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Sammanfattning 
 
CSR är frivilliga åtaganden och handlar om hur man ser sig själv som en aktör i samhället. 

Definitionen kring CSR har länge diskuterats runt om i världen och det finns ingen generell 

överenskommelse. Detta leder till att kraven är tvetydliga och det finns många olika modeller för 

hur man ska lyckas med ett bra CSR-arbete. Ett sätt att öka tydligheten är att använda 

gemensamma krav för innebörden av ett CSR-arbete. Betygsystem är en annan möjlighet att 

förbättra strukturen och möjliggöra ett enklare samspel mellan företag och alla dess intressenter. 

Krav och betygsystem skulle även kunna påverka marknadsföringsmöjligheterna för företagen. 

Men vad finns det egentligen för krav i dag och kan ett CSR-arbete mätas för att kunna generera 

ett betyg? Att det inte finns någon riktigt fastställd struktur och definition kring CSR betydelse 

leder till att det bildats olika organisationer som försöker hjälpa företag med att strukturera upp 

ett väl fungerade arbete. Dessa organisationer arbetar på olika sätt och företag kan själva välja 

vilken modell och ramverk de vill ta del av. 

 

Att ställa krav på en frivillig gärning handlar mycket om vilka krav företag ställer på sig själv 

men ett sätt att förenkla tydligheten är att använda gemensamma krav för vad det innebär med 

CSR-arbete. De stora aktörerna i samhället har ett större ansvar då de kan ställa krav på sina 

underleverantörer och kunder. Att CSR är frivilligt för företag betyder inte att det inte finns 

några krav. På grund av att företag försöker utnyttja systemet, genom greenwashing, har det 

bildats krav från olika organisationer samt annonseringskrav i form av greenwashing index.  

 
Abstract  
 

CSR is a voluntary commitment and it is all about how you see yourself as an actor in the 

society. The definition of CSR has been discussed around the globe, however there is no general 

agreement. This means that the demands are unclear and there are many different models for 

how to succeed with a good CSR-work. One way to simplify the clarity is to adapt common 

requirements for CSR and also to use a rating system to improve the structure and allow easier 

interaction between the companies and its stakeholders. Requirements and rating systems would 

also have an effect on the opportunities for marketing. What are the requirements today and is it 

possible to measure CSR-work in order to get a grade? As a result of the vague definition 

different organizations has formed to help companies to structure a well functional labor. These 

organizations work in different ways and it is up to the companies to choose what model or 

framework they want to adapt. 

The requirement of a voluntary act depends on what demands companies impose on themselves 

however to simplify the clarity is to use common standards for what a CSR-work contains. The 

major companies have a larger responsibility as they can set demands towards their suppliers and 

customers.  The fact that CSR is voluntary for companies does not mean that no requirements 

exist. Due to the fact that companies try to exploit the system by greenwashing, demands has 

formed from different organisations along with demands on advertising in the form of 

greenwashing index.   
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Att företag behöver engagera sig i miljön börjar bli allt mer vedertaget. Tillväxten av den 

moderna industrin innebär att stora mängder miljögifter släpps ut som är skadliga för miljö och 

hälsa. Denna insikt resulterar i olika organisationer och företag som jobbar för att försöka 

motverka dessa förstörelser. CSR (Corporate Social Responsibility), företagens sociala ansvar, är 

ett uttryck som står för ett ansvar gentemot miljö, ekonomi, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, 

där ett välutvecklat CSR-arbete dessutom kan leda till monetära förmåner för företag. Ett 

exempel är att företag kan få en förbättrad image bland kunder. [1] Det har dock framtagits en 

mängd definitioner av CSR och en av de mest citerade är Archie B. Carrolls. Carroll definierar 

CSR som det ekonomiska, juridiska, etiska samt filantropiska ansvaret hos företagen. [2] 

Huruvida CSRs konceptet är utformat diskuteras runt om i världen men det finns ingen generell 

överenskommelse om definitionen. [1]  

Ett problem inom CSR är att företag utger sig för att vara miljövänligare än vad de egentligen är. 

Denna typ av falsk marknadsföring för att förhöja sin positiva inverkan på miljön kallas för 

greenwashing. Den vanligaste typen av greenwashing är när företag medvetet framhäver något 

de gjort bra för miljön i syfte att dölja andra negativa effekter. [3] Hur kan greenwashing 

förhindras? Är det den oklara definitionen som ligger till grund för greenwashing? Finns det krav 

eller vad är det som egentligen definierar greenwashing? Hur utbredd är greenwashing idag och 

är företagen medvetna om dess konsekvenser? Detta är viktiga frågor som berör detta komplexa 

ämne.  

