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Sammanfattning 

Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) är idag ett vida diskuterat ämne inom 

företagslitteratur. Denna diskussion har resulterat i att begreppet är väldigt brett, vilket 

försvårar arbetet för företag att definiera, samt förstå innebörden av CSR. Vidare 

upplever multinationella företag (MNF) i dagens affärssamhälle mycket externa 

påtryckningar från diverse intressenter - att aktivt arbeta med CSR inom deras 

verksamhet. Dessa påtryckningar varierar även geografiskt i världen eftersom det 

existerar kulturella skillnader, som exempelvis värderingar och förväntningar, vilket 

ytterligare försvårar arbetet för multinationella företag.  

Därför har denna rapport fått syftet med att undersöka hur MNF möter dessa 

påtryckningar och hur de kan utforma en strategi – för att utveckla en styrning som 

hanterar geografiska skillnader. Teori inom CSR, multinationella företag och 

företagsstrategi har jämförts med empiri från ett svenskt multinationellt företag, en 

svensk granskningsorganisation, samt ett företagsnätverk inom CSR i Sverige. Litteratur 

och empiri har analyserats för att skapa ett underlag, med olika perspektiv för att 

besvara rapportens frågeställning: Hur kan ett svenskt MNF strategiskt arbeta med 

CSR? – Skall företaget följa en förutsagd mall eller bör dem skräddarsy sitt arbete 

utifrån platsen de verkar?  

 

Rapporten och frågeställningen grundas därav ur ett svenskt perspektiv och analysen av 

teori och empiri har lett fram till slutsatser som kan representera viktiga perspektiv som 

svenska MNF bör ta hänsyn till när de inför eller utvecklar en CSR-strategi inom sin 

globala verksamhet. 

 

Nyckelord: Corporate social responsibilities - CSR, multinationella företag - MNF, 

CSR-strategi, ledningsstruktur, etisk inställning, global och lokal styrning.  
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Abstract 

The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) is today a widely discussed topic 

in business literature. This discussion has led to that the concept is very broad, which 

make it difficult for companies to define and understand the meaning of CSR. 

Furthermore, multinational enterprises (MNEs), in today's business community 

experience a lot of external pressure from various stakeholders - to work actively with 

CSR in their core business. This pressure also varies geographically in the world, 

because of cultural differences, such as values and expectations, which complicates the 

work even more for multinational companies. 

This report been given the aim of examining how MNC meet these complex pressures 

and how they can devise a strategy - to develop an approach that handles geographical 

differences. Theory in CSR, multinational companies and corporate strategy has been 

compared with empirical data from a Swedish multinational company, a Swedish 

auditing organization and a business network within CSR, based in Sweden. The 

literature and empirical findings have been analyzed to develop a basis, which include 

different views on how to respond to the report's issue: How can a Swedish MNC 

strategically work with CSR? - Should the company follow a global model, or tailoring 

their work to the host countries?  

The report and issue is thereof based from a Swedish perspective. The analysis of theory 

and empirical data have concluded into conclusions that may represent important 

perspectives that Swedish MNEs should take into account, when setting up or 

developing a CSR strategy in its global operations. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibilities - CSR, multinational corporations - 

MNC, CSR strategy, management structure, ethical attitude, global and local control. 
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1.    Inledning 

Det existerar ett flertal olika definitioner av Corporate Social Responsibility (CSR) 

vilket leder till att det är svårt att modellera, bedöma och jämföra olika teorier inom 

paradigmet (McWilliams, Siegel & Wright, 2006). Dahlsrud (2008) undersökte och 

analyserade 37 olika definitioner av CSR och kom fram till att CSR är: Frivilligt och 

inkluderar ekonomi, miljö, sociala aspekter, samt intressenter. Intressenter är alla parter 

som på något sätt påverkas av organisationen eller som kan påverka den (Ackermann & 

Eden, 2011).  Dessa kategorier är inte nödvändigtvis omsesidigt isolerade eller 

porträtterade som att ekonomiska angelägenheter ligger i en ände och sociala i den 

andra – utan ska finnas för att påminna om att motiv och aktioner kan kategoriseras 

genom att primärt klassas som en av dessa (Carroll, 1979). 

1.1   Bakgrund 

Dagens medmänniskor engagerar sig i allt större utsträckning när det kommer till såväl 

globala som lokala problemställningar (Muller, 2006); då frågor som klimatförändring, 

arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter diskuteras flitigt i flertalet forum 

(Nordbrand, 2010). CSR-frågor, har inom managementlitteraturen fått en allt mer 

växande betydelse (Cruz & Pedrozo, 2009), ändock ligger lagstiftning och politikens 

ramar för hur detta skall lösas långt efter samhällets krav och förväntningar (Muller, 

2006). 

Bo Berglund hävdar att det existerar en vital skillnad mellan vad som krävs av företagen 

av legislatur och vad som förväntas av intressenter och kritiker, vilket tillåter företag att 

utveckla egna bestämmelser för hur CSR-strategier bör utformas. Multinationella 

företag (MNF) är, inom CSR-debatten, ett väsentligt ämne då deras verksamhet har en 

stor såväl social som miljömässig påverkan i många länder (Cruz & Pedrozo, 2009). 

Vidare erhåller företagen idag stegrade påtryckningar från samhället gällande att agera 

med ett ökat socialt ansvarstagande i dess globala operationer (Anupama, 2006).  

