig att arbeta med 

SR. Liksom företag som är hyresgäster hos fastighetsföretag börjar ställa krav angående 

miljöfrågor bör företagen kunna ställa krav inom ramen för CSR. Företagen behöver dock 

vägledning angående vilka krav de kan ställa. ISO 26000 är därför ett bra instrument. 

5.6 Ofullständig information från hemsidor 
Efter att ha sett till det offentliga materialet som finns att tillgå för olika företags CSR arbete 

eller bara hållbarhetsarbete så är det svårt att urskilja vad företagen faktiskt gör i frågan. Vid 

studien av vad de som är topplacerade i världen inom CSR gör för att förtjäna sina placeringar 

upptäcks snart den bristfälliga information som finns att tillgå. Samhällsansvaret är svårt att 

mäta och bristen på information från olika källor gör det ännu svårare att jämföra olika 

företag., De punkter som kan vara tydligare är kopplingen mellan de mål som sätts och det 
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arbete som i praktiken utgörs. I vissa fall konstaterades var problemen finns men inte vad som 

konkret gjordes för att åtgärda det. 

På de svenska fastighetsbolagens hemsidor och i årsredovisningar var informationen om något 

ännu mer bristfällig. Det fanns undantag men generellt fanns ingen information angående 

CSR på hemsidan. Där det fanns mest angående företagets eventuella CSR arbete var i 

årsredovisningar men där visades tydligt hur det mer hade blivit en norm att ta upp det i 

årsredovisningen. Någon konkret information vad de definierar som CSR och hur företaget 

arbetar med CSR frågorna fanns i de flesta fall inte. 

Studier har påpekat vikten av att företagens redovisning av dess aktiviteter och resultat ska 

vara transparent, relevant och väsentlig. För investerare är denna information viktig för deras 

investeringsbeslut. Som tidigare konstaterats tar CSR aktiviteter resurser i anspråk och kräver 

en lång tidsperiod för att ge något tillbaka. Det är för företagen viktigt att presentera deras 

arbete på ett tydligt sätt för att skapa transparens för dess investerare. Om fastighetsbolag 

dessutom använder resurser till aktiviteter som inte har någon koppling till verksamheten 

behöver syftet med denna strategi argumenteras för. Tydlighet i CSR arbetet skapar 

trovärdighet vilket förstärker strategin. 

5.7 Utveckling av CSR i branschen 
Under intervjuerna fick vi en tydlig bild av att CSR är oklart inom branschen. Miljö tog stor 

plats i diskussionen och ofta pratades det om hållbarhet. Trots att vi ansåg begreppet oklart så 

visar våra undersökningar att många inte upplever ett behov av en enhetlig definition av CSR. 

Det kan bero på att det finns en bra uppfattning om begreppet men att exempelvis miljö och 

hållbarhet har legat till stor del i centrum av tidigare strategier och dessa utgör ju även en 

viktig del i CSR. Vi anser dock att begreppet bör definieras. Definitionen för CSR har 

diskuterats i 50 år och diskussionen har gett upphov till fler teorier och definitioner. Några har 

som uppfattning att CSR endast ska användas utifrån vinstsyfte, andra för att företag vidhåller 

en makt som måste vårdas för att bevaras, vissa för att företag är beroende av samhället för 

sin överlevnad. Därmed kan det vara svårt att även inom denna bransch finna en enhetlighet 

att relatera till. Vår undersökning visar dock att den uppfattning som företag inom branschen 

har är någorlunda sammanhållen. En utformning av definitionen kan ske genom att ett bolag, 

som är branschledande, gör en kraftinsats och sätter en hög standard för vad de anser vara 

CSR. Det kan även ske genom gemensamt arbete av någon branschorganisation. Men om ett 

företag sätter en definition för branschen så tjänar både de själva och andra på det i längden. 

Företaget som sätter standarden får bra publicitet och ett bra rykte. Samhället tjänar på det då 

CSR handlar om att ge tillbaka till samhället och andra företag få en inblick i vad som menas 

med CSR och kan själva införa arbete inom dessa ramar. 