Ett sätt att förhindra greenwashing är att forma regler och krav inom CSR via politik. Samhällets 

ökade medvetenhet om företags påverkan över både samhälle och miljö sätter press på politiker 

att agera inom miljö- och samhällsfrågor. Ett tydligt exempel på detta är den europeiska 

kommissionens nyligen framtagna policy angående företags sociala ansvarstagande. Denna 

policy innehåller även en handlingsplan över perioden 2011-2014 där huvudmålen är att CSR 

ska framhävas tydligare och spridas bland fler företag. En öppnare CSR-debatt samt tydligare 

regleringsprocesser är två exempel på hur dessa mål kan uppfyllas. [4]   

Inom miljön är målen tvetydliga, nya frågor kring CSRs definition återkommer ständigt vilket 

leder till att besluten kring CSR i huvudsak är frivilliga. [5] CSR-arbete kan därför utformas på 

en mängd olika sätt för att passa organisationen som utformat arbetet så bra som möjligt. Följden 

av det expanderade intresset kring miljöfrågor samt komplexiteten rörande CSR leder till frågor 

och funderingar om vad ett effektivt CSR-arbete egentligen innebär. Vad krävs det av företag för 

att få namnge ett projekt för CSR-arbete? Finns det några bestämda mallar ett företag måste följa 

när de utför dessa typer av aktioner? Vilka fördelar samt nackdelar medför krav och 

betygssystem för företags CSR-arbeten? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att diskutera hur man kan tydligöra och strukturera ett miljöarbete 

inom CSR. Vad skulle väl utformade ramar kunna innebära för företag och finns dessa ramar i 

dag? Vi kommer även undersöka om CSR-arbeten är mätbara och innebörden av ett mätsystem. 

Syftet med rapporten är även att undersöka betygs betydelse på en prestation och se om detta kan 

kopplas till ett CSR-arbete.   
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1.3 Avgränsningar 

Denna rapport har begränsats till miljöaspekten inom CSR på grund av den ökade 

miljömedvetenheten i samhället. Utifrån denna aspekt fokuserar rapporten på krav och 

betygssystem inom CSR. Detta perspektiv på CSR inkluderar både en undersökning om vilka 

befintliga krav och betyg som finns idag samt vilka effekter de kan medföra.  

 

2 Teori 

 

2.1 Greenwashing 

Företagen får en allt viktigare roll i dagens miljödebatt och hållbarhet har framkommit som en av 

de viktigaste aspekterna i debatten. Hållbarhet handlar om att framtidens generationer inte ska 

drabbas negativt av det agerande som vi idag står för. På grund av deras stora inflytande över 

samhället har företagen en av de viktigaste rollerna i att garantera framtida generationers 

förutsättningar. Företag måste ta ansvar för alla de konsekvenser som orsakas av dess 

verksamhet. Det kan vara svårt för företag att uppfylla kraven på hållbarhet när de samtidigt 

måste tillfredsställa alla behov och önskemål från de aktörer som i dagsläget påverkar eller berör 

verksamheten. [6] 

Den ökade uppmärksamheten kring miljöproblemen har lett till att det är vanligare idag att 

företag påstår sig vara mer miljövänliga än vad de kan uppvisa resultat för. PR- och 

marknadsförings-avdelningen har därför ett stort ansvar över hur företag framställer sig själva. 

[7] Det är lätt för företag att framhäva sina positivta miljöprojekt samtidigt som de undanhåller 

deras negativa effekter på samhället. Denna typ av greenwashing blir alltmer förekommande då 

pressen på företagen att vara ”gröna” hela tiden växer. Ett exempel är då McDonalds i Tyskland 

genomförde en kampanj i början av 2010 där de bytte ut den röda färgen, på bland annat skyltar, 

till grön för att presentera sig som ett mer miljövänligt företag. Kampanjen har fått stark kritik då 

företaget fortfarande har stora miljömässiga brister i sin verksamhet. [6] Därför är det väldigt 

viktigt att miljökampanjer inte lanseras utan trovärdiga underlag eftersom att bli anklagad för 

greenwashing har en stor negativ effekt på ett företags image och detta leder ofta till sämre 

ekonomiska resultat. [7] Ett sätt att motverka den stora problematiken rörande greenwashing kan 

vara att ställa tydliga krav på företagen eller att betygssätta deras verksamhet utifrån bestämda 

kriterier. 

 

2.2 Betydelsen av betyg 

Konsekvenserna av betyg har länge varit ett debatterat ämne i samhället. Det är främst inom 

skolväsendet som denna debatt förts men den kan fördelaktigt kopplas till betyg för CSR-arbete. 