Problematiken med företagens CSR-arbete uppstår när MNF utsätts för skiljande 

samhällsnormer och reglementen i de länder de verkar relativt det industrialiserade 

hemlandet (Muller, 2006) - då lokala kulturer har en tendens att se på CSR annorlunda 

(Galbreath, 2006; Anupama, 2006). Det är därför viktigt för företagen att ha en 

välutvecklad CSR-strategi i avsikt att tackla detta (Cruz & Pedrozo, 2009). 

Att styra sin organisation mot socialt ansvarstagande bör vara en vital del i företags 

strategi - då ignorans av sitt sociala ansvar kan få markanta finansiella som 

varumärkshämmande konsekvenser (Galbreath, 2006; Husted and Allen, 2006).  

1.2   Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap till det problematiska dilemma 

svenska MNF har i sitt arbete med CSR. Vi kommer i följande studie diskutera kring 

vad det finns för olika aspekter att ta hänsyn till i företagets CSR-strategi. 
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Frågeställning 

Hur kan ett svenskt MNF strategiskt arbeta med CSR? 

- Skall företaget följa en förutsagd mall eller bör dem skräddarsy sitt arbete utifrån 

platsen de verkar?  

1.3    Avgränsningar 

Vi har i litteraturstudien valt att kolla på CSR-strategier för multinationella företag med 

sin bas i industrialiserade länder. Då helst med basen inom Europa, för att kunna 

relatera teori på ett svenskt MNF. Denna studie har ytterligare avgränsats till att se till 

företagets Organisation, etisk inställning och integration i företagsstrategin med globala 

och lokala perspektiv. Rapporten kommer inte diskutera hjälpmedel och riktlinjer, som 

kan hjälpa företag att ta fram mål och ambitioner, inte heller utvecklingsmetoder.  
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2.   Metod 

2.1  Forskningsmetod  

Forskningsmetoder är metoder för kunskapsbildning. Därför är synen på vilken kunskap 

som skall uppnås med hjälp av metoderna fundamentala för granskningen av och 

värderingen av forskningsmetoder (Svensson, 2004). Vidare menar psykologiprofessorn 

Allwood (2004) att både kvalitativa och kvantitativa metoder i princip kan användas i 

samband med vilket forskningsparadigm som helst. Principiellt är distinktionen mellan 

kvalitativa och kvantitativa metoder enklast att förstå som att kvantitativa metoder är 

insamling av sifferrelaterade data, medan kvalitativa metoder syftar till data som 

bearbetas språkligt beskrivande och kategoriserande (Svensson, 2004).  

Vi har i detta arbete gjort ett val av undersökningsmetod som mynnade ut i en kvalitativ 

fallstudie. Vidare har den kvalitativa metoden lutat mer åt den strukturerade 

dimensionen (Allwood, 2004), där vi beprövar och analyserar existerande teorier som 

kan projiceras på och jämföras med verkligheten.  

2.2  Fallstudie 

Fallstudie är en metod som används då fenomenet som studeras inte är raskt urskiljbar 

från sitt sammanhang. En forskare som använder sig av fallstudier brukar typiskt 

studera karaktäristiska egenskaper hos en enhet (Blaxter, Hughes & Tight, 2006). I vårt 

fall har vi i litteraturstudien valt att se på svenska MNF med det empiriska exemplet 

Sandvik AB. Detta empiriska exempel på hur ett företag strategiskt kan lägga upp sitt 

CSR-arbete har även kompletterats med en granskande enhet och ett företagsnätverk 

inom paradigmet CSR.  

Dessa empiriska exempel valdes genom ett subjektivt urval, där de statuerade 

exemplifieringarna handplockades från tidigare kännedom (Denscombe, 2009). Vi fick 

uppfattningen av att Sandvik är ett företag etablerat i geografiskt och kulturellt skiftande 

länder, med en bra strukturell uppbyggnad inom sin verksamhet. Vidare ansåg vi det 

lämpligt att se vad granskningsorganisationer anser företag gör för fel och rätt, samt vad 

som bör ändras på. För att få en tredje dimension på empirin används ett 

företagsnätverk, som valdes för att dem har en bred kunskap inom ämnet samt för att se 

vad företag kan lära av varandra.  

2.3   Empiri 

Empirin är hämtad från intervjuer, organisationernas hemsidor, samt företagsdokument 

under året 2012. Vidare närvarade vi vid ett seminarietillfälle (2012-03-14) anordnat av 

CSR Sweden och Charity rating. 

2.4  Intervjuer  

Samtliga intervjuer ägde rum ansikte mot ansikte, vilket implicerar att forskaren kan 

förvänta sig mer detaljerade och fylliga data, som dessutom erbjuder omedelbara 

möjligheter till bekräftelse (Denscombe, 2009). I praktiken inriktas många kvalitativa 

undersökningar mot aktörers föreställningar snarare än mot deras verkliga prestationer, 

då undersökningar sker genom intervjuer (Rolf, 2004). Vidare menar filosofiprofessorn 

Rolf (2004) att det är viktigt att i en intervju särskilja faktiska från fiktiva prestationer 

och att normal källkritik bör användas för att kritiskt granska de intervjuades uppgifter. 

Detta gjordes genom att komplettera och kontrollera intervjuernas resultat med innehåll 
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från hemsidor och företagsdokument. Utan sådana kontroller riskerar kvalitativa 

intervjuundersökningar av praktisk kunskap att bidra till ogrundat önsketänkande (Rolf, 

2004). Vidare förhindrades detta till viss grad genom att utföra intervjuer med olika 

perspektiv, då intervju med såväl företag som granskningsorganisation gjordes. 