Trots att fastighetsföretagen har en ambition  att införa någon slags CSR eller ansvarsfullt 

företagande så är de fortfarande i startgroparna. Det finns tydliga signaler som visar att 

företagen behöver något slags samlat begrepp eller vägledning för att detta ska få någon 

faktisk genomslagskraft. Idag är det oklart vad som menas med CSR och än så länge är det 

endast ett fåtal bolag som arbetar med detta eller har börjat arbeta med det. Än så länge är det 

bara det miljömässiga perspektivet som syns. För att få en genomslagskraft behöver begreppet 
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förtydligas och om de större bolagen visar vad som kan göras och vilka ambitioner som finns 

så möjliggörs en större genomslagskraft i branschen.  

CSR kräver en längre tidshorisont och kräver mycket resurser för att utvecklas. Den 

ekonomiska aspekten kan ligga till grund till varför vissa företag väljer att inte engagera sig i 

frågan. Strategin leder sällan till kortsiktiga fördelar och eftersom CSR precis intagit 

fastighetsbranschen finns inga garantier för att det kommer att slå genom i större skala. Att ta 

denna risk ligger eventuellt inte i vissa aktörers intresse och väljer därmed att avstå från detta 

arbete idag. Från intervjuerna fick vi skilda bilder vad gäller svårigheten i att införa CSR. 

Från Bolag X, utan planer på att införa CSR, var känslan närvarande att det är värt att vänta 

med sitt eget CSR arbete då det tar resurser i anspråk och istället se på hur utvecklandet av 

CSR flyter i fastighetsbranschen och att det då senare kan var aktuellt att ta fram en liknande 

strategi. Ett av företagen med CSR strategi såg det istället som en strategi svår att kopiera på 

ett effektivt sätt då det krävdes engagemang inifrån organisationen. Många teorier visar på att 

det interna engagemanget är viktigt för att nå största effekt av arbetet. Även 

enkätundersökningen visar detta.  

Det ifrågasätts om bolagens CSR strategi ger ett ”free rider” problem som därmed minskar 

villigheten i att engagera sig. Om Bolag Y med intresse att ta fram tekniker skulle inleda 

samarbete med Fryshuset så skulle även andra fastighetsbolag kunna ta del av dessa förmågor. 

Porter och Kramer (2002) hävdar dock att detta inte behöver ses som ett problem då enligt 

deras teori så skulle det initiativtagande företaget dra störst nyttan av detta samarbete. Dem 

skulle bygga upp en relation till dessa tekniker och om de vårdar den väl är sannolikheten stor 

att dessa människor väljer att jobba för detta företag framför andra organisationer. Dessutom 

har företaget möjlighet att slutföra samarbete när de fått de tekniker de behöver och starta ett 

nytt projekt för nya behov och syften. Det krävs dock som tidigare nämnts att företaget väljer 

att koppla CSR till företagets kärnverksamhet. 
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6 Slutsats 
I den svenska fastighetsbranschen befinner sig företagen endast i uppstartsfasen av att införa 

CSR arbeten. Det företag främst bör fokusera på är sitt miljöarbete och att uppfylla alla 

aspekter som kan anses värdefulla inom detta arbete. Därefter tror vi på att samla sin 

sponsring och välgörenhet så att den kopplas till kärnverksamheten. Företagen bör vara 

försiktiga med att försöka införa CSR för fort. Risken finns att det miljöarbete som har 

påbörjats blir lidande av att företaget försöker bredda sitt engagemang på för många fronter. 

Företagen redovisar idag någon form av socialt engagemang eller företagsansvar men 

konceptet känns spretigt, oinarbetat och odefinierat. Om företaget ändå vill använda sig av 

CSR bör de enskilt eller med andra representanter i branschen utarbeta en egen definition av 

CSR och sedan tydligt visa denna definition i samband med övrig redovisning av hur de 

arbetar med frågan. Det ger ett mer trovärdigt intryck av företaget. Branschen bör definiera 

CSR för dess utvecklande, detta kan ske med hjälp av nya ISO 26000. 

Det känns ganska självklart att det inte finns en enhetlig definition av CSR eftersom både 

samhället och förväntningarna i samhället förändras hela tiden. Carrolls CSR pyramid är dock 

en bra utgångspunkt för att skapa uppfattningen om vad CSR innebär. Det är även en bra 

utgångspunkt för branschen att utforma sin egen CSR definition. 