Betygen riktade mot elever och företag skiljer sig till viss del då elevens betyg är riktad mot en 

enskild individ medan företagnes betyg är riktad mot en hel verksamhet. För att driva ett väl 

fungerande CSR-arbete krävs det att hela företaget är motiverat till att utföra detta. Betyg är en 

möjlighet att öka motivationen hos företagen eftersom betyg ger ett bevis för hur väl uppgiften är 

utförd. Företagen uppmuntras då att sträva efter ett ännu bättre CSR-projekt som skulle kunna 

generera ett högre betyg. [8] När företag jämför sina betyg kan detta utlösa en reaktion och ett 

tävlingsmoment som kan gynna utveckling av företag. [5] 

För att betyg ska innehålla en legitimerande funktion krävs det att betygssystemet har förtroende 

bland allmänheten och är väl strukturerat. Betygssystemet måste därför marknadsföras till 

samhället så innebörden av betygen är allmänt förstådda. När betyget har legitimitet uppstår 

ytterligare en fördel då betyget kan informera och ge vägledning för konsumenters och andra 

intressenters bedömning av företaget. [8] Effekterna av betyg har en viktig roll i att skapa 
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klassifikationer eftersom de underlättar jämförelser mellan olika företag. Status och rykte 

påverkar starkt företagets varumärke och det finns en allmän uppfattning att de företag som är 

noterade på ett index representerar de bäst presterande i fråga om miljömässiga resultat. [5] Ett 

väl fungerande betygssystem redovisar vad företaget presterat inom området vilket förenklar för 

myndigheter och intresseorganisationer att granska, kritisera och kontrollera företag. Det är detta 

som är den kontrollerande funktionen av ett betyg. Fördelarna med betyg är alltså att de är 

motiverande, legitimerande, informerande samt kontrollerande. [8] 

De finns även negativa påföljder som kan stå till följd av betyg. Exempelvis kan den betygsatte 

uppleva sig orättvis bedömd, motarbetad av betyggivarna eller vara hårsmånen från att nå det 

eftertraktade betyget. Dessa konsekvenser kan uppröra och ge upphov till känslor av 

otillräcklighet, negativ identitet och en upplevelse av misslyckande. [8] 

 

2.3 Mätning av CSR 

För att betygssätta och ställa krav på ett CSR-arbete krävs det att företags miljömässiga och 

sociala ansvar går att mäta. Detta kan lösas med ett index. Ett index medför en mer strukturerad 

mall vilket underlättar analyser och jämförelser mellan företag. På grund av CSRs otydliga 

definition är ett index svårt att framställa. En möjlighet är att använda två index där man först 

mäter företags metoder inom CSR, vilket kan omfatta hållbarhetsredovisningar, medlemskap i 

CSR nätverk, rankingar av CSR-standarder samt certifierings praxis. Den andra delen av indexet 

mäter företags prestationer och utförande kopplade till CSR. [9] Att mäta företags alla CSR 

relaterade prestationer, ofta kallat Corporate Social Performance CSP, är komplicerat på grund 

av dess omfattning. Det kan vara svårt att bestämma vikten av specifika prestationer och detta 

bidrar till ytterligare komplexitet vid mätningar av CSP. Ett exempel är om ett företag använder 

grön el i deras produktion och ett annat företag bygger en skola i ett utvecklingsland är det svårt 

att avgöra vilken av dessa gärningar som ska anses ge bäst resultat i ett index. Vissa index 

använder sig av marknadsundersökningar för att få en uppfattning om vilka antaganden som 

anses vara nödvändigast ifrån samhällets synvinkel vilket skulle resultera i en högre vikt vid 

CSP-utvärderingar. Både positiva och negativa indikatorer måste analyseras vid en CSP-

utvärdering och dessa kan sammanfattas till styrkor och problem rörande företags ansvar kring 

dess verksamhet. [10] 

Det finns idag flera typer av index och standarder som kan delas in i två huvudsakliga 

dimensioner, se Figur 1. Den första skiljer mellan processorienterade och resultatorienterade 

initiativ, där den processorienterade fokuserar på ständiga förbättringar, delaktighet, lärande och 

utvecklande processer. Företag samarbetar ofta med myndigheter, intresseorganisationer eller 

andra sociala aktörer vid processorienterade initiativ. Resultatorienterade initiativ kräver 

dokumentation över prestationer och positiva resultat från dessa. Denna dimension går att koppla 

till det tidigare indexsystemet som skilde mellan metoder och utförande men det finns fler 

aspekter att ta hänsyn till.  