Intervjumetoden valdes för att kunna ställa frågor av öppen karaktär, likaväl som 

detaljerade följdfrågor (Denscombe, 2009). Tillika efterfrågade svaren att ge data som 

penetrerar djupet snarare än bredden. De respondenter som valdes inom respektive 

organisation presenteras i figur 1. 

 

Figur 1. Presenterar de personer som blivit intervjuade från respektive organisation. 
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2.5   

3.   Litteraturöversikt: Strategiska perspektiv 

3.1   CSR integrerat i företagsstrategin 

CSR strategier bör utformas och säkerställas genom integration i företagsstrategin och 

dess ramverk - då det gör att CSR kan utvecklas till en källa för möjligheter, innovation 

och konkurrensfördelar (Muller, 2006;Porter & Kramer, 2006).  

Några av de traditionella metoderna för företagsstrategier är:  

 Multinationella -  fokuserade på att bygga en stark lokal närvaro och 

anpassning till värdland. 

 Globala -   fokuserade på att bygga kostnadsfördelar anpassat efter 

central styrning. 

 Internationella -  fokuserade på att bygga samarbeten för utbyte och 

anpassning av kunskap och kapacitet. 

(Cruz & Pedrozo, 2009) 

I dagens affärssamhälle upplever dock MNF komplexa påtryckningar från externa 

intressenter, såsom granskningsorganisationer, media, investerare och samhällen 

(Waddock, 2004). Vidare mynnar detta ut i att företag måste utveckla de traditionella 

strategierna genom en transnationell blandning (Cruz & Pedrozo, 2009). Med detta 

menas att MNF bör decentralisera beslutsfattning, ta hänsyn till lokala intressen och 

utveckla en effektiv koordination av geografiskt skiljda aktiviteter (Chiara & Spena, 

2011). 

Globalisering av företag sker i regel genom att jämföra konkurrenskraftiga och 

komparativa fördelar mellan olika geografiska platser, för att bestämma placeringen och 

integrationen av verksamheten på platsen. Ofta grundas beslutet efter kostnadsfördelar, 

som billigare arbetskraft och resurskostnader. Men CSR gör globaliseringen mer 

komplext, eftersom uppfattningen från intressenter kan skilja sig geografiskt (Chiara & 

Spena, 2011). 

3.2  Organisationen 

Ledningsstruktur 

Företagsledningens roll i implementeringen av CSR-initiativ nonchaleras ofta, även då 

topmanagers fundamentalt är i primär position för att influera just dessa typer av 

strategier och projekt (Angus-Leppan, Metcalf & Benn, 2010). Det är viktigt för 

befattningshavare i företag att identifiera, genomföra och styra aktiviteter inom CSR – 

för att skapa maximala fördelar och rent kostnadsmässigt gynna företaget (Husted, 

2003; Porter & Kramer, 2006; Carroll, 1991). 

Genom att integrera CSR i företagsstrategin kan MNF skapa en ledningsstruktur som är 

tvärgående och transnationell - där man engagerar hela organisationen i CSR-arbetet. 

MNF bör även uppföra en central CSR-enhet, för att skapa effektivare kontroll och 

koordination av CSR-arbetet (Cruz & Pedrozo, 2009). Om ett MNF effektivt 

koordinerar verksamheten internationellt, förbättrar det förmågan att ta del av olika 
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platsers fördelar, såsom kostnadsmässiga och kompetens. Således kan MNF stärka och 

utveckla sin kärnverksamhet (Chiara & Spena, 2011). 

Dotterbolag 

Förhållandet mellan huvudkontor och dotterbolag är en vital del i MNF strategier. 

Eftersom MNF är geografiskt utspridda existerar kulturella skillnader, såsom 

värderingar och förväntningar (Anupama, 2006). Detta försvårar arbetet att skapa goda 

förhållanden (Cruz & Pedrozo, 2009), samt trovärdighet hos befattningshavare 

(Birkinshaw, 1997).  

MNF bör skapa partnerskap med dotterbolag istället för att se dotterbolag som en 

utnyttjbar tillgång, då dotterbolag ofta innehar bättre kontakt med lokala intressenter 

och lokal kompetens (Chiara & Spena, 2011). Partnerskapet kan utveckla 

moderbolagets kompetens, skapa möjligheter och lokala innovationer som kan 

implementeras globalt (Birkinshaw, 1997). Vidare kan dotterbolag hjälpa MNF att bli 

mer mottagliga i värdländer, vilket stärker företaget på den lokala marknaden 

(Birkinshaw, 1997; Muller, 2006). 

Managers 

Utmaningen med att hantera förhållanden mellan moder- och dotterbolag är en uppgift 

som ofta tillfaller managers. Hanteringen är viktig eftersom dotterbolags roll inom den 

globala verksamheten gynnas av kontroll, medan dotterbolags inställning gynnas av 

självstyrning (Birkinshaw, 1997). För hög kontroll och övervakning kan även skada 

förhållandet och skapa konflikter (Chiara & Spena, 2011). 

MNF kan exempelvis placera en CSR-representant i varje dotterbolag, för ökad kontroll 

och uppföljning (Cruz & Pedrozo, 2009) eller utbilda managers i dotterbolag, för en 

effektivare implementering av CSR-strategin (Muller, 2006). Även managers 

medvetenhet och engagemang spelar en viktig roll i att effektivisera kontrollen och 

implementeringen av moderbolagets CSR-strategi. Detta eftersom deras uppfattning av 

CSR påverkar aktioner och beslut (Pedersen, 2009), vilket kan leda till förbättringar 

internt, fördelaktiga CSR-initiativ och goda intressentdialoger (Pedersen, 2009; Porter 

& Kramer, 2006).  