I samband med både enkäter och intervjuer uttryckte företagen att all form av engagemang i 

frågor som inte är kärnverksamhet, så som vissa miljöfrågor och socialt engagemang, bör 

grundas i ett genuint intresse inifrån organisationen. Resultatet av CSR arbetet blir bättre och 

mer genuint. Det går därför inte att direkt kopiera andras arbete. Det finns möjlighet att få 

idéer och uppslag av andras samhällsfokus men företagen bör koppla det till sina egna 

värderingar. 

Vår rekommendation till fastighetsföretag är att lägga resurser på att främst uppfylla de 

ekonomiska, legala och etiska krav som finns från samhället. Därefter utveckla sin 

välgörenhets- och samhällsengagemang till att vara i linje med kärnverksamheten. Först efter 

att detta arbete är i fas bör företagen inarbeta en CSR strategi. Har företaget dock dessa delar 

väl inarbetat och om företaget har en god förståelse för vad CSR innebär så bör det inte vara 

komplicerat att kunna utarbeta en väl fungerande CSR profil. 

De fördelar som företaget kan få av att profilera sig som CSR är konkurrensfördelar på 

marknaden både genom att attrahera hyresgäster men även genom att vara en attraktiv 

arbetsgivare. Unga idag ställer högre krav på sin arbetsgivare att arbeta med miljö och sociala 

frågor. De ställer därför krav på arbetsgivaren att arbeta med dessa frågor. Företagen vinner 

långsiktigt på att arbeta med CSR ur flera perspektiv. 
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Bilaga 