Den andra dimensionen skiljer mellan mjuka och hårda krav för inträde inom initiativet. Hårda 

krav innebär att företag måste uppnå en bestämd CSR-prestanda för att kunna tillkännages 

medlemskap. Mjuka krav fokuserar på relativa prestationer och ser till varje specifikt företag 

efter deras förutsättningar. Mjuka krav innebär inte att det medför sämre prestanda utan de har 

till syfte att motivera och inspirera fler företag. 
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Figur 1: Uppdelning mellan några av de vanligaste standarder och index. [23] 

 

 

3 Metod 

Empirin och teorin införskaffades ur dokument ifrån olika organisationers hemsidor, böcker och 

vetenskapliga artiklar. Ytterligare empiri införskaffades genom en kvalitativ undersökning. Detta 

tillvägagångssätt valdes på grund av den direkta inblicken som ger mer djup och kvalité i studien 

i jämförelse med en kvantitativ undersökning. För att en kvalitativ undersökning ska leda till ett 

trovärdigt resultat krävs det att empirin hämtas från noggrant valda källor. Detta kan utföras 

genom intervjuer vilka ger en subjektiv bild över problematiken. Därför utfördes tre intervjuer 

för att ge projektet en vidare synvinkel över frågeställningen. Intresseorganisationen CSR 

Sweden kontaktades för att ge projektet en klarare bild över vad CSR innebär. CSR Sweden är 

ett företagsdrivet nätverk och en icke vinstdrivande organisation som fungerar som en röst utåt 

och ett bollplank för CSR-frågor gentemot samhället. [11] Intervjun med Marianne Bogle från 

denna organisation gav en bred förståelse om CSR och dess problematik och tvetydighet. 

Greenpeace är en mer kritisk granskande intresseorganisation som inriktar sig på miljöfrågor 

vilket var anledningen till deras medverkan i rapporten. Vi var även intresserade av att se 

Greenpeace version av greenwashing och vad de ställer för krav på företagen. Patrik Eriksson 

från organisationen intervjuades och bidrog till information angående problematiken kring 

företags ansvar gentemot miljön samt vissa lösningar på dessa.  

För att ge projektet visionen hur CSR kan fungera i praktiken kontaktades företaget Siemens. Ett 

företag måste agera utifrån dess finansiella resultat vilket gav oss den ekonomiska aspekten på 

frågeställningen. Siemens som företag har genomgått en stor transformation inom CSR och 

hållbar utveckling och har idag världens största miljöportfölj vilket gör det här företaget särskilt 

intressenter att studera. [12] Intervjun med Maria Baldin gav en direkt inblick i hur företag kan 

arbeta för att ta ansvar över verksamheten.  

Vid intervju med enskilda personer som ska representera dess företag eller organisation kan det 

ske att personerna skildrar sina åsikter och inte företagets. Därför genomfördes intervjuer med 

omsorgsfullt valda personer som är väl införstådda med företagets ståndpunkter angående ämnet, 

Maria Baldin informations- och hållbarhets-chef på Siemens, Patrik Eriksson kampanjchef och 

ansvarig över skogavdelningen hos Greenpeace och Marianne Bogle verksamhetsansvarig på 

CSR Sweden. 
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4 CSR-arbete i praktiken  

 

4.1 Frivillighet  

CSR är frivilliga åtaganden och handlar om hur man ser sig själv som en aktör i samhället. Vissa 

företag ”satsar” en del av vinsten på något bra som till exempel vattenrening eller en skola och 

känner att gärningen är tillräcklig. Handlingen bidrar till något positivt men inte till något 

hållbart utan det måste ske en förändring i verksamheten för att uppnå ett hållbart CSR-arbete. 

Greenpeace tycker att ett ansvar gentemot samhället borde vara en självklarhet för företagen 

även fast utförandet är frivilligt. Marianne Bogle från CSR Sweden menar att miljökrav för 

företag är väldigt komplexa och att det beror från fall till fall på vilka krav som kan ställas. Det 

finns inga specifika krav som kan appliceras på alla företag utan det beror helt på vad företagen 

arbetar med och hur de arbetar. Det är inte obligatoriskt att företag måste arbeta med CSR vilket 

medför att kraven blir frivilliga. Det finns riktlinjer och standarder som skall hjälpa företagen till 

ett bättre företagande bland annat ISO 14 000 (International Organization for Standardization) 

och GRI (Global Reporting Initiative). Dessa organisationer och standarder finns till för att 

uppmärksamma CSR inom företagen och att hjälper dem sätta upp egna krav.  

Det CSR Sweden försöker förmedla är att CSR handlar om ett nytänkande inom företagande 

istället för att bara försöka minska det dåliga. Ett företag som strävar efter att applicera denna 

modell är Siemens som har gått från att sälja telefoner, vitvaror och hushållsapparater till att 

fokusera på fyra sektorer. Dessa fyra sektorer energi, industri, hälsa/sjukvård och 

infrastruktur/städer faller in under Siemens hållbara utveckling som har gjort deras miljöportfölj 

till världens största. Även fast CSR-arbete är frivilligt tycker Siemens att hållbar utveckling är av 

stor betydelse och ställer därför höga krav på sig själva där de hela tiden försöker att utvecklas 

till det bättre. Bland annat försöker de minska energiförbrukningen i alla lokaler samtidigt som 

de ständig strävar efter att förbättra sina produkter genom att göra dem bättre och mer 

energieffektiva. Siemens ställer inte bara höga krav på sig själva utan även på sina arbetspartner. 