3.3   Risker och möjligheter: Globala mot lokala styrningar 

När MNF skall globalisera sin verksamhet, bör dem ur ett CSR perspektiv ställa sig 

frågan huruvida företaget skall utveckla sin CSR-strategi globalt – centralt koordinerat 

eller lokalt – decentraliserat (Galbreath, 2006;Muller, 2006). Där lokal CSR hanterar 

företagets förpliktelser baserade på normer och standarder vid det lokala samhället, 

medan global CSR måste hantera företagets skyldigheter baserade på standarder i vilka 

alla samhällen skall följa (Husted & Allen, 2006). 

Global strategi 

MNF som förespråkar och använder sig utav global styrning kan, genom att transmittera 

det industrialiserade hemlandets välutvecklade syn på CSR (exempelvis dotterbolag och 

leverantörer i värdländer), förbättra standarden internationellt (Chiara & Spena, 2011; 

Muller, 2006; Bondy, Moon & Matten, 2011). Företag med en mer centraliserad strategi 

kommer troligtvis att engagera sig i självreglering genom företagets standardiserade 

policys. Vidare leder detta till en större potential till att överskrida lokala regulatorer i 
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länder med lägre standarder (Christmann, 2004). Däremot kan en global strategi få 

negativa effekter på lokal nivå - såsom brist på legitimitet och äganderätt (Muller, 

2006). 

Lokal strategi 

Lokala intressenters engagemang och involvering i praktiskt arbete är kritiskt och 

representerar ett strategiskt värde för hanteringen av lokala aktiviteter inom företaget i 

värdländer (Chiara & Spena, 2011). Utan mångfalden av möjligheter och idéer som 

lokala CSR-initiativ skapar, får MNF svårt att anpassa sig och förändra sig mot 

omgivningens krav (Birkinshaw, 1997).  

Det krävs lokalt engagemang för att utveckla en gemensam, gynnsam relation med 

intressenter på en lokal nivå (Muller, 2006). Följaktligen innebär det att CSR inom 

MNF bör tillämpas med en decentraliserad organisation, där dotterbolagen i de 

utomstående länderna är karakteriserade av en ansenlig grad av självständighet. Endast 

vederhäftig till lokala sammanhang (Muller, 2006; Cruz & Pedrozo, 2009).  

Problematiken med solitt lokala strategier är att internationella spänningar kan uppstå då 

företagets många lokala strategier skiljer sig åt. Företaget kan då lätt, utifrån sätt, bli 

kritiserade för att vara inkonsekventa (Christmann, 2004). Om företag integrerar sig 

med lokala intressenter och anpassar sig till lokala värderingar finns risken att strategin 

klassas som reaktiv; där strategin baseras helt på koncilians som är skräddarsydd för att 

precis klara lokal lagstiftning. Det skapar en problematik för styrningen av CSR-

iniviativ - eftersom det bildas ett flertal olika inriktningar som behöver kontrolleras 

(Muller, 2006). 

3.4  Etisk inställning 

Implementering 

Lika självklart som att företag väljer en organisatorisk strategi, lika självklart bör det 

vara att utveckla en CSR-strategi som svarar till de krav ställda av interna, lokala och 

globala intressenter (Husted & Allen, 2006;Ackermann & Eden, 2011;Cruz & Pedrozo, 

2009). Detta eftersom intressenters behov och intressen kan variera geografiskt 

(Anupama, 2006).  

Ett MNF bör införa en etisk inställning genom att implementera miljö- och sociala 

aspekter till den normalt ekonomiskt styrda företagsstrategin (Bondy et al. 2011). Den 

etiska inställningen skall integreras i beslut, policys och i företagets aktioner (Carroll, 

1991). Vidare menar Cruz & Pedrozo (2009) att företag även bör anta en proaktiv 

inställning, där man arbetar aktivt och förebyggande inom CSR. Det är även viktigt att 

inrikta sig beroende av verksamhet, för att på så sätt bidra med positiv influens 

simultant med att ta del av fördelar (Porter & Kramer, 2006).  

En etisk inställning bör vara integrerat globalt, så att den verkar för alla länder som 

företaget bedriver verksamhet i. Detta för att uppföra sig enhetligt till sin etiska 

inställning oberoende av geografiska (Cruz & Pedrozo, 2009) och kulturella skillnader 

(Anupama, 2006). Många MNF använder sig av globala uppförandekoder och även 

speciella koder enbart för leverantörer, för att möta utmaningen i arbetet med att 

integrera sin CSR-strategi globalt (Chiara & Spena, 2011). En etisk inställning bör även 

hanteras med hänsyn till lokala sammanhang, då en proaktiv CSR-strategi generellt är 
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uppfattad som bäst utvecklad i samarbete med intressenter i lokala samhällen (Chiara & 

Spena, 2011; Muller, 2006). När ett MNF utformar CSR-initiativ bör de ligga inom 

ramverket för företagets centrala strategi, fullfölja lokala behov och anpassas efter 

tillgängliga resurser (Chiara & Spena, 2011). 