Bilaga 1 - 2010 Global 100 

Rank Company Country 

Leadership 

Diversity 

CO2 

Productivity 

% Tax 

Paid 

1 General Electric Company United States 25% $27,878 98% 

2 PG & E Corp. United States 38% $8,656 76% 

3 Tnt Nv Netherlands 20% $14,575 100% 

4 H & M Hennes & Mauritz Ab Sweden 54% $65,236 100% 

5 Nokia Corporation Finland 20% $320,536 100% 

6 Siemens Ag Germany 15% $32,741 100% 

7 Unilever Plc United Kingdom 13% $21,596 93% 

8 Vodafone Group Plc United Kingdom 9% $44,047 N/a 

9 Smiths Group Plc United Kingdom 0% $38,047 100% 

10 Geberit Switzerland 0% $26,028 100% 

11 Henkel Ag Germany 31% $20,102 97% 

12 Inditex Sa Spain 22% $39,934 100% 

13 Procter & Gamble Company United States 25% $12,803 88% 

14 Toyota Motor Corp. Japan 0% $130,187 64% 

15 Westpac Banking Corp. Australia 33% $243,299 100% 

16 Enbridge Inc Canada 15% $3,782 62% 

17 Koninklijke Philips Electronics Na Netherlands 0% $32,234 100% 

18 Diageo Plc United Kingdom 30% $21,642 80% 

19 Nippon Yusen Kk Japan 5% $1,336 90% 

20 Royal Dutch Shell Plc United Kingdom 20% $5,392 100% 

21 ProLogis United States 20% $347,050 0% 

22 Insurance Australia Group Australia 22% $136,069 100% 

23 Johnson Controls Inc United States 8% $22,209 100% 

24 Stockland Australia 15% $14,442 82% 

25 Encana Corp. Canada 20% $2,819 64% 

26 Prudential Plc United Kingdom 20% $0 100% 

27 Old Mutual Plc United Kingdom 0% $0 100% 

28 Adidas Ag Germany 17% $246,995 100% 

29 Bg Group Plc United Kingdom 9% $2,638 76% 

30 Groupe Danone France 0% $41,095 58% 

31 Centrica Plc United Kingdom 20% $3,560 100% 

32 Taylor Wimpey Plc United Kingdom 22% $344,292 N/a 

33 Kesko Oyj Finland 14% $84,084 100% 

34 Atlas Copco Ab Sweden 33% $26,047 100% 

35 Bt Group Plc United Kingdom 19% $52,279 100% 

36 Agilent Technologies Inc United States 11% $42,054 100% 

37 L'Oreal S.A. France 21% $123,171 50% 

38 Coca Cola Company United States 20% $6,179 100% 

39 Intel Corp. United States 36% $13,188 100% 

40 Suncor Energy Canada 18% $2,551 35% 

41 Novozymes A/s Denmark 11% $3,078 43% 

42 Vestas Windsystems A/S Denmark 18% $212,202 89% 

43 Swisscom Switzerland 22% $398,323 100% 

44 Umicore Sa Belgium 10% $21,489 84% 

45 Novo Nordisk A/s Denmark 18% $41,797 100% 

46 Kingfisher Plc United Kingdom 11% $43,050 89% 

47 GPT Group Australia 25% $4,228 N/a 

48 Starbucks Corp. United States 22% $7,768 100% 

49 Sainsbury (j) Plc United Kingdom 30% $53,583 16% 

50 Sun Life Financial Inc Canada 25% $397,663 100% 

51 Lafarge Sa France 6% $266 92% 

52 Glaxosmithkline Plc United Kingdom 7% $20,115 100% 
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53 Bluescope Steel Limited Australia 13% $613 100% 