För att arbeta med Siemens behöver företagen skriva på en ”code of conduct” som innebär att 

företagen måste agera på ett visst sätt. Detta gör Siemens för att fler företag ska arbeta på ett 

bättre sätt samtidigt som Siemens har sitt eget rykte att tänka på, då de inte vill bli förknippade 

med greenwashing. Så för de företag som vill ingå ett samarbete med Siemens blir ett arbete med 

CSR inte av en frivillig natur. 

Siemens rapporterar även enligt DJSI (Dow Jones Sustainability Indexes) som en del i Siemens 

arbete med CSR. DJSI lanserades 1999 och är det första globala riktmärket för hållbarhet riktat 

mot företag. DJSI samarbetar med SAM Indexes och Dow Jones Indexes för att granska världens 

ledande företag gällande vissa ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier. Huvudsyftet med 

DJSI är att vägleda investerare som integrerar hållbarhetsaspekten vid investering i företag. [13] 

Indexet är ett effektivt sätt för företag att marknadsföra dess hållbara verksamhet då DJSI bara 

inkluderar företag med väl utvecklade hållbarhetsprojekt. DJSI använder sig av så kallad ”bäst-i-

klassen” synsätt vilket innebär att bara företag som klarar vissa högt uppsatta kriterier kan 

inkluderas i indexet. Ingen specifik bransch exkluderas från DJSI men företagen som medräknas 

måste vara klart bättre än majoriteten av företagen inom samma bransch. [14] 

 

4.2 Tydlighet 

Att det inte finns någon riktigt fastställd struktur och definition kring CSR betydelse leder till att 

det bildats olika organisationer som försöker hjälpa företag som bland annat ISO 14000, DJSI, 

GRI och Global campact. Några av dessa använder sig utav betyg medans andra enbart sätter 

upp ramar för hur företag kan arbeta på ett CSR-vänligt sätt.  
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GRI 

GRI hjälper företag att lägga upp en mall för vad som behöver göras för att uppnå varje 

betygsnivå, se Figur 2. Beroende på företagens ambitionsnivå kan de uppfylla olika nivåer och 

på så sätt uppfylla olika betyg. Inom GRI finns det 6 olika betygsnivåer (A+, A, B+, B, C+ och 

C) där A+ är det högsta och C det lägsta, se Figur 3. För att uppnå ett + i betyget behöver 

företagen uppfylla den nivå de siktar på samt att en utomsående part bestyrker redovisningen. 

[15] 

 

 

Figur 2: Det som krävs för de olika nivåerna [24] 

 

 

Figur 3: Olika betygsnivåer företag kan inneha [24] 

 

I GRI:s tillämpningsnivåer, 2000-2006 version 3.0, kan man läsa om vad de anser är fördelarna 

och avsikten med de olika tillämpningsnivåerna (GRI, 2000, s.1):  

• ge läsarna av redovisningen ett mått på i vilken utsträckning GRI:s riktlinjer och 

andra delar av redovisningsramverket har tillämpats vid upprättandet av 

redovisningen. 

• ge dem som upprättar redovisningen en vision eller en väg framåt för att stegvis 

kunna utvidga tillämpningen av GRI:s redovisningsramverk. 

Att ange tillämpningsnivån ger besked om vilka delar av GRI:s ramverk för 

redovisning som har använts vid upprättandet av redovisningen. 

• Sporre för nybörjare: […] 

• Bekräftelse åt dem som är avancerade användare av systemet: […] 

De aspekter inom miljö som GRI riktar sig till är material, energi, vatten, biologsikt mångfald, 

utsläpp till luft och vatten samt avfall, produkter och tjänster, efterlevnad, transporter och 
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övergripande. Genom att GRI inkludera flera element i sitt system får företag en tydlig 

helhetsbild av sin miljöpåverkan. [16] 

 

ISO 14 000 

I dagens samhälle tycker allt fler företag att det lagstiftade miljömålen inte är tillräckliga och för 

dessa företag fungerar ISO 14000 som ett praktiskt verktyg. [17] ISO 14000 är en standard som 

vägleder företag till ett bättre miljöarbete och fungerar även som en underrubrik till ISO 26000 

som står för CSR-arbete i helhet. ISO 14000 har tagit fram bestämda internationella standarder 

för miljöarbete där systemet är gjort för alla företag oavsett storlek och bransch. [18] I ISO 