MNF bör även i sin etiska inställning sätta upp klara mål och ambitioner för deras CSR-

arbete (Carroll, 1991). Vidare bör man utveckla indikatorer och nyckeltal för att kunna 

följa upp och kontrollera dessa mål och ambitioner, för att effektfullt utveckla CSR-

arbetet (Cruz & Pedrozo, 2009)  

Strategiinriktning 

De strategier som berör företags CSR-arbete skiljer sig med avseende på företagets 

ansvar och inställning gentemot intressenter och samhälle; där Carroll (1979) relativt 

basalt delar in CSR i ett kontinuum som sträcker sig från att inte göra någonting till att 

göra mycket. Raibon & Payne (1990) tog fram fyra stadier med ett mer narrativ 

perspektiv, företag kan gå igenom i sitt arbete med CSR. Från det första, 

(1)grundläggande stadiet som innefattar minimala aktioner från företaget - för att enbart 

leva upp till lagkrav, utan att riktigt förstå vikten av sitt arbete. Till det slutliga 

(4)teoretiska stadiet, där företagen förstår och värderar hållbarhetsarbetet – att det är 

bäst för allas vällevnad. Där emellan, i det (2)sedvanliga stadiet tar företaget ansvar för 

lagstiftade hållbarhetskrav, med målet att skapa en kortsiktig ekonomisk vinst. Det 

(3)praktiska stadiet bygger på att företag tar ett större ansvar för hållbarhet, under 

mentaliteten ”att det är det rätta att göra”, då arbetet kan öppna dörrar till nya tillgångar.  

Galbreath (2006) byggde sina fyra olika strategier för CSR på vad företag gör och vilka 

man gör det för. En koncis bild av Galbreath’s (2006) strategier illustreras i tabell 1.  

 

Tabell 1. Figuren illustrerar Galbreath's fyra strategier (Galbreath, 2006, p.179). 
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Sammanfattningsvis bygger de approacher som kan väljas mycket på vilket ansvar 

företag tar (Raibon & Payne, 1990) hur mycket man gör (Carroll, 1979) och vilken typ 

av arbete företagen utför (Galbreath, 2006). Företag måste lära sig att inse hur långt dem 

måste sträcka sitt ansvar, vilka frågor man ska ta upp, hur man skapar en mening med 

dessa frågor, och hur man framgångsrikt kombinerar ekonomiska, sociala, och 

miljömässiga strategier (Nijhof, Bruijn & Honders, 2008). 
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4.   Empiri 

Här presenteras de empiriska exemplifieringarna kortfattat. Dessa material diskuteras 

sedan djupare i analysen. 

4.1   Sandvik (referensföretag) 

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern som grundades 1862 i Sandviken, 

Sverige. Koncernen bedriver idag verksamhet i 130 länder och sysselsätter 50 000 

anställda inom fem olika affärsområden. Man har i många år aktivt arbetat med CSR 

och Sandviks hållbarhetsarbete är inriktat mot riskhantering. Riskhanteringsarbetet har 

en proaktiv inställning, vilken utförs aktivt och förebyggande - simultant med att skapa 

nya affärsmöjligheter med bibehållet gott anseende.   

Koncernens CSR-arbete grundas i en uppförandekod, samt miljö- och 

arbetsmiljöledningssystem. Uppförandekoden, införd 2004 inkluderar:  

 Affärsetik 

 Leverantörer 

 Medarbetarnas arbetsförhållanden och utveckling 

 Mänskliga rättigheter 

 Engagemang för miljö och samhälle.  

Strategin tas fram centralt, genom samarbete mellan koncernledning, styrelse, råd samt 

enheten Group Assurance. Sandvik har tre olika råd, ett EHS-råd (miljö, hälsa och 

säkerhet), ett inköpsråd och ett HR-råd (mänskliga resurser). Enheten Group Assurance 

arbetar med att ta fram nyckeltal och uppföljning, samt presentation av nyckeltal. De 

ska även utföra internrevision, genom att kontrollera att uppförandekoder följs inom 

verksamheten. Allt arbete inom strategin gäller på en global nivå.   

Sandvik har sedan 2005 årligen presenterat en hållbarhetsredovisning och sedan 2011 

har de försökt att förtydliga sin strategi med ord. Detta efter att företaget fått klagomål 

från intressenter gällande otydligheter i CSR-strategin. I figur 2. Illustreras de 

fokusområden, ambitioner och övergripande mål Sandvik presenterat för att förtydliga 

sin strategi. 
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Figur 2. Visar Sandviks fokusområden inkluderade i deras CSR strategi. 

4.2  Swedwatch 

Swedwatch är en ideell förening vilka granskar svenskrelaterad verksamhet runt 

låglöneländer. I syfte att minska miljömässiga och sociala missförhållanden, visualiserar 

Swedwatch företags implementation av CSR och presenterar detta i främst rapporter.  

Föreningen bedriver ingen konsulterande verksamhet, men försöker alltid att vara 

konstruktiva i sina bemötanden och uppmuntrar lika väl föredömen, som granskar 

kritiska aspekter.  

4.3  CSR Sweden 

CSR Sweden är Sveriges ledande företagsnätverk inom paradigmet CSR. Den 

existentiella tanken bakom nätverket är att driva den komplexa CSR frågan och att leda 

företagen in på rätt spår i sitt arbete mot socialt ansvarstagande. De agerar inte 

konsulterande gällande vad företagen skall göra, utan tycker att det är upp till företagen 

själva att ta till sig den kunskap de har till förfogande och sedan projicera detta på 

vederbörandes egen situation. Företaget skall i kollaboration med intressenter komma 

fram till vilka prioriteringar som bör göras.  