54 The Capita Group Plc United Kingdom 22% $104,071 76% 

55 Iberdrola Sa Spain 13% $927 90% 

56 Origin Energy Limited Australia 14% $184 82% 

57 Lonmin Plc United Kingdom 10% $1,345 96% 

58 Roche Holdings Limited Switzerland 15% $39,785 100% 

59 Nexen Inc Canada 8% $1,953 70% 

60 Credit Agricole Sa France 9% $2,545,994 100% 

61 Boral Limited Australia 11% $1,177 100% 

62 Pearson Plc United Kingdom 25% $43,838 76% 

63 SCA AB Sweden 13% $3,874 100% 

64 London Stock Exchange Group Plc United Kingdom 15% $147,742 100% 

65 Transcanada Corp. Canada 15% $630 84% 

66 Electrocomponents Plc United Kingdom 0% $82,921 85% 

67 Statoilhydro Asa Norway 40% $8,129 98% 

68 Toronto-Dominion Bank Canada 25% $244,577 100% 

69 Baxter International Inc United States 15% $16,732 71% 

70 Duke Energy Corp. United States 18% $123 65% 

71 Royal Bank Of Canada Canada 20% $255,324 100% 

72 Mtr Corporation Limited Hong Kong 18% $2,066 11% 

73 Sims Metal Management Ltd Australia 0% $28,277 86% 

74 Abb Limited Switzerland 0% $22,294 100% 

75 Trend Micro Inc Japan 20% $46,989 100% 

76 Omv Ag Austria 7% $3,131 99% 

77 Swiss Reinsurance Company Switzerland 8% $1,345,811 59% 

78 Sembcorp Industries Limited Singapore 25% $25,415 51% 

79 SAP AG Germany 6% $76,007 100% 

80 Smith (ds) Plc United Kingdom 0% $4,960 100% 

81 City Developments Limited Singapore 0% $60,879 69% 

82 Anglo Platinum Limited South Africa 13% $1,117 63% 

83 Pinnacle West Capital Corp. United States 17% $139 100% 

84 Dassault Systemes Sa France 0% $935,609 53% 

85 Neste Oil Oyj Finland 38% $5,532 97% 

86 Intesa Sanpaolo Italy 5% $301,959 N/a 

87 STMicroelectronics Switzerland 0% $7,179 N/a 

88 Telus Corp. Canada 8% $28,012 0% 

89 F & C Asset Management Plc United Kingdom 0% $741,837 N/a 

90 Tata Steel India 0% $2,932 82% 

91 Samsung Electronics Company Limited Korea (south) 0% $7,252 0% 

92 Housing Development Finance Corp. Limite India 7% $451,906 100% 

93 Posco Korea (south) 0% $377 N/a 

94 Banco Bradesco Sa Brazil 14% $869,454 N/a 

95 Ricoh Company Limited Japan 0% $57,194 31% 

96 Petroleo Brasileiro Sa Brazil 11% $2,053 0% 

97 Dexus Property Group Australia 14% $3,367 24% 

98 Taiwan Semiconductor Manufacturing Compa Taiwan 14% $3,189 70% 

99 Natura Cosmeticos Sa Brazil 0% $0 N/a 

100 NKSJ Holdings Japan 0% $268,870 6% 
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Bilaga 2 – 2011 Global 100 

Rank Company Name Country 

Leadership 

Diversity 

CO2 

Productivity 

% of Tax 

Paid 

1 STATOIL ASA Norway 40% $5,641 100% 

2 JOHNSON & JOHNSON United States 27% $48,471 100% 

3 NOVOZYMES Denmark 11% $3,671 80% 

4 NOKIA OYJ Finland 18% $1,731,813 100% 

5 UMICORE Belgium 10% $18,952 95% 

6 INTEL CORP United States 27% $11,012 100% 

7 ASTRAZENECA PLC  25% $47,200 88% 

8 CREDIT AGRICOLE SA France 29% $1,616,159 100% 

9 STOREBRAND ASA Norway 40% $3,855,625 N/a 

10 DANSKE BANK A/S Denmark 20% $584,853 100% 

11 GENERAL ELECTRIC CO United States 25% $26,891 100% 

12 ENCANA CORP Canada 27% $1,889 100% 

13 VIVENDI France 33% $152,557 90% 

14 NITTO DENKO CORP Japan 0% $14,622 100% 

15 TNT NV Netherlands 22% $14,580 97% 

16 NOVO NORDISK Denmark 18% $51,988 89% 

17 DEXIA SA Belgium 6% $3,645,240 100% 

18 WESTPAC BANKING CORP Australia 30% $128,239 87% 

19 ORIGIN ENERGY LTD Australia 22% $4,394 56% 

20 NESTE OIL OYJ Finland 38% $3,363 79% 

21 VESTAS WIND SYSTEMS A/S Denmark 8% $214,202 67% 

22 ROCHE Switzerland 8% $50,963 100% 

23 AEON CO LTD Japan 0% $44,140 100% 

24 T&D HOLDINGS INC Japan 0% $1,772,635 100% 

25 HSBC HOLDINGS PLC Britain 14% $106,711 100% 

26 KESKO OYJ Finland 14% $85,404 92% 

27 TATA STEEL LTD India 0% $2,064 99% 

28 AGILENT TECHNOLOGIES INC United States 11% $35,008 100% 

29 Johnson Controls Inc United States 0% $22,452 100% 

30 SONY CORP Japan 13% $44,312 100% 

31 WEYERHAEUSER CO United States 27% $2,048 N/a 

32 MITSUI OSK LINES LTD Japan 9% $911 100% 

33 INDITEX Spain 22% $45,317 100% 

34 ENBRIDGE INC Canada 17% $1,740 58% 

35 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES Japan 0% $75,120 100% 

36 NEXEN INC Canada 8% $1,088 77% 

37 SWISSCOM Switzerland 11% $426,340 86% 

38 ADIDAS AG Germany 13% $249,581 100% 

39 IBERDROLA SA Spain 13% $692 86% 

40 RSA INSURANCE GROUP PLC Britain 22% N/a 100% 

41 PROLOGIS United States 20% $122,308 100% 

42 INSURANCE Australia GROUP Australia 25% $130,936 100% 

43 Anglo Platinum Limited South Africa 0% $1,117 63% 

44 PROCTER & GAMBLE CO United States 15% $12,803 91% 

45 KRAFT FOODS INC United States 33% $15,721 100% 

46 NORSK HYDRO ASA Norway 33% $1,045 N/a 

47 UNIBAIL-RODAMCO France 8% $172,435 100% 

48 HENNES & MAURITZ Sweden 56% $52,824 100% 

49 TOKYO GAS CO LTD Japan 9% $66,887 28% 

50 P G & E CORP United States 18% $3,769 5% 

51 STORA ENSO OYJ Finland 22% $2,366 100% 

52 GEBERIT Switzerland 14% $23,163 100% 

53 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD Japan 0% $43,546 100% 

54 NIPPON YUSEN Japan 7% $1,117 100% 
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55 STOCKLAND Australia 11% $9,522 62% 