14001 presenteras de allmänna kraven för företagen vilka är (ISO, 2004, webbsida): 

 Att kunna identifiera och kontrollera miljöpåverkan av dess verksamhet, produkter eller 

tjänster 

 Att kontinuerligt förbättra sitt miljöarbete 

 Att genomföra en systematisk strategi för att fastställa miljömål, att uppnå dessa samt att 

påvisa att dessa uppnåtts 

 Följa befintlig lagstiftning och föreskrifter 

ISOs krav är inte specifika vilket är medvetet då syftet med kraven är att de ska fungera som en 

ram för ett strategiskt förhållningssätt till organisationens miljöpolicy, planer och åtgärder. ISO 

har många standarder som behandlar specifika miljöfrågor men att specificera krav skulle 

innebära särskilda standarder för varje företag vilket i praktiken skulle vara omöjligt. Genom att 

följa dessa krav menar ISO att företag kan uppnå interna mål såsom att ledningen har kontroll 

över de organisatoriska processer och aktiviteter som har en påverkan på miljön såväl som en 

försäkran till de anställda att de arbetar i ansvarsfull organisation jämte miljön. Företagen ska 

även kunna uppnå externa mål genom att bland annat uppfylla miljöbestämmelser och ge 

säkerhet kring miljöfrågor till externa intressen som tillexempel samhället och kunder. [18]  

 

4.3 Transparens och uppriktighet  

Det finns en stor drivkraft bland dagens företag att framstå som bättre än vad deras faktiska 

handling för miljön är. Ett uppriktigt arbete med miljön kan öka företagens vinst, bland annat 

genom att kunder ökar sitt intresse kring företaget. Greenwashing definieras som ett samordnat 

försök till att dölja ”obehaglig” fakta i miljösammanhang. Det betyder att ett företag eller en 

organisation lägger ner mer tid och pengar på att påstå sig vara ”gröna” genom marknadsföring 

än på den verkliga handlingen, säger Patrik Eriksson (Greenpeace). För att upplysa samhället om 

sådana fall har ett Greenwashing index skapats. Greenwashing index är ett mått på hur trovärdigt 

och bra ett företags arbete med miljön är och indexet grundar sig i fem krav. Dessa krav handlar 

om att företagen ska marknadsföra sig på rätt sätt och beroende på hur företagen följer dessa 

krav får de ett slags betyg. [19] 

1. Annonser ska inte vara vilseledande för dem som läser 

2. Annonser får inte vilseleda med bilder 

3. Annonser får inte ha vaga miljöantydanden i reklam som inte går att bevisa 

4. Annonser ska inte överdriva hur grönt företaget/produkten/servicen är  

5. Annonser får inte utelämna eller dölja viktig information som leder till att de gröna 

kraven låter bättre än vad det i verkligheten är 
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Greenpeaces krav liknar de som greenwashing index ställer upp men Greenpeace har valt att dela 

upp kraven i fyra punkter. Första punkten handlar om ”smutsiga” affärer där företag försöker 

sälja ett miljöprogram eller produkt medan kärnverksamheten är naturligt förorenand eller 

ohållbar. Andra punkten handlar om användning av annonser för att överdriva en prestation inom 

miljön för att avleda uppmärksamhet från miljöproblem eller om företaget lägger ner mer pengar 

på själva annonsen än prestationen. Tredje punkten handlar om PR-trick och annonser inom 

miljöarbeten som innebär att städa upp efter sig enligt lag. Fjärde och sista punkten handlar om 

att annonsera för en grönare miljö samtidigt som företaget motverkar bestämda miljölagar. [20] 

Dessa olika tillvägagångsätt påminner mycket om varandra men de skiljer sig på så sätt att 

Greenpeace ser på problemet från fyra olika perspektiv medan greenwashing index fokuserar 

mer på annonseringen.  

 

5 Analys 

Att ställa krav på en frivillig gärning handlar mycket om vilka krav företag ställer på sig själv. 

Organisationer finns till för att vägleda och motivera företag till ett mer hållbart arbete där 

kraven är olika från fall till fall beroende på företagens vägval. Vissa av vägvalen involverar 

betyg och mätningar i form av index för att på så sätt stimmulera företag till ett bättre CSR-

arbete.    

 

5.1 Betydelsen av krav och betyg 

Väl utformade ramar och tydligare struktur skulle kunna innebära ett ökat miljöengagemang 

bland företag och dess intressenter. Ett sätt att förenkla tydligheten kan vara att använda 

gemensamma krav för vad ett CSR-arbete innebär. Betygssystem är en annan möjlighet att 

förbättra strukturen och möjliggöra ett enklare samspel mellan företag och alla dess intressenter. 