4.4   SAM Seminarium 

Charity Rating och CSR Sweden anordnade ett seminarium, kallat SAM den 14 mars 

2012. Organisationernas egna beskrivning är: ”SAM är ett unikt forum för nätverkande, 

debatt och diskussion om framtidens samhällsengagemang”. Ämnet för detta SAM var 
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mänskliga rättigheter och expertpanelen bestod av svenska representanter från företagen 

Sandvik, Amnesty International, Ethix och TeliaSonera. Åhörarna bestod av ett 50-tal 

engagerade människor från näringsliv, ideell och offentlig sektor.  
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5.   Analys 

5.1   CSR integrerat i företagsstrategin 

Sandvik har integrerat CSR i sin ledningsstruktur, genom att koncernledningen och 

styrelsen aktivt etablerat ett samarbete med EHS-, Inköps- och HR-rådet, samt 

avdelningen Group Assurance. Detta skapar en källa för möjligheter, innovation och 

konkurrensfördelar (Muller, 2006; Porter & Kramer, 2006). Swedwatch betonar vikten i 

att engagera hela verksamheten i CSR och helst uppföra en CSR-enhet – för ökad 

kontroll och koordination (Cruz & Pedrozo, 2009).  

5.2   Organisationen 

Ledningsstruktur 

CSR Sweden anser att det är viktigt att företag har ett bra ledningssystem och en strategi 

inför sitt CSR-arbete, för att systematisk arbeta med CSR. Något som även ansågs 

viktigt under SAM seminariet - för att lättare uppföra riktlinjer och kontrollera följder. 

Vidare leder detta till en starkare kärnverksamhet (Chiara & Spena, 2011). Sandvik styr 

CSR-arbetet centralt genom ledningsprocessen, se figur 3. Där de högst uppsatta 

befattningshavarna är involverade i arbetet, vilket är vitalt för att effektivt implementera 

CSR-strategier (Angus-Leppan et al. 2010), minska kostnader och för att skapa 

maximala fördelar till både företaget och samhällen (Husted, 2003; Porter & Kramer, 

2006; Carroll, 1991). CSR Sweden anser även de att det är viktigt att frågor är 

förankrade i högsta ort. Det får dock inte endast bli på managementnivå, utan att man 

även ser över sina tjänster, produkter och affärssystem. Sandvik arbetar aktivt med att 

certifiera produktionsenheter efter globala standarder och har exempelvis uttryckt i sin 

strategi att även produkter ska bidra till en hållbar utveckling. 

 

Figur 3. Illustrerar Sandviks ledningsprocess för hållbar utveckling. 

Sandvik arbetar inte med helt CSR-orienterade initiativ, utan mer med investeringar i 

affärsinriktningar som i sig kan bidra till en bättre miljö och samhälle. Ett exempel är att 

dotterbolag i länder, där HIV/AIDS är ett problem bidrar till utbildning och vård. På så 
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vis ökar anställdas välmående och minskar därmed sjukskrivningar. Att skapa initiativ 

som är fördelaktiga för både företag och intressent är det mest effektiva sättet att 

påverka positiv utveckling. Lönsamma företag behöver ett hälsosamt samhälle och 

samhället behöver lönsamma företag (Porter & Kramer, 2006).  

Dotterbolag 

Enligt Swedwatch är det viktigt för företaget att ha självstyrande enheter inom sin 

organisation, men dem understryker även att det finns stora risker med detta, vilket även 

bekräftas av teorin (Muller, 2006). Därför måste dessa följas upp med en central station 

(Cruz & Pedrozo, 2009). 

Sandviks dotterbolag är relativt självstyrda. Dotterbolagen innehar själva ansvaret mot 

lokala intressenter och kan utveckla egna CSR-initiativ, utan central koordination och 

styrning. Detta gör att man kan utveckla en bra relation till sina intressenter, vilket är en 

kritisk aspekt i globaliseringen (Cruz & Pedrozo, 2009;Muller, 2006). CSR Sweden 

påpekar värdet i ett gott förhållande gentemot dotterbolagen, vilket även bekräftas av 

teorin (Cruz & Pedrozo, 2009). Ett mer självstyrande förhållande bidrar till att 

dotterbolag utvecklar sin strategi bättre (Birkinshaw, 1997), minskar risken för 

konflikter och bidrar med ett långsiktigt förhållande (Chiara & Spena, 2011). Tillika gör 

det att dotterbolaget på eget initiativ inför moderbolagets strategi (Muller, 2006). 

Arbetet blir även effektivare genom en högre grad av involvering och engagemang 

(Chiara & Spena, 2011). 

Managers 

Sandvik satsar mycket på chefer och utför mycket utbildning av managers, speciellt top-

managers - som ansvarar för att sprida vidare värderingar nedåt i hierarkin (Cruz & 

Pedrozo, 2009). Sedan 2004 har de haft utbildande specialseminarier för alla högt 

uppsatta chefer/befattningshavare. Sandvik anser att det är viktigt att starta från toppen 

när det gäller CSR-frågor, vilket bekräftas viktigt i teorin, då högt uppsatta personer har 

störst möjlighet att påverka (Angus-Leppan et al., 2010). 

Sandviks koncern har även positionerat ut landschefer i varje aktivt land, vilka spelar en 

viktig roll i implementeringen och utvecklingen av MNFs CSR-strategier (Pedersen, 

2009). Landscheferna sköter enbart kommunikation med myndigheter och ansvarar för 

att verksamheten följer lagar och förordningar i värdlandet. Vilket kan vara ett alternativ 

till att placera ut en representant i varje dotterbolag, för ökad kontroll och koordination 

(Cruz & Pedrozo, 2009).  

Vidare kan managers användas för att exempelvis: identifiera sociala påverkningar inom 

produktionsenheter (Porter & Kramer, 2006), utveckla intressenters och anställdas CSR-

medvetenhet (Cruz & Pedrozo, 2009) samt skapa interna förbättringar inom CSR 

(Pedersen, 2009). 