56 SUN LIFE FINANCIAL INC Canada 15% N/a 100% 

57 L'OREAL France 20% $123,000 36% 

58 PHILIPS ELECTRONICS Netherlands 11% $29,830 100% 

59 YAMAHA CORP Japan 0% $26,374 100% 

60 VODAFONE GROUP PLC Britain 9% $43,423 100% 

61 HENKEL Germany 0% $25,269 100% 

62 CENTRICA PLC Britain 20% $2,915 99% 

63 SIMS METAL MANAGEMENT LTD Australia 0% $20,234 100% 

64 ABB LTD India 0% $22,294 100% 

65 BG GROUP PLC Britain 8% $1,844 81% 

66 Natura Cosmeticos Sa Brazil 0% $8,751 N/a 

67 KINGFISHER PLC Britain 10% $66,622 77% 

68 DANONE France 0% $18,472 28% 

69 NTT DOCOMO INC Japan 0% $36,944 96% 

70 KONICA MINOLTA INC Japan 0% $27,293 100% 

71 RICOH CO LTD Japan 0% $61,651 50% 

72 TOKYO ELECTRON LTD Japan 0% $43,764 100% 

73 INTESA SANPAOLO Italy 11% $235,504 N/a 

74 TAISHO PHARMACEUTICAL CO LTD Japan 0% $44,162 92% 

75 HEWLETT-PACKARD CO United States 18% $54,471 47% 

76 SWISS REINSURANCE CO LTD Switzerland 11% $671,159 100% 

77 GLAXOSMITHKLINE PLC Britain 8% $20,115 87% 

78 COCA-COLA ENTERPRISES United States 23% $14,469 97% 

79 NEC CORP Japan 7% $36,374 50% 

80 PANASONIC CORP Japan 0% $23,434 98% 

81 NISSAN MOTOR CO LTD Japan 0% $15,000 100% 

82 TOYOTA MOTOR CORP Japan 0% $27,969 100% 

83 STMICROELECTRONICS Switzerland 0% $6,979 100% 

84 UNILEVER PLC Britain 20% $21,026 88% 

85 LOGICA PLC Britain 13% $61,015 100% 

86 SUNCOR ENERGY INC Canada 14% $1,129 76% 

87 PRUDENTIAL PLC Britain 23% $593,068 100% 

88 Petroleo Brasileiro Sa Brazil 0% $2,053 14% 

89 Repsol Spain 13% $2,414 100% 

90 BCE INC Canada 17% $50,471 20% 

91 BANCO BRADESCO Brazil 1% $2,890,893 73% 

92 TORONTO-DOMINION BANK Canada 31% $93,283 100% 

93 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD South Korea 0% $7,762 N/a 

94 SAP AG Germany 6% $35,015 100% 

95 GPT GROUP Australia 13% $2,471 100% 

96 RELIANCE INDUSTRIES LTD India 0% $2,000 71% 

97 MTR CORP Hong Kong 18% $2,066 34% 

98 ROYAL BANK OF Canada Canada 20% $488,045 83% 

99 BAXTER INTERNATIONAL INC United States 15% $16,732 58% 

100 CITY DEVELOPMENTS LTD Singapore 0% $72,692 65% 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor 

 Innehåll – vad finns det för olika policies och styrdokument inom företaget. 

1. Har ni någon policy för: 

Miljö och hållbarhet? 

Etik? 

Samhälle? (varaktiga samarbeten med kommuner) 

Välgörenhet? (någon plan som sammanfaller med er verksamhet) 

Goodwill Sponsring 

 Form – Har man tänkt inom termen CSR, finns en klar CSR policy 

2.  Har ni någon CSR policy? Arbetar ni med en CSR policy? 

3.  Varför har ni infört CSR? (krav 

utifrån, inifrån, konkurrens eller 

uppföljning)  

Varför planerar ni att införa CSR? 

4.  Hur definierar ni CSR? Hur definierar ni CSR? 

5.  Hur arbetar ni med CSR? Vad innebär CSR för er? 

6.  Vilka CSR mål har ni? När planerar ni att implementera CSR? 

7.  Vilka skillnader har er tagna strategi 

medfört? 

 

8.  Vilka fördelar/nackdelar kan ni se 

med CSR? 

Vilka fördelar/nackdelar kan ni se med 

CSR? 

 

9.  Vilka begränsningar finns för 

utvecklandet av CSR? 

Vilka begränsningar finns för 

utvecklandet av CSR? 

10.  Finns det någon som kontrollerar er 

CSR policy? 

Tar ni hjälp utifrån för att forma en CSR 

policy? 
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 Fallstudie – olika fall att ta ställning till 

11. Vad ställer ni för krav idag på era hyresgäster och vilka krav kan ni tänka er att 

ställa utifrån CSR? 

12. Har det hänt att en hyresgäst eller leverantör fått dålig publicitet inom CSR frågor i 

media och detta reflekterat tillbaka på er? 

13. Om det har hänt hur agerade ni? Om det skulle hända hur skulle ni reagera? 

14. Hur stora krav kan man ställa på hyresgästerna när det kommer till etiskt, socialt 

och miljömässigt ansvar? 