Krav och betygssystem skulle även kunna påverka marknadsföringsmöjligheterna för företagen 

samtidigt som möjligheten att redovisa sina framstegs inom miljö kan förenklas. Dessutom kan 

företag kommunicera ut detta på ett enklare sätt till kunder och anställda. Med ett betygssystem 

påverkas inte den frivilliga naturen i ett CSR-arbete då företag kan sträva efter olika 

målsättningar och nivåer. Ökad tydlighet och medvetenhet inom CSR gynnar inte bara miljön 

och samhället utan även företagens ekonomiska aspekter kan främjas. Betygssystem kan tydligt 

påvisa ett företags ansvar för dess produktion och med den ökade miljömedvetenhet bland 

konsumenter i dagens samhälle kan en tydligare marknadsföring inom området vara positivt för 

lönsamheten. 

När ett företag frivilligt går med i en betygssättande organisation medför det ett ökat ansvar och 

en större kravbild på dess verksamhet. För att företag ska engagera sig i dessa organisationer 

krävs det att de är trovärdiga och uppnått en viss legitimitet. En av de organisationer som har 

detta är GRI som har ett stort nätverk och varit aktiva inom CSR sedan 1997. [22] Fördelarna 

som betyg ger enligt GRI stämmer väl överens med de fördelar som diskuteras i boken Varför 

Betyg? Historiskt och aktuellt om betyg. Till exempel säger GRI att deras betyg ger bekräftelse 

till företag över vad de har åstadkommit, detta är motiverande för företag och får fler företag att 

engagera sig i miljöfrågor. [8,15] GRI granskar företagen enligt flera olika aspekter vilket kan 

minska problemet med greenwashing eftersom tydligheten skulle kunna framhäva företagets 

miljöpåverkan från alla dess sidor. Misslyckas företag inom ett specifikt område påverkar det 

hela betyget vilket ger en sämre publicitet för hela företaget. [16] 

Betyg kan även medföra negativa effekter då exempelvis företag kan känna sig orättvist 

bedömda. [8] GRI använder sig av ett betygssystem som har en lösning på denna negativa effekt. 

Företagen kan välja vilken nivå de vill arbete mot och för att erhålla ett plus i betyget behöver en 

utomstående part granska resultaten. [15] Det ger företag möjligheten att välja vilket betyg de 
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strävar efter men även hur resultaten ska granskas. Detta kan vara ett tillvägagångssätt för att 

motverka effekten av att känna sig motarbetad och orättvist behandlad.  

 

5.2 Mätningar av CSR 

Då CSR är frivilligt kan företag utforma sitt miljöarbete så att det passar verksamheten optimalt. 

Ett effektivt tillvägagångssätt är att använda redan befintliga mallar och strukturer som 

intresseorganisationer har utformat. Att fler andvänder samma system skulle kunna medföra att 

kraven blir tydligare samtidigt som risken för greenwashing minskar. En gemensam struktur 

skulle kunna förbättra företagens vetskap gällande deras påverkan på samhället och möjliggör 

för kvalitativa mätningar av CSR. Ett exempel är Puma som har beräknat sin negativa påverkan 

på samhället. [21] 

Olika organisationer använder olika typer av mätningar och krav på företagen som måste 

uppfyllas för att inkluderas. GRI använder sig av mjuka krav och företagen måste ta 

processorienterade initiativ. Detta är ett effektivt system för att motivera många företag att 

engagera sig i hållbarhetsfrågor men företagen pressas inte att prestera några toppresultat. ISO 

14000 skiljer sig från GRI då den innehåller en del hårda krav för processen av CSR-arbetet 

vilket tvingar företagen att uppnå en viss kravbild för att kunna inkluderas. Både ISO 14000 och 

GRI har en liknande funktion genom att försöka motivera och inkludera så många företag som 

möjligt att utföra någon typ av CSR-arbete. En organisation som har ett helt annat 

förhållningssätt är DJSI som består både av hårda krav och resultatorienterade initiativ. Detta 

kräver att företagen når vissa strängt uppsatta resultat och krav för att kunna inkluderas i 

organisationen. Detta är mer en typ av ”bäst-i-klassen” synsätt vilket ger företagen en möjlighet 

att marknadsföra sig som ett av de bästa företagen ur miljösynpunkt inom dess bransch. [23] 

 

5.3 Indirekta krav 

Att CSR är frivilligt för företag betyder inte att det inte finns några krav. På grund av att företag 

försöker utnyttja systemet har krav bildats från olika organisationer samt annonseringskrav i 

form av greenwashing index. [19] Som helhet säger dessa krav att, om företag försöker lura 

samhället genom bland annat falsk marknadsförning kommer denna gärning att bli 

uppmärksammad vilket kan innebära stora konsekvenser för företagen. Dessa krav 

uppmärksammas enbart då företag försöker utnyttja CSR för ekonomisk vinning vilket gör att 

kraven blir indirekta för de företag som inte förknippas med greenwashing. Ett fortsatt arbete 

mot greenwashing kan göra de indirekta kraven tydligare samtidigt som CSR-arbeten slipper bli 

förknippat med något negativt. 