5.3  Risker och möjligheter: Globala mot lokala styrningar 

Sandviks koncern bedriver idag verksamhet i 130 länder och CSR Sweden vill hävda att 

synen på CSR generellt sett skiftar mellan olika kontinenter och kulturer – vilket gör att 

värderingar och förväntningar kan skilja sig (Anupama, 2006; Galbreath, 2006). 

Swedwatch anser att företag bör göra en analys av den tänkta expansionsplatsen, vilket 

bör ske innan man överför sitt hemlands CSR-strategier till värdlandet (Chiara & Spena, 
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2011;Galbreath, 2006). Tillika kan i vissa fall CSR-förpliktelser och intressenternas 

krav tvinga företaget att respondera till såväl globala som lokala problem (Husted and 

Allen, 2006). 

Den globala CSR-strategin inom Sandvik bestäms centralt av Sandviks VD och Group 

Assurance. Strategin gäller för alla affärsområden på en internationell nivå, men bedrivs 

decentraliserat inom affärsområdena. Konceptet är dock grundat i värderingar om att det 

inte ska finnas några skillnader ur ett globalt perspektiv av CSR, - företaget får ej 

utnyttja primitiva lagstiftningar i värdländer. Genom att ha en globalt uppsatt strategi 

kan det minimera risker med att dotterbolag anpassar sina ambitioner till lägre krav i 

värdländer, samt underlättar styrningen av CSR-arbete (Muller, 2006).  Sandvik är även 

lokalt representativa genom att dotterbolagen har kontakt med lokala intressenter, samt 

genom att ha landschefer i värdländer. Följaktligen kan man undvika uppfattningen om 

att ha brist på legitimitet och äganderätt (Muller, 2006). 

Enligt Swedwatch är MNF i behov av en global strategi men påpekar ändock nyttan i att 

samtidigt låta de olika enheterna vara relativt självstyrande för att kunna anpassa sig till 

den lokala omgivningen (Birkinshaw, 1997) och utveckla effektfulla CSR-initiativ 

(Husted, 2003), under viss övervakning. Något som även styrks av teorin (Muller, 2006; 

Cruz & Pedrozo, 2009). Sandvik har applicerat detta genom att låta dotterbolagen vara 

relativt självstyrande, men ha Group Assurance som genomför internrevision – vilket 

gör att man slipper bli kritiserade för att vara inkonsekventa (Christmann, 2004). 

Berglund understryker dock att implementeringen inte är 100 procent i all verksamhet, 

men att de aktivt arbetar med förbättringsarbetet.  

Sandvik anser att den största risken med CSR-arbetet är att företag har möjligheter att 

utnyttja värdländers eventuella lägre krav och lagstiftningar. Tillika anser samtliga 

respondenter att CSR-arbete är svårast i utvecklingsländer, eller länder med konflikter. 

Men det är där företag har störst chans att påverka situationen positivt (Chiara & Spena, 

2011; Muller, 2006; Christmann, 2004). Däremot anser Sandvik att det är moraliskt 

korrekt att globalisera verksamhet efter billigare arbetskraft och resurser - då detta kan 

bidra till konkurrens av arbetskraft och kan påverka löner och likanande positivt. 

Således leder detta till att företaget kan skapa en positiv utveckling av CSR 

internationellt (Chiara & Spena, 2011; Muller, 2006; Bondy et al. 2011).  Dock påpekar 

Berglund att det är fel att utnyttja ett värdland för att det finns lägre krav inom miljö, 

t.ex. lägre krav på hantering av farliga avfall, för att på så sätt reducera kostnader.  

5.4  Etisk inställning 

Implementering 

Sandvik har integrerat miljö- och sociala aspekter i deras centrala ledningsstruktur. 

Hållbarhetsarbetet utförs genom att identifiera och förebygga risker liktidigt med att 

hitta nya affärsmöjligheter. Detta arbete utförs proaktivt och man har integrerat CSR i 

policys och beslutsfattning inom företaget, vilket poängteras som viktigt i litteraturen 

(Bondy et al. 2011; Cruz & Pedrozo, 2009; Carroll, 1991). Vidare bidrar detta med 

positiva influenser och fördelar (Porter & Kramer, 2006). 

Sandvik använder sig av två uppförandekoder – en generell för verksamheten och en 

speciell för leverantörer. Tillika vill Swedwatch att företag skall införa en 

uppförandekod, där man på ett transparent sätt beskriver vad man förväntar sig av 

anställda och andra involverade. Detta är ett bra sätt att implementera CSR-arbete 
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globalt (Chiara & Spena, 2011). CSR Sweden hävdar att koden även bör implementeras 

genom ett effektivt hanteringsarbete och integreras genom strategier och målsättningar, 

vilket bidrar till en effektiv utveckling av CSR-arbetet (Cruz & Pedrozo, 2009; Carroll, 

1991). Hanteringsarbetet på Sandvik sker genom Group Assurance som kontrollerar att 

verksamheten följer koden.  

CSR Sweden antyder att CSR ska innehålla hållbarhetsmål som lätt skall kunna mätas - 

för att avläsa huruvida man är på väg åt rätt håll. Sandvik gör detta genom att arbeta 

med nyckeltal, som alla affärsområden ska rapportera och Group Assurance granska. 

Nyckeltalen ligger till grund för fokusområden, ambitioner och mål som ingår i 

Sandviks CSR-strategi, samt för att utveckla arbetet. Sandvik har även förtydligat sina 

mål och ambitioner, för att förenkla arbetet och öka förståelsen av strategin. Att sätta 

klara och tydliga mål, som kan mätas är viktigt för att följa upp effekter och utveckla 

CSR-arbetet (Carroll, 1991; Cruz & Pedrozo, 2006). 