15. Hur stora krav kan man ställa på en leverantör när det kommer till etiskt, socialt 

och miljömässigt ansvar? 

16. Har ni någon gång nekat en potentiell hyresgäst med annan förklaring än att de 

inte är ekonomiskt stabila? 

17. Skulle ni kunna tänka er att neka en potentiell hyresgäst med anledning av 

eventuell etiskt tveksam verksamhet? 

18. Har ni eller skulle ni neka att samarbeta med en leverantör pga. etiska 

tveksamheter? 

 Framtiden – hur ser man på CSR i framtiden 

19. Varför ska ett fastighetsbolag ta till sig CSR? 

20. Hur ser ni att ni ligger till i förhållande till andra fastighetsbolag när det gäller 

CSR frågor? 

21. Vad innebär det i praktiken att ni gör/inte gör som påverkar er ställning gentemot 

andra aktörer? 

22. Hur kan ett fastighetsbolag påverka samhällets utveckling utifrån ett CSR 

perspektiv? 

23. Vad anser ni att ett fastighetsbolag bör ha för ansvar? (utåt, inåt och inom dem 

olika CSR områdena) 

24. Är CSR nästa steg efter ”det gröna”? 

25. Vad tror ni om CSR inom fastighetsbranschen om 5 år? 

26. Hur långt kan man driva det etiska ansvaret som fastighetsbolag?  
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Bilaga 4 – Frågor i enkäter 

CSR inom fastighetsbranschen 

1. Tack för att du tar dig tid 

Denna enkät är en del av ett examensarbete skrivet på KTH som behandlar Corporate Social 

Responsibility (CSR) i Fastighetsbranschen där vi tittar på vad som finns idag och hur vi tror 

att detta kommer att utvecklas. 

Enkäten är anonym bör inte ta mer än 5 min att besvara.  

Tack för att ni bidrar till vårt examensarbete! 

Vänliga Hälsningar, 

Anna Gustafsson och Henrietta Lumme Kinnunen 

2. Ert företag 

1. Inom vilken sektor finns ert företag? 

 Offentliga sektorn 

 Privata sektorn 

2. Inom vilka områden är företaget verksamma? (flera alternativ kan fyllas i) 

 Handel 

 Kontor 

 Bostäder 

 Skola/Vård 

 Övrigt 

3. Policies 

1. Har ni en personalpolicy? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 Kommentar? 

2. Har ni en miljöpolicy? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 Kommentar? 
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3. Har ni någon policy för välgörenhet och sponsring? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 Kommentar? 

4. Är er välgörenhetspolicy väl sammankopplad med er som företag? 

 Ja, den har tydlig koppling till oss som fastighetsföretag 

 Nej, inte kopplad till vår verksamhet men med ett enhetligt syfte 

 Nej, vi ger till olika men det finns ingen gemensam nämnare 

 Ingen policy 

 Kommentar? 

5. Har ni en hållbarhetspolicy? 

 Ja 

 Nej, men vi har en hållbarhetsredovisning 

 Nej, ingen policy 

 Vet ej 

 Kommentar? 

6. Har ni en policy för samverkan med kommun eller andra samhällsengagerade 

organisationer 

 Ja 

 Nej, men vi har projekt där vi arbetar med samhällsfrågor 

 Nej 

 Vet ej 

 Kommentar? 

7. Har ni en etikpolicy? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 Kommentar? 
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8. Hur omfattande är er etiska policy/ er etik? (flera alternativ kan fyllas i) 

 Enbart inom företaget 

 Hyresgästerna 

 Leverantörer 

 Underleverantörer till leverantörer 

 Vet ej 

 Kommentar 

4. Corporate Social Responsibility (CSR) 

1. Vad anser ni att CSR täcker för ansvarsområden? (flera alternativ kan fyllas i) 

 Miljö 

 Ekonomi 

 Etik 

 Samhälle 

 Kommentar 

2. Har ert företag en CSR policy? 

 Ja, ett klart policy dokument 

 Nej, men vi har policies som uppfyller alla delmoment för CSR 

 Nej, men vi håller på att arbeta fram en CSR policy 

 Nej 

 Vet ej 

 Kommentar 

3. Har ni fått påtryckningar att införa CSR? (flera alternativ kan fyllas i) 

 Ja, inifrån organisationen 

 Ja, från våra kunder 

 Ja, från våra leverantörer 

 Nej, inga påtryckningar alls 

 Vet ej 

 Kommentar? 
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4. Vad anser ni att en CSR strategi innebär? 