 

5.4 Egna krav 

Olika företag har olika kravbilder för sin verksamhet och det skiljer även mellan olika företag 

varifrån kraven kommer. Efter intervjun med Maria Baldin (Siemens) framgick det en generell 

skillnad mellan större och mindre företag beträffande varifrån kraven kommer. De större och 

mer inflytelserika företagen har ett mer omfattande ansvar. Detta leder till att kraven som ska 

uppfyllas för att driva en hållbar verksamhet till största delen ställs internt. Företag som befinner 

sig lägre ner i näringskedjan har andra förutsättningar vilket medför en annan kravbild. Fungerar 

det mindre företaget som en underleverantör till det större är det vanligt att det mindre företaget 

behöver acceptera ett avtal som innehåller det större företagets bestämmelser. På så sätt är det 

vanligare hos mindre företag att arbeta utifrån externa miljökrav. De större företagen tvingas 

kontrollera de mindre företagen för att bibehålla trovärdigheten hos deras egen verksamhet och 

eliminera risken att bli anklagad för greenwashing. Förutom att stora företag har makten att 

påverka dess underleverantörer har de även ett stort inflytande på hela samhället. Att föregå med 
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gott exempel påverkar både konkurrenter och konsumenter vilket kan förändra deras agerande 

rörande olika miljöbeslut. 

 

6. Diskussion 

Politiken är en faktor som har stort inflytande över kravbilden kring företag. Europeiska 

kommissionen presenterade nyligen en policy vilket är ett effektivt initiativ att integrera 

samarbeten mellan länderna inom Unionen. Eftersom miljöproblem påverkar hela världen är 

globala samarbeten en nödvändighet och idag alltmer förekommande. Att företag drar lärdom av 

fungerande CSR-projekt, både på ett nationellt och internationellt plan, skulle kunna förbättra 

effektiviteten och innovationen för framtida miljöinitiativ. Att utnyttja varandras 

expertisområden kommer leda till en förbättrad global hållbarhet. 

Om frivillighetsgraden tillhörande CSR skulle försvinna genom en allt för reglerande politik 

elimineras hela innebörden av företags CSR-initiativ. Istället för att ställa krav kan regeringen 

motivera företag att aktivera sig i CSR-arbeten genom att göra dessa mer ekonomiskt 

gynnsamma. Detta kan uppnås genom exempelvis olika typer av miljöskatter och subventioner. 

Då alla företag är tvungna att ta stor hänsyn till dess ekonomiska resultat vid beslutsfattande är 

monetära förmåner något som direkt påverkar företag. Vi tror att subventioner är mer effektivt 

att använda än skatter eftersom skatter exempelvis pressar företagen att minska sina utsläpp där 

istället subventioner kan användas i ett mer motiverande syfte att formatera om hela 

verksamheten. Vid exempelvis koldioxidskatter måste företag uppvisa ett resultat på sina 

respektive utsläpp och beroende på mängde behöver de betala en viss skatt. Det får företag att 

vilja minska sina utsläpp men det är inte hela syftet med CSR. Detta resonemang går att koppla 

till intervjun med Marianne Bogle där hon beskrev dessa aktioner som någonting bra men inte 

hållbart. Subventioner kan utformas på ett sätt så att aktioner som gynnar hållbarheten premieras. 

Svårigheten hos många företag är att tillfredsställa alla de intressenter som är involverade i dess 

verksamhet. Kunder vill ha billigare produkter, anställda vill ha högre löner och 

intresseorganisationer vill att deras värderingar prioriteras. Det är viktigt att företagen får ta egna 

beslut, prioriteringar och inte styras i allt för hög grad från politiskt håll eftersom de själva 

besitter den största vetskap om sin respektive verksamhet. För att ett företag ska vara 

framgångsrikt krävs det att de klarar att tillgodose alla externa och interna intressen kring dess 

verksamhet. Med ökad miljömedvetenhet i samhället är det viktigt att inte glömma bort alla de 

andra problem företag möter. Det är denna balansgång alla företag ställs inför och som bidrar till 

den vida komplexiteten hos CSR. Det är även därför organisationer som ISO och GRI bara 

fungerar som hjälpmedel och ramverk då det är upp till varje företag att besluta på vilket sätt de 

ska ta ansvar. 
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