Strategiinriktning 

Riskanalys är starkt kopplat till dagens CSR-arbete i Sverige (SAM Seminarium), vilket 

även är fallet för Sandvik. Swedwatch anser att företag bör skapa och se till sin egen 

riskanalys och utifrån detta bestämma sina prioriteringar. Vidare bör leverantörsled, 

verksamhet, samt affärsrelationer analyseras. Sandviks arbete utförs proaktivt, genom 

en riskhanteringsprocess för intern verksamhet, leverantörer samt risker relaterade till 

geografiska områden. 

Sandvik har en global, centralt besluten CSR-strategi som inkluderar fokusområden, 

mål och ambitioner. Centralt framtagna mål, policys och indikatorer anpassas sedan av 

de olika affärsområdena som koncernen består av. De sätter upp sina egna mål, 

mätningar och strategier inom det centrala ramverket, baserat på deras verksamhet. På 

så vis inriktas arbetet efter industrisegment, vilket teori har påvisat är viktigt för att få 

bästa möjliga påverkningar av CSR-arbete (Porter & Kramer, 2006). Swedwatch har 

även påpekat att företag bör se till sin egen verksamhet och riskanalys för att utveckla 

ett arbete som utvecklar positiva effekter. Raibon & Paynes (1990) fyra stadier, samt 

Galbreath (2006) fyra strategier diskuterar även de att företag ska fråga sig själva vilken 

inställning de ska ha, vilka ansvar de ska möta och vad de ska inrikta sig på inom CSR. 

I dessa förslag på steg och strategier ingår dock filantropi, något som Berglund, Sandvik 

kritiserar. Berglund menade att filantropi inte har något med CSR att göra, något som 

Porter & Kramer (2006) samt Bondy et al. (2011) håller med om, då de säger att CSR 

förbigår filantropiska bidrag.  

Om vi skulle projicera Sandviks CSR-strategi på Galbreath’s (2006) fyra strategier, 

stämmer Medborgarstrategin bäst in. Detta eftersom Sandvik arbetar ansvarstagande 

mot flera intressenter, med hög transparens inom hållbarhetsarbetet. Sandviks strategi 

ska leda företaget mot en långsiktig hållbarhet, både ekonomiskt (överlevnad) och inom 

sociala- och miljöaspekter. 
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6.   Slutsatser 

Genom analysen av teori och empiri har det framkommit att en hybridisk-strategi är 

fördelaktigt. Där det gäller att ha en global mall för verksamhetens arbete inom CSR, 

men även ta hänsyn till lokala behov och uppfattningar om MNFs ansvar. 

I grunden är det viktigt att MNF integrerar miljö och socialt ansvar i sin centrala 

företagsstrategi, för att involvera hela organisationen i CSR-arbetet. Störst vikt ligger i 

att skapa medvetenhet och engagemang hos högt uppsatta befattningshavare och 

managers. Detta skapar en effektiv koordinering och implementeringar av CSR, samt 

interna förändringar i den globala verksamheten. Här kan utbildningsprogram och 

dialoger med interna, samt externa intressenter skapa medvetenhet och kompetens, 

genom kunskapsutbyte och samarbete.    

För att öka effektiviteten av CSR-arbetet är det viktigt att ha en centralt styrd enhet som 

agerar som en mall för hur företagets CSR-arbete skall gå till. Detta för att skapa en 

enhetlig bild av företaget, vilket förenklar styrningen inom CSR. Uppförandekoder ska 

införas för att leda anställda, dotterbolag och leverantörer mot att följa mallen, det vill 

säga den globala strategin. CSR-enheten kan även ha till uppgift att utföra övervakning 

och kontroll av implementeringen av CSR-arbetet. Sandvik anser att det är viktigt att 

verifiera arbetet i verkligheten utöver uppförandet av koder, policys och rapporter som 

innefattas i CSR-arbete. Det har även påpekats viktigt att mallen från den globala 

strategin kompletteras med ett lokalt engagemang och ansvar. Där företaget tar hänsyn 

till att alla platser är olika och att olika intressenter eftersträvar olika resultat. Företagen 

bör alltså låta de olika enheterna (dotterbolag, leverantörer) vara relativt självstyrande i 

sin utveckling, men under en global kontroll. Här uppfattas även att samarbete är en 

viktig del, för att skapa långsiktiga förhållanden som är fördelaktiga för både 

moderbolaget, enheter och intressenter. Vidare kan dessa enheter själva bygga ett 

samarbete med lokala intressen från samhällen och kunder, för att skapa en lokalt 

representativ uppfattning av företaget och skapa lokala positiva förändringar.  

MNF måste även jobba med egna riskanalyser, baserade på det egna företagets 

påverkan och potential – inte se till vad andra, framstående företag gör – då dessa 

företag kan påverka världen annorlunda och se omvärlden genom ett annat paradigm. 

Denna riskanalys skall sedan ligga som grund för företagets prioriteringar och ligga till 

grund för hur det MNF utför sitt CSR-arbete. Vidare bör mål, ambitioner och 

indikatorer uppföras, inom sin riskanalys för att effektivt följa upp och utveckla sitt 

CSR-arbete.  

I figur 5 presenteras några elementära aspekter företag bör ta hänsyn till vid 

strategiimplementeringen. 
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Figur 4. Visar en schematisk bild av slutsatser. 
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