 Fastighetsbolaget bör ansvara för sina egna handlingar och processer. CSR är en 

strategi för bolagets inre processer som inte sträcker sig till att ställa krav på andra 

aktörer bolaget samverkar med. 

 Fastighetsbolaget bör ansvar för sina egna handlingar och processer. CSR är en 

strategi för både bolagets inre och yttre processer som delvis ställer krav på andra 

aktörer bolaget samverkar med. 

 Fastighetsbolaget bör ansvar för sina egna handlingar och processer. CSR är en 

strategi för både bolagets inre och yttre processer som ställer krav på andra aktörer 

bolaget samverkar med. 

 Kommentar 

5. Anser ni att CSR konceptets innebörd är otydligt inom branschen? 

 Ja 

 Nej 

 Ingen åsikt/Vet ej 

 Kommentar? 

6. Bör man inom branschen definiera CSR? 

 Ja 

 Nej 

 Ingen åsikt/Vet ej 

 Kommentar? 

7. Bör man ha certifiering för CSR? 

 Ja, det skulle skapa tydlighet och incitament 

 Ja, men bara så länge alla enas om en form av certifiering 

 Nej, det ska bygga på frivillighet 

 Nej, det blir för mycket administrativt arbete 

 Vet ej/Ingen åsikt 

 Annan åsikt (vilken?) 

8. Vet ni hur andra fastighetsbolag jobbar med sina CSR frågor? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 Kommentar? 
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9. Är CSR en av era strategier för att nå era ekonomiska mål? 

 Ja 

 Nej 

 Ingen åsikt/Vet ej 

 Kommentar? 

10. Påverkar er ägarstruktur (privat v. offentlig) den utsträckning i vilket ni kan arbeta med, 

och utveckla, CSR? 

 Ja 

 Nej 

 Ingen åsikt/Vet ej 

 Kommentar? 

11. Bör man mäta CSR och ha olika parametrar för att kunna jämföra arbetet mellan bolag? 

 Ja, man bör mäta CSR 

 Nej, det är en fråga om frivillighet 

 Nej, det blir för mycket jobb 

 Vet ej/Ingen åsikt 

 Kommentar 

12. Hur bör man arbeta med samhällsansvar och välgörenhet inom CSR strategin? (flera 

alternativ kan fyllas i) 

 Det räcker att företaget bistår med ekonomisk finansiering för olika organisationer och 

verksamheter. 

 Förutom det ovan nämnda bör dessa finansieringar vara kopplade till företagets 

verksamhet. 

 Företaget bör bistå med annat än ekonomisk finansiering såsom humankapital. 

 Företaget bör bistå med både ekonomisk finansiering och humankapital. 

 Kommentar 

5. Engagemang 

1. Vill ni påverka andra företag att engagera sig i CSR frågor? 

 Ja 

 Nej 

 Ingen åsikt/Vet ej 

 Kommentar? 
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2. Kan/vill ni ställa krav på era hyresgäster utifrån CSR? 

 Ja 

 Nej 

 Ingen åsikt/Vet ej 

 Kommentar? 

3. Kan/vill ni ställa krav på era leverantörer utifrån CSR? 

 Ja 

 Nej 

 Ingen åsikt/Vet ej 

 Kommentar? 

4. Hur tycker ni att ett fastighetsbolag bör agera gentemot en hyresgäst som uppför sig 

olämpligt ur ett etiskt perspektiv? (barnarbetskraft, ekonomisk brottslighet etc.) 

(flera alternativ kan fyllas i) 

 Fastighetsbolaget har inget ansvar i detta hänseende och bör inte agera annorlunda 

såvida det inte påverkar kreditvärdigheten och dem andra hyresgästerna i fastigheten. 

 Fastighetsbolaget har ett ansvar och föra diskussion med hyresgästen dock utan 

följdhandlingar. 

 Fastighetsbolaget har ett ansvar och bör föra diskussion med hyresgästen och ställa 

krav på hyresgästen att ändra sitt agerande. 

 Trots eventuellt kontraktsbrott bör fastighetsbolaget ta avstånd från denna verksamhet 

och därmed vräka hyresgästen. 

 Kommentar? 


